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INTRODUÇÃO
Nos termos da alínea f), do artigo 13º, do decreto lei º 137/2012, de 2 de Julho,
procede-se à submissão do relatório final de execução de atividades, referente ao ano
letivo de 2019/2020, ao conselho geral, para apreciação e aprovação.
O presente relatório reúne a informação recolhida junto das diversas estruturas do
Agrupamento, relativamente à avaliação das atividades que constam do plano anual de
atividades, durante todo o ano letivo. Este documento constitui-se como um instrumento
de operacionalização do projeto educativo, que entrou em vigor no presente ano letivo, o
qual aposta numa grande área de intervenção – Ação Educativa –, estruturada em cinco
eixos orientadores: Qualidade do Ensino/Aprendizagem, Ambientes de Aprendizagem,
Formação e Reflexão, Articulação e Interdisciplinaridade e, por último, Comunicação. As
atividades realizadas procuraram concretizar a área de intervenção e os eixos
orientadores de forma articulada e transversal, com o envolvimento de todas as
estruturas e agentes do processo educativo, abarcando o âmbito organizacional e
pedagógico.
Os dados recolhidos foram enviados pelos coordenadores e responsáveis pela
organização das atividades. O presente documento está estruturado seguindo a mesma
sequência do plano anual, reunindo a informação dos relatórios intermédios semestrais e
informação relativa às atividades do 3º período, numa perspetiva anual.
No presente ano, assinala-se a experiência de ensino à distância (E@D),
implementada na sequência do encerramento das escolas devido à pandemia COVID-19, a
qual é referida de forma pontual ao longo dos diferentes capítulos, sempre que foi
necessário clarificar o contexto das atividades em apreço. Além destas referências
pontuais, optou-se por lhe dedicar um capítulo inteiro, dada a importância de avaliar este
processo de ensino e aprendizagem inteiramente novo e inesperado, aplicado de forma
experimental, numa realidade repleta de constrangimentos e imprevisibilidade, que
importa melhorar, para a construção e eventual aplicação dos planos de ensino misto
e/ou à distância, no ano letivo de 2020/2021.
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1. ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO
1.1 Atividades de preparação do ano letivo
1.1.1 Constituição de turmas
No ano letivo de 2019/2020, foram constituídas 58 turmas: 1 do nível pré-escolar,
18 do 1º ciclo, 12 do 2º ciclo, 25 do 3º ciclo e 2 de educação e formação de adultos, a
funcionar no estabelecimento prisional de Guimarães.
Na constituição das turmas estiveram presentes um elemento da direção, os
professores titulares de turma do 4º ano e os diretores de turma do 5º, 6º, 7º e 8º ano,
dos anos curriculares cessantes, em reuniões realizadas por ano curricular. Em
conformidade com os princípios constantes do projeto educativo e do regulamento
interno do agrupamento, a constituição de turmas regeu-se pelos seguintes critérios:
a)

nas turmas do 1º ciclo, foram considerados grupos de alunos das turmas de
proveniência do pré-escolar;

b)

dentro do mesmo ciclo de escolaridade, o princípio obedeceu à continuidade dos
anos anteriores;

c)

nas turmas do 5º e do 7º anos, foram prosseguidos os princípios de equidade do
aproveitamento e comportamento entre turmas;

d)

nas transições de ciclo, os professores titulares de turma e os conselhos de turma
deram indicações sobre o perfil dos alunos de cada turma, tendo possibilitado a
formação de turmas equilibradas ao nível do aproveitamento e do comportamento;

e)

nas turmas dos 1º, 5º e 7º anos, foi mantido um grupo de 5 a 10 alunos
provenientes da turma anterior;

f)

a constituição de turmas regeu-se, ainda, na medida do possível, pela distribuição
equilibrada dos grupos de alunos e alunas com níveis etários próximos.
Em relação aos alunos em situação de retenção, considerou-se o seguinte:

b) a distribuição equilibrada dos alunos retidos, segundo o perfil destes;
c) as propostas do conselho de turma ou equipa pedagógica;
d) as medidas de apoio destinadas aos alunos com dificuldades de aprendizagem;
e) em relação aos alunos com necessidades educativas específicas, observou-se o
seguinte:
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I.

a distribuição equilibrada destes alunos, segundo o respetivo programa
educativo individual;

II.

as orientações dos docentes da educação especial e dos serviços de psicologia;

III.

a inclusão de um máximo de 2 alunos com necessidades educativas especiais
por turma, nos termos da legislação em vigor.

IV.

Excecionalmente, a turma B do 3º ano e a turma E do 8º ano integram três
alunos com necessidades educativas especiais, uma vez que a identificação das
dificuldades de alguns destes alunos ocorreu após a constituição das turmas
que integraram no início de ciclo, tendo ficado aprovada a continuidade nas
mesmas turmas.

1.1.2 Elaboração de horários
A equipa da elaboração dos horários cumpriu os critérios previstos no projeto
educativo, com algumas exceções decorrentes da aplicação de propostas dos
subdepartamentos, devidamente assinaladas nas respetivas alíneas:
a)

todas as turmas do 1º ciclo e pré-escolar funcionam no regime normal;

b)

todas as turmas do 2º e 3º ciclos frequentam maioritariamente o turno da manhã;

c)

inexistência de tempos desocupados para os alunos na distribuição dos tempos
letivos em cada um dos turnos;

d)

carga horária semanal de educação física e línguas estrangeiras distribuída em dias
não consecutivos, bem como tempos não consecutivos nas línguas estrangeiras I e II;

e)

disciplinas de português e matemática marcadas maioritariamente no período da
manhã;

f)

marcação das disciplinas não frequentadas pela totalidade dos alunos da turma em
tempos periféricos do horário;

g)

um período para almoço de pelo menos 1 hora;

h)

permanência, sempre que possível, de cada turma na mesma sala o maior número
de tempos possível no mesmo dia, com exceção de:
I.

disciplinas com sala específica: educação visual, educação tecnológica, TIC,
oficina de teatro, ciências naturais, físico-química, história, geografia e
educação física;
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II.

aulas com necessidade de quadro interativo (existente num número limitado
de salas).

Além do cumprimento dos critérios organizacionais previstos, a equipa teve em
atenção o seguinte:
I.

A hora de Educação para a Cidadania/Cidadania e Desenvolvimento foi
marcada numa hora comum para todas as turmas do segundo ciclo e por
anos letivos no 3º ciclo, para a realização de assembleias de alunos.

II.

À terça-feira, nos segundos e terceiro ciclos, a componente letiva dos alunos
terminava às 15:20h para reuniões de equipas educativas, conselhos de ano,
departamentos e/ou subdepartamentos.

1.1.3 Distribuição de serviço docente
No presente ano letivo, a distribuição de serviço docente pautou-se pela
organização de Equipas Educativas, tendo-se dado continuidade pedagógica ao diretor de
turma e, sempre que possível, aos restantes professores dos conselhos de turma. A fim de
possibilitar a realização de permutas, e de acordo com os critérios de distribuição de
serviço, na elaboração dos horários dos professores dos 2º e 3º ciclos, a carga horária
semanal de cumprimento na escola foi, tanto quanto possível, distribuída por 4 dias úteis.
Na sequência do disposto no despacho normativo 10-B/2018, do crédito destinado à
componente pedagógica e componente não letiva, tempos de Estabelecimento e de
Insuficiência foram distribuídos, nos horários da quase totalidade dos professores dos 2º e
3º ciclos, 222 tempos para coadjuvações/apoios pedagógicos nas diferentes disciplinas, 49
tempos para a biblioteca, 36 tempos para o gabinete de apoio ao aluno, 11 tempos para a
Equipa MAIS, 44 tempos para clubes e projetos, 29 tempos para a UAARE, 60 tempos
Plano Casa (18t para o Centro Juvenil S. José e 42t para o Lar de santa Estefânia), 23
tempos para desporto escolar.
No 1º ciclo, foram distribuídos 74 horas para apoios, 18 horas para a biblioteca, 24
tempos de 45 minutos para coadjuvações na área das expressões artísticas: 5t do grupo
240, 5t do grupo 250 e 14t do grupo 260.
Na distribuição do serviço letivo, houve ainda o cuidado de facilitar a realização de
atividades de complemento e enriquecimento curricular (nomeadamente, clubes e
4
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projetos). Sempre que possível e para facilitar a formação de Equipas Educativas, a cada
docente dos 2º e 3º ciclos foram outorgados apenas 1 ou 2 níveis, com exceção de uma
situação e das disciplinas de EMRC e TIC, com três níveis distribuídos.
Os diretores de turma dos 5º e 7º anos foram nomeados de entre os professores do
quadro, contemplando-se o seu perfil e a sua capacidade de relacionamento com os
alunos. Nos anos intermédios de ciclo, deu-se continuidade ao cargo, para facilitar a
formação das equipas educativas, como já atrás referido. No horário dos diretores de
turma, foram incluídos 4 segmentos de 50 minutos: 2 para atendimentos aos
pais/encarregados de educação e alunos; 2 para o desenvolvimento dos trabalhos de
direção de turma, a gerir por cada docente.
No que respeita à educação para a cidadania / cidadania e desenvolvimento, estas
foram atribuídas ao professor titular de turma e ao diretor de turma.

1.1.4 Distribuição de serviço não-docente
No presente ano letivo, deu-se continuidade ao serviço dos assistentes técnicos
distribuído no ano anterior nas áreas funcionais de alunos, pessoal, vencimentos, compras
públicas / contratos, expediente, contabilidade e tesouraria. Continuou a verificar-se a
falta de colocação de mais um assistente técnico para cumprir o rácio previsto para o
agrupamento, facto que fragiliza a atividade deste setor.
No que respeita aos assistentes operacionais, deu-se continuidade, na generalidade,
ao serviço distribuído em janeiro de 2019, com as alterações e ajustamentos necessários,
em conformidade com o número de assistentes e com o serviço a assegurar.
O número de assistentes operacionais colocados correspondeu ao rácio previsto na
lei, com o reforço de 4 assistentes, porém continuaram a verificar-se casos de ausência
por motivo de doença prolongada, seguro por acidente de trabalho e doença pontual,
facto que gera uma realidade de grande instabilidade na satisfação das necessidades de
assistência no agrupamento, com especial relevância para as EB 1 de Oliveira do Castelo e
EB 2, 3 João de Meira, cuja dimensão, número de alunos, Centro de Apoio à
Aprendizagem, que inclui 2 unidades especializadas, entre outros, exigem um número de
assistentes operacionais superior ao definido pela lei. No âmbito da aplicação do DecretoLei n.º 54/2018, de 6 de julho, o qual prevê uma maior inclusão dos alunos com medidas
5
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adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão, a falta de recursos humanos traduz-se
numa falha grave que não corresponde às necessidades e superior interesse dos alunos e
dos seus encarregados de educação, pois, na prática, compromete o acompanhamento
dos alunos que necessitam de apoio permanente nas atividades com as respetivas turmas,
assim como na prestação dos cuidados básicos como é o caso da alimentação e da
higiene.
Realizaram-se reuniões individuais com os assistentes operacionais e a respetiva
coordenadora e coordenadoras de estabelecimento, no caso do 1º ciclo, a fim de proceder
à distribuição de serviço em cada unidade orgânica e às orientações habituais do início do
ano letivo, na EB 2, 3. Com os assistentes operacionais da EB 2, 3 realizaram-se duas
reuniões individuais e duas reuniões gerais.

1.1.5 A atividade “bolsa solidária”
No ano letivo de 2019/2020, e relativamente aos manuais escolares adotados no
agrupamento, seguiu-se o procedimento de empréstimo do Ministério da Educação. A
atividade “bolsa solidária”, uma iniciativa da direção e dos serviços administrativos,
comportou essencialmente a doação dos cadernos de atividades.

1.2 Atividades de abertura do ano letivo
1.2.1 Reunião geral e receção aos professores
A reunião geral de docentes realizou-se no dia 4 de setembro, durante a qual a
Diretora apresentou o agrupamento, reportou-se às atividades e resultados do ano letivo
transato, enfatizou as linhas de ação para o corrente ano letivo e apresentou,
detalhadamente, o Projeto Educativo para o triénio 2019/2022, nomeadamente a missão,
princípios, valores e plano de ação que integram este projeto.
A receção aos professores terminou com um porto de honra e lanche de convívio,
promovido na sala dos professores, com o patrocínio dos fornecedores do agrupamento.
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1.2.2 Receção aos alunos do pré-escolar e dos 1º e 5º anos
A receção aos alunos, em todas as escolas do agrupamento, realizou-se no dia 13 de
setembro. Ao contrário da EB 1 de S. Roque, que recebeu a totalidade dos alunos em
horário simultâneo, na EB1 de Oliveira do Castelo e na EB 2, 3 João de Meira apenas os
alunos dos 1º e 5º anos iniciaram as atividades de manhã, a fim de se familiarizarem com
a nova escola e com os professores num ambiente mais sereno. Os restantes anos
curriculares iniciaram as suas atividades às 14:00.
Nas escolas do pré-escolar e do 1º ciclo, os alunos foram recebidos pela educadora,
pelas coordenadoras de estabelecimento, pela coordenadora de departamento e pelos
professores, tendo sido realizadas atividades que promoveram a apresentação e o
conhecimento mútuo, o gosto pela vivência escolar, a visita às instalações e a divulgação
das regras de funcionamento das duas escolas.
Na escola EB2,3 João de Meira, a receção aos alunos do 5º ano contemplou um
encontro com a diretora do agrupamento, uma visita à escola com o diretor de turma e
almoço na cantina.
As atividades com todos os alunos tiveram em vista o envolvimento dos alunos na
construção do plano anual de atividades e o desenvolvimento de competências sociais na
promoção da cidadania, designadamente a preparação da eleição de delegados de turma
e das respetivas reuniões, o tratamento de temas diversos sobre a promoção da qualidade
do ensino e melhor ambiente escolar (alimentação saudável, postura corporal,
pontualidade, descanso / sono, regras de uso do telemóvel, e preservação dos espaços
escolares), bem como a participação dos alunos nos clubes e projetos.

1.2.3 Reuniões de conselho pedagógico, de diretores de turma, de ciclo, de ano, de
turma, de departamento, de subdepartamento e de articulação entre coordenadores
No que respeita ao conselho pedagógico, salienta-se, na abertura do ano letivo, a
aprovação dos critérios gerais e específicos de avaliação, dando continuidade aos critérios
definidos no ano letivo transato para todos os anos de escolaridade e à definição de
orientações para o funcionamento do ano escolar. Quanto aos departamentos,
subdepartamentos, coordenadores de ano, clubes e projetos, conselho de diretores de
turma e articulação entre coordenadores, realizaram-se reuniões para assegurar todos os
7
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trabalhos inerentes à reflexão sobre os critérios de avaliação, à elaboração das
planificações e da avaliação nos moldes aprovados, das propostas de atividades e dos
projetos curriculares de turma.
No início do ano letivo foram constituídos conselhos de turma com a mesma equipa
educativa, na medida do possível, com o objetivo da otimização do trabalho colaborativo
na implementação de estratégias e melhores tomadas de decisão, nomeadamente na
planificação das aprendizagens, na construção dos instrumentos de avaliação, na
otimização da aplicação de medidas de promoção de sucesso, na planificação e realização
de atividades curriculares e de enriquecimento curricular, preferencialmente em
articulação com os clubes/ programas/ projetos/bibliotecas. Este trabalho foi
desenvolvido em reuniões quinzenais das equipas educativas ou conselhos de ano, sendo
que três destas (uma no 1º ciclo e duas na EB 2,3) foram parcialmente realizadas, em
plenário, com a Diretora.

1.2.4 Reuniões com os encarregados de educação
A realização das primeiras reuniões, em todos os ciclos, de pais e encarregados de
educação precederam o início das aulas, promovendo-se o seu acolhimento de modo mais
sereno e personalizado, bem como a transmissão atempada de todas as informações de
índole organizacional e pedagógica. Correlativamente, esta decisão favoreceu a sua
imprescindível participação na vida escolar dos respetivos educandos. Nos 2º e 3º ciclos,
manteve-se a entrega dos horários dos alunos aos pais e encarregados de educação como
ponto da ordem de trabalhos, na premissa de que tal opção constituiria ainda uma
estratégia válida para incentivar a deslocação à escola daqueles que tendem a envolver-se
menos. Nestas reuniões, asseguradas pelos professores titulares, diretores de turma e
respetivos secretários, divulgou-se também a oferta formativa do agrupamento e das
associações de pais.

1.2.5 Outras atividades promovidas pela Direção
A entrega dos prémios de mérito realizou-se no dia 22 de novembro no auditório da
Universidade do Minho. A atividade foi dinamizada pelos docentes do subdepartamento
de EMRC, teve duas alunas como apresentadoras e, além da entrega dos prémios, constou
8
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de atuações musicais, ginástica acrobática, dança, canto e declamação de poemas. Este
evento obteve uma participação alargada da comunidade, designadamente de pais,
encarregados de educação e de outros familiares e amigos.
O habitual jantar de Natal, promovido pela direção, foi organizado pelo
subdepartamento de Educação Física, com o objetivo de angariar fundos para a aquisição
de equipamento para a atividade de BTT. Realizou-se nas instalações da escola João de
Meira, no dia 19 de dezembro e a confeção do jantar e a decoração do espaço esteve a
cargo de alguns docentes, com a colaboração dos assistentes operacionais. Este decorreu
de forma festiva e participativa, com a presença de docentes e não docentes e foi do
agrado de todos os participantes.

9
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2. ATIVIDADES CURRICULARES
2.1 Cumprimento de aulas e planificações
2.1.1 Execução das aulas previstas

Tabela 1 - Nº de aulas previstas e lecionadas e diferença percentual
1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Anos

Prev.

Dadas

%

Anos

Prev.

Dadas

%

Anos

Prev.

Dadas

%

1º

696

655

5,9%

5º

5985

5529

7,6

7º

8620

7784

9,7

2º

870

819

5,9%

6º

5765

5313

7,8

8º

8578

7961

7,2

3º

696

655

5,9%

9º

8517

7791

8,5

4º

867

819

5,9%

Pré

174

164

5,7%

Totais

3306

3112

5,9

Totais

25715

23536

8,5

Totais

11750

10842

7,7

Total de aulas previstas

40771

Total de aulas dadas

37490

Diferença percentual

8,0 %

2.1.2 Execução das planificações nas áreas curriculares
No 1º ciclo as planificações foram globalmente cumpridas. No entanto, o grupo de
docentes que lecionou o quarto ano fez uma reflexão sobre o terceiro período do ano
letivo que termina e sobre as primeiras cinco semanas de aulas do primeiro período do
próximo ano letivo.
Conforme determinação superior, será essencial consolidar e integrar conteúdos e
aprendizagens que não foram feitas ou aprofundadas no terceiro período do atual ano
letivo, por força da reorientação do ensino e aprendizagem em formato de E@D, em que
se deu prioridade à estabilidade afetiva e bem-estar dos alunos em confinamento, à
minoração do isolamento social, à regulação de aprendizagens, à conetividade entre eles,
à equidade de oportunidades em face dos diferentes contextos dos alunos no acesso às
tecnologias, e ao enquadramento do #estudoemcasa, o modelo de ensino e aprendizagem
priorizado no terceiro período, a nível institucional e nacional. Este modelo primou pela
revisão de conteúdos, dada a paridade das emissões (comuns e niveladoras do terceiro e
quarto anos de escolaridade, em termos concetuais) que direcionaram as sessões para
reforço/ reabordagem de conteúdos; foi ainda promovida a descoberta orientada de
alguma concetualização.
10

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR JOÃO DE MEIRA

É agora feito o levantamento das aprendizagens essenciais, a reforçar ou integrar
para os alunos que saíram para o segundo ciclo, tendo em conta a quebra dos ritmos
inerentes ao regime presencial, o tempo que medeia desde o encerramento das escolas e
a centração nas dinâmicas atrás referidas. O grupo do quarto ano de escolaridade aponta
como essencial a recuperação de conteúdos a Português, Matemática (com alguns
conteúdos que ficaram por lecionar), Estudo do Meio e Inglês. Neste último caso, as
aprendizagens essenciais foram abordadas no tempo previsto, entre novembro e
fevereiro.
Nos 2º e 3º ciclos não foram cumpridas as planificações devido a constrangimentos
impostos pelo E@D, em virtude da pandemia COVID-19, nas seguintes disciplinas/turmas.

5º ANO
Port– 5ºA,5ºB,5ºD
e 5ºE
HGP, EM e EF –
todas as turmas
EV– 5ºA,5ºB,5ºD e
5ºE
ET– 5ºA,5ºB,5ºD e
5ºE
TIC – 5ºB,5ºD e
5ºF

6º ANO

Mat, HGP, EM, EV,
ET e EF – todas as
turmas
TIC – 6ºB e 6ºD

7º ANO

8º ANO

9º ANO

Geo, EF, – todas as
turmas
EV– 7ºA, 7ºC,7ºF e
7ºG
TIC – 7ºB,7ºD,7ºF e
7ºG
FQ– 7ºD e 7ºE
Inglês – 7ºD, 7ºE, 7ªF,
7ºG e 7ºH
Espanhol – 7ºD e 7ºE
OT– 7ºE
HST – 7ºG e 7ºH

Geografia – 8ºA, 8ºB,
8ºE, 8ºF, 8ºG e 8ºH
Mat, EF – todas as
turmas
FQ - 8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE, 8ºF e 8ºG
Inglês – 8ºB,8ºD e 8ºF
História – 8ºC,8ºG e
8ºH
TIC – 8ºC e 8ºD

Educação Física –
todas as turmas
Inglês – todas as
turmas
Físico-química
–
todas as turmas
Geografia – 9ºA,9ºB
e 9ºI
História – 9ºB,9ºC e
9ºI
Educação Visual –
9ºC,9ºG e 9ºI

Foram ainda apresentadas, pelos respetivos docentes, as seguintes justificações para o
não cumprimento das planificações:

7ºANO:
7ºD, 7º E, 7ºF, 7ºG e 7ºH – Inglês - a titular da disciplina faltou por períodos longos.

8ºANO:
8ºB e 8º E – F&Q – ausência da docente titular e colocação tardia da professora, durante o
3ºperíodo.

9ºANO:
9ºE e 9º I- Inglês - a titular da disciplina faltou por períodos longos.
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2.2 Curso de Educação e Formação de Adultos

2.2.1 Dados gerais

Tabela 2 - Dados relativos aos Cursos EFA
Cursos EFA
Nº de turmas:
Nº de alunos:
Nº de reuniões efetuadas:
Nº de faltas de participantes:
Nº de alunos encaminhados p/ outras instituições:
Nº de estágios implementados:
Nº de alunos que desistiram:
Nº de casos recuperados:
Nº de protocolos efetuados:

2
20
4
10
0
0
0
0
1

2.2.2 Parceiros envolvidos
Estabelecimento Prisional de Guimarães
Fundação Portuguesa "A Comunidade Contra a SIDA"
Cruz Vermelha Portuguesa

2.2.3 Atividades desenvolvidas
- Cerimónia de abertura do ano letivo;
- Atividades Natalícias: elaboração do presépio, estrelas, anjinhos e árvores de natal e
construção de placard;
- Festa de natal com a participação de artistas, da rádio Santiago e com representação
de teatro;
- Cartões de Natal;
- Atividade dos Reis – Cantares do artista José Afonso - alusiva à data e
confraternização, cantado pelo grupo de S. Torcato
- Atividade do dia dos namorados - construção de placard e postais.
12
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- Elaboração/construção do jornal- Guimarães Notícias.

2.2.4 Medidas disciplinares/sancionatórias aplicadas
Não foram aplicadas quaisquer medidas.

2.3 Educação Especial
Tabela 3 - Dados relativos à Educação Especial
Nº de alunos com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão

150

Nº total de alunos com RTP

52

Nº total de alunos com PEI

21

Nº de alunos com medidas universais
98
Nº de alunos com medidas seletivas
31
Nº de alunos com medidas adicionais
21
Nº de alunos do CAA/unidade especializada de Oliveira do Castelo
6
Nº de alunos do CAA/unidade especializada da EB 2.3 João de Meira
6
- Atribuição de tarefas de aprendizagem semelhantes às implementadas nas
aulas presenciais, no entanto mais simplificadas e apelativas, com recurso a
Medidas
diferentes formas de comunicação, como o computador, telefone, e-mail do
promotoras aluno, whatsapp.
da
- Recurso ao “#Estudoemcasa”.
autonomia - Desenho de planos individuais de trabalho.
no E@D
- Sessões síncronas de apoio individual e em grupo através do hangouts.
- Feedback das atividades/ tarefas realizadas entre aluno/ família/ professor
para avaliação formativa.
Ao longo do ano letivo foram desenvolvidas as seguintes atividades:
− Projeto “ Sport for Inc”, em parceria com os voluntários da Casa da Juventude de Guimarães.
− Comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência: espetáculo no CCVF; ações de
sensibilização.
− Marcha Inclusiva.
− Dia Nacional da Paralisia Cerebral/ jogos com barreiras.
− Intercâmbio com os alunos de Abação “ 2 escolas 2 olhares…”
− Elaboração de livros adaptados.
− Campanha de recolha de tampinhas.
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− Atividade motora adaptada (AMA) em articulação com duas professoras de Educação Física.
− Concurso “Make a wish”, com o objetivo de divulgar a missão deste programa, de cariz
solidário.
− Judo adaptado, em parceria com a CERCIGUI.
− Projeto “In-Ato”.
− Semanalmente, os alunos participaram em aulas de teatro e atuaram no espetáculo no CCVF,
no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, com o nº “ O Universo”.
− Participação nas atividades do clube de Roótica e do Clube de Xadrez.

2.4 Metodologias promotoras da autonomia dos alunos
2.4.1 Atividades e interações promotoras da autonomia dos alunos

Tabela 4 - Dados relativos ao pré- escolar e 1º ciclo
EXEMPLOS
Atividades
realizadas/
metodologias
promovidas em
contexto de sala
de aula, com o
objetivo de educar
para a autonomia

Domínios de Autonomia Curricular
Atividades por tarefas
Atividades de pesquisa
Atividades práticas (Trabalho individual/ de pares/ em grupo)
Trabalho de projeto
Trabalho cooperativo
Atividades de caráter experimental
Reflexão sobre o erro /Autorregulação
Autoavaliação
Aplicativos de Gestão da sala de aula- ClassDojo
Aula invertida

No 1º ciclo, foram implementados os seguintes projetos: Mais Três; Hypatiamat;
Academia de Código; SeguraNet; Litteratus; Heróis da Fruta; Dia Nacional do Pijama; Dia
de Aulas ao Ar Livre; SOBE+; Plataforma +Cidadania; Pergunta ao Tempo; Elogio à Leitura;
Eco-Escolas; Pegadas; Descolar; Fénix; (Re)conhecer Guimarães; 10 minutos a ler, Lições
Iluminadas; M2S - Mindfulness Student's Success.

O M2S - Mindfulness Student's Success é um projeto de investigação desenvolvido por
membros do Grupo de Neurocognição e Linguagem do Centro de Psicologia da
14
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Universidade do Porto, em colaboração com o INESC TEC. Este projeto tem como
objetivos gerais o estudo da relação entre escrita e as funções executivas(FE) no início da
escolaridade e o desenvolvimento de técnicas de mindfulness empiricamente validadas
para promover não só as FE e as competências de escrita, mas também o desempenho
escolar, competências sociais e saúde. Foi implementado em todas as turmas do 4º ano
do agrupamento e decorreu ao longo do 1º período, em 16 sessões por cada grupo de 8
alunos.
O projeto +Cidadania foi promovido pela Comunidade Intermunicipal do Ave. Este
projeto é composto por uma plataforma que favorece a realização de atividades lúdicas e
dinâmicas promovendo a aquisição de conhecimentos, competências e valores que
ajudam os alunos a desempenhar um papel ativo na comunidade.
O projeto Fénix tem como objetivo proporcionar condições para que todos os
alunos possam efetuar aprendizagens e consolidar saberes. Com este projeto, pretende-se
dar um apoio mais personalizado aos alunos que evidenciam dificuldades de
aprendizagem nas disciplinas de português, matemática ou outra identificada pela escola,
de acordo com a taxa de sucesso.
O projeto Hypatiamat tem como principal objetivo promover o sucesso da
matemática e a utilização das TIC, através do acesso a uma plataforma onde se podem
explorar várias aplicações com os conteúdos matemáticos a desenvolver pelos alunos.
Para trabalhar com a plataforma, são utilizados tablets e o quadro interativo. Em contexto
de sala de aula, as aplicações são tratadas como mais um recurso para introduzir ou
consolidar os conteúdos.
O projeto “Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável” é uma iniciativa de
intervenção educativa de âmbito nacional promovida pela Associação Portuguesa Contra a
Obesidade Infantil (APCOI), que visa motivar as crianças portuguesas até aos 10 anos a
ingerirem mais fruta diariamente, uma vez que este consumo se encontra atualmente
abaixo do desejável. Este projeto tem como objetivos pedagógicos incentivar as crianças a
ingerirem fruta todos os dias, na escola e em casa; conhecer a importância dos alimentos
saudáveis para a manutenção da saúde; encorajar as crianças a orgulharem-se de praticar
um estilo de vida saudável; despertar a comunidade para os benefícios das pequenas
mudanças nos hábitos diários. Além do incentivo diário ao consumo da fruta, este projeto
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leva às crianças lições importantes sobre alimentação, nutrição, exercício físico, higiene,
bem-estar, proteção ambiental, poupança, entre muitos outros valores de cidadania que
as ajudam a crescer mais saudáveis, ativas e felizes.
O projeto Litteratus tem como objetivos promover nos alunos níveis elevados de
compreensão leitora; promover o desenvolvimento dos processos inerentes à leitura e à
escrita como ferramentas de conhecimento; otimizar recursos e competências disponíveis
nas escolas envolvidas; aplicar modelos de avaliação que permitam efetuar balanços
sistemáticos dos níveis de realização alcançados; e diagnosticar precocemente
dificuldades de leitura e de escrita. Ao longo do ano os professores envolvidos têm
formação, para posterior aplicação do programa na sala de aula. A avaliação é feita pelos
professores ao longo do ano letivo, através dos instrumentos contemplados nos
programas, com a monitorização da equipa do projeto. Esta equipa também procede à
avaliação dos resultados das provas nacionais realizadas pelos alunos.
O projeto Pergunta ao Tempo tem como objetivo o de conhecer o património
cultural, natural, material e imaterial de Guimarães.
O projeto Academia de Código Júnior leva o ensino da programação a todas as
crianças. Os conteúdos são baseados nos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas, contribuindo para o desenvolvimento dos alunos enquanto cidadãos
responsáveis. A Academia de Código desenvolveu a plataforma Blanc de ensinoaprendizagem de Ciências de Computação para ensinar os conceitos básicos de
programação, visando ajudar no desenvolvimento da resolução de problemas e no
desenvolvimento do raciocínio ao mesmo tempo que facilita a aprendizagem de outras
disciplinas, como a matemática.
Foram ainda dinamizadas outras atividades promotoras da autonomia dos alunos:
- Assembleias de Turma/ Escola;
- Participação em concursos a nível concelhio e nacional (PNL; Campeonato Multipli
online; Plataforma + Cidadania- Olimpíadas da Cidadania e Património; Chapéu com
Attitude; Concurso Uma Aventura Literária; Campeonato de Cálculo Mental Hypatiamat
da CIM do Ave online).
- Em todas as turmas há responsáveis por: distribuir o leite e a fruta; distribuir e arrumar o
material; arrumar a sala; apanhar o lixo; desligar as luzes; ir ao ecoponto do recreio.
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- Escovagem dos dentes (EB1/ JI de S. Roque/ EB1 Oliveira do Castelo).
Nos 2º e 3º ciclos, os departamentos assinalaram a realização de diferentes
atividades promotoras da autonomia do aluno, conforme o quadro.
Tabela 5 - Dados relativos aos 2º e 3º ciclos
Departamento de Línguas

Atividades
realizadas/
metodologias
promovidas em
contexto de sala
de aula

Atividades de pesquisa
Atividades práticas (Trabalho individual/ de pares/ em grupo)
Trabalho de projeto
Aula invertida
Desafios promotores da criatividade
Atividades de diferenciação pedagógica
Ensino pela descoberta
Utilização de recursos que fomentam a autoaprendizagem
Envolvimento dos alunos na planificação e organização dos DAC
Concursos
Apresentações orais/ escritas
Edição de trabalhos no facebook da Escola/Biblioteca
Utilização de instrumentos reguladores da aprendizagem: guiões
orientados de trabalho; listas de verificação; fichas de autocorreção
Reflexão sobre o erro /Autorregulação
Autoavaliação

Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Atividades
realizadas/
metodologias
promovidas
contexto de sala de
aula

Atividades de pesquisa autónomas e orientadas
Trabalho de projeto
Trabalho cooperativo (de grupo ou de pares)
Atividades de caráter experimental
Aula invertida
Desafios promotores da criatividade
Utilização de recursos que fomentam a autoaprendizagem
Envolvimento dos alunos na planificação e organização dos DAC
Utilização de instrumentos reguladores da aprendizagem: guiões
orientados de trabalho; listas de verificação; fichas de autocorreção
Reflexão sobre o erro /Autorregulação
Análise orientada e construção de documentos
Exposição oral / apresentação de trabalhos
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“Brainstorming”
Autoavaliação

Departamento Científico-Natural

Atividades
realizadas /
metodologias
promovidas em
contexto de sala de
aula

Atividades por tarefas
Atividades de pesquisa (orientada/livre)
Atividades práticas (Trabalho individual/ de pares/ em grupo)
Trabalho de projeto
Apresentação de trabalhos
Atividades de caráter experimental sem/com relatório
Aula invertida
Desafios
Ensino pela descoberta
Envolvimento dos alunos na definição dos objetivos
Envolvimento dos alunos na planificação e organização dos DAC
Utilização de recursos que fomentam a autoaprendizagem
Utilização de instrumentos reguladores da aprendizagem: guiões
orientados de trabalho; listas de verificação; fichas de autocorreção
Reflexão sobre o erro /Autorregulação
Autoavaliação

Departamento de Expressões

Atividades
realizadas/
metodologias
promovidas em
contexto de sala de
aula

Atividades por tarefas
Atividades de pesquisa (orientada/livre)
Atividades práticas (Trabalho individual/ de pares/ em grupo)
Trabalho de projeto
Aula invertida
Desafios promotores da criatividade
Ensino pela descoberta
Envolvimento dos alunos na planificação e organização dos DAC
Utilização de recursos que fomentam a autoaprendizagem
Utilização de instrumentos reguladores da aprendizagem: guiões
orientados de trabalho; listas de verificação; fichas de autocorreção
Reflexão sobre o erro /Autorregulação
Autoavaliação
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2.4.2 Domínios de Autonomia Curricular

Tabela 6 - Dados relativos aos DAC desenvolvidos pelas turmas
ANO

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

TOTAL

26

36

87

62

24

24

24

24

DAC desenvolvidos pela Biblioteca:
DAC
A BE e os seus parceiros, Mês das Bibliotecas Escolares,
Semana Concelhia da Leitura, Concurso Nacional de
Leitura, Plano Nacional de Leitura, 10 Minutos a Ler;
Educação Literária

ARTICULAÇÃO

Pré-escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos

Uma Aventura Literária…2020

Pré-escolar e 1.º Ciclo (6 turmas), 2º ciclo –
3 turmas

Dramatização de Contos

Clube de Teatro – 2º e 3º ciclos

Viver o Natal – Ler+ sobre o Natal

1.º Ciclo (4 Turmas- 3.º A, B, C e 4.º A EBOC)

SeguraNet

1.º Ciclo (1 turma do 4.º ano/4.ºA EBOC)

Líderes Digitais Benjamins

1.º Ciclo (1 turma do 4.º ano/4.ºA EBOC)

Com(P)artilha; (“Indra e Yohanna - a poética do

1º ciclo – 5 turmas do 4º ano; 2º Ciclo - 6

encontro”)

turmas do 5.º ano

Miúdos a Votos ON

1º ciclo – 1 turma do 4º ano; 3º Ciclo - 5
turmas de 7º ano
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3. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

3.1. Avaliação formativa

No âmbito do artigo 24.º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, a avaliação
formativa foi realizada de forma contínua e sistemática, ao serviço das aprendizagens, e
recorrendo a uma variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos de recolha de
informação adequados à diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às
circunstâncias em que ocorreram.

Instrumentos de avaliação

Departamento de 1º Ciclo
Fichas formativas / de disciplina
Guiões de trabalho
Mapas de conceitos
Grelhas de observação direta
Grelhas de correção
Grelhas de monitorização de realização/entrega de tarefas/trabalhos
Portefólios
Recurso a plataformas digitais (socrative; classdojo; Google forms, Escola Virtual,
Hypatiamat)

Departamento de Línguas
Questionários orais e escritos
Fichas formativas / de disciplna
Questões de aula
Fichas de autoavaliação
Guiões de trabalho
Mapas de conceitos
Fichas de autorregulação do trabalho de grupo
Grelhas de observação direta
Grelhas de correção
Reflexões descritivas do desempenho
Relatórios das aulas práticas
Grelhas de monitorização de realização/entrega de tarefas/trabalhos
Portefólios
Recurso a plataformas digitais
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Fichas formativas /de disciplina
Questões de aula
Trabalhos de pesquisa
Fichas de autoavaliação
Guiões de trabalho
Mapas de conceitos
Grelhas de observação direta
Grelhas de correção
Grelhas de monitorização de realização/entrega de tarefas/trabalhos
Recurso a plataformas digitais
Questionários
Debate orientado

Instrumentos de avaliação

Departamento Científico-Natural
Fichas formativas / de disciplina
Questões de aula
Fichas de autoavaliação
Guiões de trabalho
Mapas de conceitos
Fichas de autorregulação do trabalho de grupo
Grelhas de observação direta
Grelhas de correção
Reflexões descritivas do desempenho
Relatórios das aulas práticas
Grelhas de monitorização de realização/entrega de tarefas/trabalhos
Portefólios
Recurso a plataformas digitais

Departamento de Expressões
Fichas formativas / de disciplina
Questões de aula
Fichas de autoavaliação
Guiões de trabalho
Mapas de conceitos
Fichas de autorregulação do trabalho de grupo
Grelhas de observação direta
Grelhas de correção
Reflexões descritivas do desempenho
Relatórios das aulas práticas
Grelhas de monitorização de realização/entrega de tarefas/trabalhos
Portefólios
Recurso a plataformas digitais
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3.2 Avaliação sumativa
Foi elaborado o relatório da análise estatística dos resultados da avaliação sumativa
apresentando-se abaixo alguns dos dados da avaliação global.

População escolar

Dados globais dos alunos e caraterização das turmas
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Taxas globais
Sucesso Global 2019/2020
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4. MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO DOS ALUNOS
4.1 Apoio ao estudo
No 1.º Ciclo o Apoio ao Estudo é uma disciplina que faz parte da matriz curricular pelo que
se reforçaram os conteúdos abordados nas disciplinas de Português e Matemática, por princípio, e
Estudo do Meio, cada turma incidindo na necessidade de reforço mais premente, dada a
amplitude dos conteúdos a integrar. No 3º período, ao nível dos 3.º e 4.º anos, incidiu sobre a
monitorização do #estudoemcasa, com elaboração e aplicação de questionários Google Forms,
abrangendo todas as disciplinas.

4.2 Apoio pedagógico
Nos 1º e 2º anos foi implementada a metodologia do projeto Fénix na aplicação do apoio
pedagógico diferenciado. Nesta metodologia, o professor titular de turma sai da sala de aula com
o grupo de alunos com os quais pretende desenvolver um trabalho diferenciado, enquanto o
professor Fénix assegura as atividades da sala de aula de acordo com um plano previamente
elaborado no subdepartamento. Nas turmas do 3º e 4º ano, grupos de alunos foram retirados à
turma nas horas destinadas ao apoio e desenvolveram atividades de recuperação com os
professores que lecionam o apoio educativo. No 1º ciclo, beneficiaram de Apoio Pedagógico

um total de 44 alunos.
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4.3 Coadjuvações (dados relativos ao final do 2º período)

Tabela 7 - Nº de coadjuvações em grupo / individuais e variação da classificação obtida
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Tabela 8 - Nº de coadjuvações à turmas, como medida de apoio à aprendizagem e
variação da classificação obtida

As coadjuvações têm-se revelado uma boa aposta na melhoria dos resultados e dos
comportamentos dos alunos, sem implicarem acréscimo de tempo letivos aos seus
horários , e uma estratégia eficaz na promoção da educação inclusiva, respondendo quer
a situações de inclusão de alunos com necessidades educativas específicas, quer a
situações de implementação de medidas universais ou seletivas, quer ainda na
implementação / gestão de formas de trabalho cooperativo entre alunos em sala de aula.
Para tal, tem sido fundamental o desenvolvimento curricular nas reuniões de trabalho
colaborativo.
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4.4 Aulas de recuperação
O número de alunos relativamente baixo a frequentar aulas de recuperação
justifica-se com a conversão de horas disponíveis para esse efeito em horas de
coadjuvação. Esta medida foi considerada mais eficaz na promoção do sucesso dos alunos
por não implicar acréscimo ao horário do aluno e por facilitar a intervenção em tempo útil
e no próprio contexto de aprendizagem.
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4.5 Tutorias
No 1º ciclo, 4 alunos beneficiaram de uma tutoria, ao abrigo do Decreto- Lei 54/2018.
Nos 2º e 3º ciclos beneficiaram 25 alunos, sendo que 8 destes frequentavam o 2º ciclo e
17 o 3º ciclo. Todos estes alunos com tutoria ficaram aprovados.

4.6 Constituição temporária de grupos de homogeneidade relativa
No 1º ciclo, foram constituídos grupos de homogeneidade relativa em todas as
turmas. Nas turmas dos 1º e 2º anos, esses grupos funcionaram no âmbito da
implementação da metodologia Fénix.
Nos 2º e 3º ciclos, não foram constituídos grupos de homogeneidade relativa.
4.7 Plano de Ação Estratégica
A medida número um deste plano, designada por Teia do Conhecimento, destinouse aos alunos do 3.º e 4.º ano e assentou numa colaboração mais próxima entre as escolas
do agrupamento na gestão de recursos materiais e na participação dos alunos na
construção do saber. Nesta medida está contemplada a Parceria com o Centro Ciência
Viva de Guimarães “Projeto Curtir a Ciência”, que devido à pandemia da COVID 19,
suspendeu as atividades previstas no Plano para as Ciências Experimentais. Ao longo do
ano, os professores titulares promoveram e conseguiram aumentar o número de
atividades experimentais nas suas turmas, comparativamente ao ano anterior.
A medida número dois, designada por Teia de Saberes, destinou-se aos quatro
anos de escolaridade do primeiro ciclo que contribuíram para a melhoria da qualidade do
sucesso nas disciplinas de matemática e de português através da implementação da
metodologia Fénix (1.º e 2.º anos) e da participação nos projetos Hypatiamat (2.º ano) e
Litteratus (3.º e 4.º ano). A medida número três, designada por Projeto +Cidadania,
destinou-se aos quatro anos de escolaridade do primeiro ciclo e permitiu promover a
utilização desta plataforma digital de cariz lúdico em dinâmicas de sala de aula e noutros
contextos, como o familiar, no âmbito da educação para a cidadania, nas seguintes
dimensões:

cidadania;

património

local;

alimentação

saudável;

ambiente

e

sustentabilidade.
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5. ESTRUTURAS DE APOIO / ACOMPANHAMENTO DO ALUNO
5.1

Atividades de apoio à família (AAAF) e atividades de tempos livres (ATL) na

educação Pré-escolar e nos 1º, 2º e 3º Ciclos
No 1º Ciclo, os totais de alunos que frequentaram, por escola, foram os seguintes:
● JI/EB1 S. Roque: AAAF - 52 alunos
ATL – 25 alunos
● EB Oliveira do Castelo: ATL – 76 alunos
As atividades desenvolvidas nas AEC, ao longo do ano, foram: Atividade Física e
Desportiva e Artes Performativas. Os totais de alunos que frequentaram foram os
seguintes:
EB1/JI S. Roque: 55 alunos
EB1 Oliveira do Castelo: 174 alunos
A principal dificuldade encontrada continua a ser a falta de um espaço coberto para a
prática de AFD na EB1/JI de S. Roque.
Nos 2º e 3º Ciclos, foram desenvolvidas atividades nas seguintes modalidades no
ATL: apoio ao estudo, atividade física diária no pavilhão da escola e entrega de prémios de
mérito e de esforço aos alunos da sala de estudo no início de cada período letivo.
5.2

Atividades de apoio das Bibliotecas
A biblioteca escolar tem desempenhado sempre um papel preponderante no

desenvolvimento de competências transversais de vária ordem no contexto escolar e na
ligação deste ao contexto social e cultural da escola. No âmbito da nova legislação, o
espaço da biblioteca, com todos os seus recursos materiais e humanos, é um espaço
privilegiado de:
−

complementaridade ativa da sala de aula;

−

promoção da educação inclusiva;

−

realização de atividades de enriquecimento curricular e de integração de saberes;

−

articulação com iniciativas de outras estruturas educativas;

−

educação para as atitudes e valores;

−

implementação e desenvolvimento de parcerias na comunidade educativa.
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A biblioteca escolar, partilhada por todos e construída por todos, é cada vez mais
um espaço aberto, acessível, flexível e dinâmico, capaz de gerar e manter redes de
conhecimento e de formação essenciais à era digital, pelo que, concluído mais um ano
letivo sem as instalações definitivas da biblioteca da escola EB 2,3 João de Meira, registase a urgência da sua construção, para dar resposta às necessidades prementes que a
educação atual impõe.
Além das atividades desenvolvidas (ver ponto 6.4.), a equipa de apoio da biblioteca
prestou apoio semanal a alunos com necessidades educativas especiais em diferentes
modalidades, tendo em conta a especificidade dos alunos abrangidos. Esta atividade é
objeto de avaliação, requerida pelos professores da referida área no final do período aos
elementos da biblioteca.
A biblioteca dinamizou atividades formativas e de apoio em geral para os alunos que
se dirigiram ao espaço da biblioteca solicitando apoio, quer para a pesquisa de dados
pedidos nas aulas, quer para a realização de trabalhos de cariz digital.

5.3 Equipa MAIS – Mentoria, apoio e integração para o sucesso

1º e 2º períodos:
Com o objetivo de resolução de problemas comportamentais, de motivação para a
aprendizagem e para a melhoria da qualidade do sucesso dos alunos, realizaram-se as
seguintes atividades durante o presente ano letivo:
- Mediação de conflitos
- Contactos com os Encarregados de Educação
- Sessões em Educação para a Cidadania/ Cidadania e Desenvolvimento
- Entrevistas
- Acompanhamento
- Compromissos
- Negociações
-Planificação de atividades, para promover o crescimento do aluno, respeitando os
valores da comunidade em que se insere, contribuindo para uma cultura
democrática
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Âmbito disciplinar e de
acompanhamento para o sucesso
Nº de participações enviadas da sala de
aula

Nº

Observações

1.º Ciclo

2.º, 3.º Ciclos

0

47

1ºp – 28; 2º p - 19

0

62

1ºp – 34; 2º p - 28

0

26

1ºp – 20; 2º p - 6

4

9 (8 presentes na reunião
de pais extraordinária 8ºF)

1ºB, 8ºF, 8ºH

Nº de medidas corretivas
(a participação disciplinar constitui uma
medida corretiva)
Medidas sancionatórias
Nº de Pais/EE atendidos

N.º de alunos sinalizados com dificuldades

30

N.º de alunos acompanhados
(tutorias/acompanhamento regular)
Mediação de conflitos

1

49

3ºA, 3ºB, 3ºC,
3ºASR, 4ºA, 4ºB,
4ºC, 4ºD, 4ºASR

36

6ºD, 8ºA, 8ºC, 8ºD,
8ºF, 8ºH, 9ºA, 9ºB,
9ºH

3

4ºD, 8ºC, 9ºD
5º A, 5ºD, 5ºE,5ºF

N.º de entrevistas individuais

42 (2º ciclo)

6ºA, 6ºB, 6ºC, 6ºD,
6ºE,

N.º de entrevistas a grupos/turma

11 (3º ciclo)

9ºA, B, E, F e H

N.º de aulas intervencionadas

5

12

4ºD (5) 6ºD (4) 8ºF
(8)

N.º de situações problemáticas
identificadas

1

3

4ºD, 8ºD, 8ºH, 9ºB

9

4ºD, 4ºASR, 6ºD,
6ºE, 7º H, 8ºD, 8ºF,
8ºH, 9ºB, 9ºD, 9ºE,
9ºH

N.º de diretores de turma envolvidos

4
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Nº
Gabinete de Educação
para a Saúde/Educação
Sexual

1.º
Ciclo

Nº de alunos
encaminhados e
recebidos
Nº de atividades
desenvolvidas

2.º e 3.º
Ciclos

9

6

6

Temas dinamizados

10

7

Observações

5ºE, 8ºC, 8ºG, 8ºH, 9ºA
- Distribuição dos cheques dentista, durante o mês de
janeiro (alunos nascidos em 2006, 2009 e 2012)
- Projeto SOBE – sessão de sensibilização e distribuição
de kits de escovagem
- Participação numa atividade desenvolvida pela FPCC
SIDA, numa turma- 7ºB, ao longo de todo o ano letivo
e realização de reuniões com o responsável, nos
meses de setembro e outubro
- Formação de professores em educação sexual
“Formação Presse”, de setembro a novembro.
- Organização da Atividade “Semana da Alimentação”,
de 14 a 18 de outubro
- Magusto e Feirinha “Sabores de Outono” (1º ciclo)
- Dinamização dos “Cantinhos da Saúde” (alunos e sala
dos professores)
- Organização da “Campanha Solidária”, nos meses de
novembro e dezembro, para angariação de
brinquedos, roupas e alimentos não perecíveis, para
alunos carenciados
- “Gerir emoções” – Apoio ao Desenvolvimento de
Crianças e Adolescentes (ADCA) –São Roque
- Saúde Oral; Educação sexual; A importância da
alimentação saudável- pequeno almoço saudável e
doces de natal sem pecado; A importância do
otimismo; Como “recuperar” das férias; Dia Mundial
do Não Fumador; Conselhos para um 2020 com +
saúde; Coronavírus: vias de transmissão, sintomas e
formas de prevenção
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Nº

Serviço de Psicologia

Observações
1.º Ciclo

Contactos com
encarregados de educação

2

2.º, 3.º Ciclos
28

5ºB (1); 6ºD (várias) 6ºE (1);
6ºF (1);

Sessões em Educação para
a Cidadania/Cidadania e
Desenvolvimento/Sessão
em Aula

4ºD (várias,
mais de 10)

7ºD (1);
8ºF (várias, mais de 10); 9ºB
(várias)

Na turma do 4ºD
verificaram-se melhorias
significativas na atitude e
comportamento
dos
alunos; no 8ºF verificouse muitas dificuldades em
obter
melhorias.
Persistem problemas de
indisciplina.

Entrevistas/Avaliações

2 (entrevista)

/Acompanhamentos

2
(avaliação
Psicológica)

Situações de bullying

1 (4 alunos
envolvidos)

5 situações (23 alunos no
total)

0 reincidências

Agressões

-

-

-

Conflitos

2

14

5 reincidências

Orientação Vocacional

11 (Entrevistas)
16(acompanhamento)
2(avaliação psicológica)

A orientação vocacional teve início no dia 17 de fevereiro de 2020 e
abrangeu todos os alunos do 9º ano. Foram realizadas 2 sessões de
apresentação do programa de orientação com encarregados de educação.
Iniciou-se a implementação de um programa de intervenção vocacional em
classe, proposto à Rede de Psicólogos do Ave, sob a coordenação da CIM do
Ave. Este programa inclui 6 sessões de 50 minutos. Contudo, devido à
pandemia, não foi possível concluir a sua implementação no formato
presencial. Até ao dia 13 de março, foram realizadas, aproximadamente, 3
sessões com cada turma.

Outras atividades dinamizadas:
- Atividades de receção aos alunos e de transição de ciclo
- Síntese das propostas para o SEMÁFORO DO COMPORTAMENTO e respetiva afixação
nas salas e sensibilização das turmas
- Cartão + - uma forma de pôr em prática comportamentos positivos e de valor
alternativos aos comportamentos negativos. Foi atribuído a alguns alunos que
revelaram comportamentos graves ou reiterados de indisciplina.
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- Painel de autorregulação nas turmas 8ºF e 6ºD – foi construído um painel para cada uma
das turmas onde se fazia o registo semanal dos incumprimentos com base na folha do
registo de ocorrências.
- Atividade: “Encontro-me na cidade à procura …”- visita à cidade com o objetivo de
articular saberes e fomentar relações interpessoais. Esta atividade articulou com E.F., E.V.,
E.T., Português, Matemática, Ciências da Natureza, HGP, Diretores de Turma e a Equipa
Mais. No sentido de enriquecer ainda mais esta atividade, fez-se uma ligação à
comunidade local, nomeadamente a Câmara Municipal (entrevista com assessor do
Presidente da Câmara, Vítor Oliveira), onde foram facultados mapas da cidade, com
sinalização do percurso a seguir e localização/ informação dos monumentos históricos
incluídos nesse itinerário; os CTT, onde privilegiamos estes serviços junto da comunidade
mais jovem, que tende a desconhecer este meio de comunicação (carta); as pastelarias e
padarias, como serviços de apoio diário à comunidade e de convívio, que se mostraram
muito recetivos; a «Escola Segura», que iria colaborar na orientação dos alunos nas ruas
da cidade, reforçando as normas de segurança no espaço citadino. Esta atividade teve
como objetivos:
•

Caminhar de forma segura e responsável pelas ruas da cidade.

•

Saber estar em qualquer sítio onde os alunos se encontrem;

•

Compreender a importância de saber se orientar;

•

Saber conviver com a “desorientação” e caos do mundo exterior;

•

Valorizar a cidade onde habitam;

•

Compreender que o conhecimento adquirido na escola é aplicado no seu dia-a-dia;

•

Observar para estimular novas asserções, ser-se inspirado pelo mundo no qual

habitam, para poder criar e surpreenderem-se a si próprios e aos outros.
Esta atividade foi pensada e planificada para todos os alunos do 2º ciclo, para ser
concretizada numa época festiva (Natal), onde as alegrias dos jovens, com a sua presença,
tornam a cidade ainda mais luminosa. A atividade não se concluiu, devido a uma ameaça
externa (condições climáticas adversas).
- Atividade “Quero dizer-te…”- Elaboração de uma carta, escrita por todos os alunos do
agrupamento, dirigida à família, com o intuito de os surpreender. Nessa carta, recordaram
vivências que tiveram com o pai, mãe, irmãos e que guardam com saudade, os
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sentimentos e atividades que gostaram e/ou gostariam de realizar em família. Essa
atividade contou a articulação das disciplinas de português e de cidadania e
desenvolvimento.
No dia 16 de dezembro, e em virtude da atividade “Encontro-me na cidade à
procura …”, não se ter realizado, surgiu uma nova atividade adaptada à época festiva. A
alegria do Natal teria de ser lembrada por todos os alunos no espaço «Escola». Nesse
espírito, a Equipa MAIS convidou o Pai Natal para visitar a escola. Foi uma visita
inesperada para os alunos, que os fez sentir, por alguns minutos, a alegria de um pequeno
gesto e o entusiasmo da surpresa. No entanto, ele tinha um propósito maior: levar no seu
saco uma, duas, muitas dezenas, centenas… de (cartas) mensagens de ternura,
recordações, encontros, um tempo partilhado, na doçura de uma tarde de outono, na
frescura da ribeira, no perfume das rosas do nosso jardim… Aquilo que pretendíamos
transmitir é que o amor será sempre o tom que prevalecerá nas nossas intenções.
- Newsletter nº 1 sobre a educação dos filhos.
- Preparação do Gabinete da Equipa MAIS para sala de isolamento (COVID-19).
- Organização de uma campanha em articulação com entidades locais de solidariedade
com o objetivo de prestar ajuda a algumas famílias do Agrupamento.
- Exposição de fotografias do jovem vimaranense João Oliveira, que realizou uma sessão
de apresentação, com recurso fotos e vídeos, para partilhar experiências que viveu nas
diversas viagens que fez por diversos países. Esta atividade teve como propósito desafiar
os alunos a partilhar os seus sonhos e projetos para o futuro.
3º período (E@D):
Com o objetivo de resolução de problemas comportamentais, de motivação para a
aprendizagem e para a melhoria da qualidade do sucesso dos alunos, realizaram-se as
seguintes atividades durante o terceiro período, na modalidade de E@D:
- Contactos com os Encarregados de Educação e Diretores de Turma
- Acompanhamento /Apoios/Tutorias
Âmbito disciplinar e de
acompanhamento para o
sucesso

Nº
1.º Ciclo

Observações

2.º, 3.º Ciclos
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Medidas sancionatórias

0

1

0

Diversos com os EE
dos
13
alunos
identificados como
situações
problemáticas

Nº de contactos com EE

N.º de alunos sinalizados com
dificuldades
0

N.º de situações
problemáticas identificadas
(dificuldades em cumprir as
tarefas/prazos de entrega)
N.º de diretores de turma
envolvidos

Gabinete de Educação para a
Saúde/Educação Sexual

Nº de alunos acompanhados

6

5

Alunos com medidas
universais/seletivas
/adicionais: 100
21 (2º ciclo)
79 (3º ciclo)

Entrevistas/Acompanhamentos

Orientação Vocacional

1º A, 2.º A, 2.º C, 2.º D, 2.º
ASR, 7ºA, 7ºB, 7ºH, 8ºA, 8ºB,
8ºE, 9ºA, 9ºC, 9ºE,9ºF,9ºI

10

Observações

2.º e 3.º Ciclos

-

6

Serviço de Psicologia

Contactos com encarregados de
educação

1º A, 2.º A, 2.º C, 2.º D, 2.º
ASR, 7ºA, 7ºB, 8ºA, 8ºB, 8ºE,
9ºA, 9ºC, 9ºE, 9ºF, 9ºI

13

Nº
1.º Ciclo

A equipa MAIS geriu recursos
humanos e monitorizou o
acompanhamento síncrono e
assíncrono destes alunos por
parte de docentes da escola
durante este período de E@D

Nº

8ºC e 8ºG

Observações

1.º
Ciclo

2.º, 3.º
Ciclos

4

14

Contactos realizados por telefone

2

Acompanhamentos realizados por
videoconferência

8

Durante o E@D, o programa de orientação vocacional foi
implementado por videoconferência e foram realizadas
mais 3 sessões com cada turma. No dia 09 de junho, foi
realizada uma sessão de apresentação da Escola
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Secundária Francisco de Holanda, por videoconferência,
dirigida aos alunos do 9º ano e encarregados de
educação. Foram acompanhados, individualmente, por
telefone e videoconferência 39 alunos. Foram
contactados 15 encarregados de educação para
esclarecer dúvidas.

Nota: Durante o período de E@D foram realizados contactos regulares por
telefone e por videoconferência com docentes com o objetivo de partilhar informações
sobre o desempenho escolar e estado emocional dos alunos procurando refletir sobre
respostas e estratégias a adotar com estes alunos. Alguns alunos beneficiaram apenas de
apoio indireto. Neste sentido, procurou-se assegurar o desenvolvimento de sistemas de
relações da comunidade educativa que favorecessem a mobilização de diversos agentes
educativos, entidades e serviços da comunidade com vista ao desenvolvimento de
respostas educativas promotoras do bem-estar e do sucesso escolar durante o período de
confinamento.
- Contactos telefónicos regulares com encarregados de educação;
- Videoconferências com alunos;
- Articulação entre técnicos, docentes e órgão de coordenação e de direção;
- Participação em reuniões;
- Participação em ações de formação “Intervenção em situações de catástrofe”,
“Elaboração de relatórios de avaliação psicológica” e “Práticas eficazes no ensino da
escrita”.

Reuniões de Articulação (ao longo do ano letivo)

Grupo permanente
Ed. Saúde / Centro de
Saúde/Outros parceiros

Nº de reuniões
(videoconferência, email,
telefone)

Assuntos tratados

10 (4 por videoconferência no
3º P)

Organização de atividades
Ponto
de
situação
relativamente
ao
acompanhamento de alunos
No 3º período, os contactos foram estabelecidos
por telefone e email e estiveram relacionados
com a abertura do pré-escolar e do ATL do CAA e
com a conservação da insulina armazenada no
frigorífico na sala dos assistentes operacionais

15
1ºP- 8 (5 contactos por
telefone e email)
2ºP- 2
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3ºP- 5
1

Equipa MAIS

Sugestões de atividades
Balanço do acompanhamento dos alunos
Articulação entre ciclos

(grupo permanente e
variável)
Equipa MAIS com EMAEI

2 (por videoconferência no 3º
período)

Articulação e gestão de recursos humanos no
acompanhamento dos alunos

5.4 Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI)
Atividades realizadas ao longo do ano letivo:
− Elaboração de documentos de atualização do Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) e do
Programa Educativo Individual (PEI)
− Reformulação do Documento de monitorização da aplicação das medidas de suporte à
aprendizagem e à inclusão;
− Revisão do Regimento da EMAEI, tendo em conta as alterações introduzidas pela Lei
116/2019 de 13de setembro de 2019 - Republicação do Decreto-Lei 54/2018 de 6 de
julho.
− Realização de reuniões de articulação com o Centro de Recursos para a Inclusão (CRI)
da CERCIGUI:
•

no início do ano letivo, para a definição de alunos a apoiar, atividades a realizar
e horários de apoio;

•

no início do 3º período, para definição de estratégias de apoio a adotar no
âmbito do Ensino a Distância;

•

no final do ano, para avaliação do trabalho desenvolvido e preparação do
próximo ano letivo.

•

Reunião com a equipa Mentoria, Apoio e Integração para o Sucesso (MAIS) e
duas reuniões com a equipa Plano Integrado e Inovador de Combate ao
Insucesso Escolar (PIICIE) do Ave.

− Realização de reunião com a equipa MAIS para definição de estratégias de apoio a
adotar no âmbito do Ensino a Distância.
− Reuniões de reavaliação de alunos com Medidas Adicionais do 1º Ciclo.
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− Reavaliação de 8 alunos que já usufruíram de medidas educativas ao abrigo do DL
3/2008 e que beneficiavam de Medidas Universais ao abrigo do DL 54/2018 de 6 de
julho. Desta reavaliação concluiu-se que 1 aluno continuaria com a mesma medida e os
restantes 7 passariam a beneficiar de Medidas Seletivas de suporte à aprendizagem e à
inclusão.
− Avaliação pela EMAEI, ao longo do ano letivo, de 13 alunos de que resultou a aplicação
das seguintes medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão:
•

Educação Pré-Escolar: 1 aluno → Medidas Seletivas

•

1º Ciclo: 6 alunos → Medidas Seletivas (5) e Medidas Adicionais (1)

•

2º Ciclo: 3 alunos → Medidas Universais (1) e Medidas Seletivas (2)

•

3º Ciclo: 3 alunos → Medidas Universais (1) e Medidas Seletivas (2)

− Número de alunos que usufruem de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão:
•

alunos que têm RTP, PEI e Plano Individual de Transição (PIT) para a vida

pós-escolar (alunos que usufruem de Medidas Adicionais com idade superior a 15
anos): 5. Nota: para uma aluna deveria ter sido elaborado um PIT. No entanto, este
não foi realizado por não se ter encontrado uma instituição que, segundo a
Encarregada de Educação, desse uma resposta adequada à problemática da aluna
e às necessidades da família.
•

Alunos que têm RTP e PEI (alunos que usufruem de Medidas Adicionais): 16

•

Alunos com RTP (alunos que usufruem de Medidas Seletivas): 31

•

Alunos com registo de aplicação de Medidas Universais: 98

− Acompanhamento dos alunos com Medidas Adicionais que concluem o 9º ano e
respetivos encarregados de educação na visita a Escolas Secundárias para promover a
transição para o 10º ano.

5.5 Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA)
O CAA e os CAA / Unidades Especializadas da EB1 de Oliveira do Castelo e da EB 2,3
João de Meira desenvolveram a sua ação ao longo do ano e até à interrupção das
atividades letivas, de acordo com o previsto. Após este período, a ação desenvolveu-se à
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distância, conforme dados presentes no ponto 11 deste relatório. Nas interrupções letivas
do Natal e após o final do ano letivo, foi prestado apoio aos alunos com medidas
adicionais no âmbito do programa “Pausas com Inclusão”, em parceria com a Câmara
Municipal de Guimarães.

5.6 Unidade de Apoio ao Alto Rendimento Escolar (UAARE)
As UAARE foram criadas pelo despacho conjunto n.º 9386-A/2016, do Gabinetes da
Secretária de Estado Adjunta e da Educação e dos Secretários de Estado da Educação e da
Juventude e do Desporto. Estas unidades têm como objetivo promover o sucesso dos
alunos-atletas nas suas carreiras duais, desportivas e escolares.

Atividades da Sala de Estudo Aprender +
Até à interrupção das atividades letivas, o horário da sala de estudo foi elaborado
tendo em conta as possibilidades de conciliação entre os horários dos alunos e os dos
professores de apoio e as necessidades / dificuldades reveladas pelos alunos. No presente
ano, implementou-se a medida de coadjuvação aos alunos UAARE, com a possibilidade de
se realizar quer na sala de aula quer na SEAM, com a vantagem de não sobrecarregar os
alunos com horas extra no seu horário letivo normal para poderem usufruir de apoio. Foi
oferecido apoio presencial a 27 alunos dos 33 alunos UAARE nas disciplinas de Português,
Espanhol, Inglês, Matemática, Física-Química, Geografia, História, Ciências Naturais.
No terceiro período, tendo em conta o Plano de E@D da Escola, o Professor
Acompanhante elaborou um Plano Estratégico de apoios à distância (A@D) para a SEAM,
que consistiu na oferta de um horário de 20 horas semanais de apoios síncronos.
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Relativamente aos resultados do aproveitamento dos alunos UAARE, constatou-se
100% de sucesso, materializado em 421 níveis positivos (99,76%) e apenas um nível
negativo (0,27%), de um único aluno (3%). 21 alunos (63,64%) revelaram uma qualidade
do sucesso de 100% e 4 alunos (15,15%) obtiveram uma média de nível 5.

Desenvolvimento dos compromissos de conciliação
Os compromissos de conciliação foram todos cumpridos na generalidade. No
entanto, continua a haver dificuldades relativamente às respostas esperadas de alguns
encarregados de educação, dos interlocutores desportivos e, até, de alguns alunos.

6. ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
6.1 Atividades desenvolvidas pelos conselhos de turma
Os conselhos de turma desenvolveram atividades no âmbito dos planos curriculares de
turma, em conformidade com as caraterísticas e necessidades de cada uma, bem como
com o desenrolar dos trabalhos levados a cabo com os alunos, as áreas de intervenção do
projeto educativo e a concretização das suas metas.

Tabela 9 - Nº de atividades propostas nos PCT

1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
Total 1º Ciclo
5º Ano
6º Ano
Total 2º Ciclo
7º Ano
8º Ano
9º Ano
Total 3º Ciclo
Subtotal

Atividades dos PCT
1ºPeríodo 2º Período
12
11
19
16
55
16
49
50
135
93
58
31
24
13
82
43
17
7
23
7
7
2
47
16
264
152

3º Período
8
15
26
83
132
63
36
99
28
20
33
81
312
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TOTAL GLOBAL - 728

6.2 Visitas de estudo / Saídas de campo
.

Ao longo deste ano letivo, realizaram-se 14 visitas de estudo e não se fizeram

quaisquer saídas de campo, apesar de estarem previstas 4, até ao dia 16 de março.
Procurou-se sempre articular diferentes disciplinas/componentes do currículo, promover
aprendizagens em contexto e facilitar processos de integração, mobilização e
transferência de saberes, bem como desenvolver competências transversais e vertentes
atitudinais do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória.

6.3 Atividades de enriquecimento curricular desenvolvidas pelos departamentos, pelas
bibliotecas, e pelos clubes e projetos
As atividades de enriquecimento curricular desenvolvidas pelos departamentos
visaram quer competências transversais, quer competências específicas, quer ainda
competências interpessoais e o desenvolvimento de atitudes e valores de cidadania e de
identidade escolar.
Estas iniciativas promoveram a integração de saberes formais e informais e
implementaram a interdisciplinaridade como estratégia de ensino-aprendizagem. Em
muitos casos, a articulação com a ação da biblioteca e dos clubes e projetos fomentou
uma aprendizagem dinâmica, quer dentro, quer fora do contexto escolar.

Tabela 10 - Nº de atividades de enriquecimento curricular desenvolvidas pelos
departamentos e outras estruturas

Direção
Diretores de turma
Departamento do 1º Ciclo e JI
Departamento de Línguas
Departamento Científico-Natural
Departamento de Expressões
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Clubes e Projetos

Nº de atividades
1
187
32
19
21
34
12
45
43
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Biblioteca

17

6.4 Atividades desenvolvidas pelas Bibliotecas
As atividades propostas pelas Bibliotecas do Agrupamento para o PAA seguem de
perto o Referencial Aprender com a BE, onde se lê:
“As bibliotecas escolares são um espaço educativo integrador de múltiplas literacias e
desempenham um papel cada vez mais decisivo de capacitação das crianças e dos jovens
que as utilizam, formal ou informalmente. A integração explícita e intencional em projetos
e atividades realizadas com e pelas bibliotecas escolares, de competências nas áreas da
leitura, dos media e da informação, em ambientes físicos ou digitais, constitui uma das
mais importantes estratégias para o sucesso escolar e o desenvolvimento pessoal e
cultural dos jovens.”
Por aqui se pode concluir o papel fundamental que a Biblioteca tem a desempenhar
na Escola e do contributo que pode e deve dar para se alcançar plenamente o verdadeiro
sucesso educativo: a formação integral dos alunos enquanto cidadãos de pleno direito.
Todas as atividades constantes do PAA, a seguir enumeradas, foram realizadas com
sucesso (à exceção da Semana da Leitura que foi interrompida devido à pandemia Covid19):
1. Comemoração do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares “Vamos Imaginar”:
●

Atividade: 1 Semana /1 poema – mês de outubro – Participaram 37 alunos do 5º ao
9º ano da EB 2,3 João de Meira.

● 24 e 25 de outubro - Encontro com o escritor, cientista e mágico Filipe Monteiro que
apresentou os livros “O Menino que sonhava salvar o mundo” e o livro “Mestre
carbono, o cientista”, para todas as turmas do Pré-escolar e 1.º Ciclo da EB1 de
Oliveira do Castelo e EB1/JI de S. Roque. Totalizando 19 turmas - 460 alunos.
Realizou ainda a Palestra “A Química do Amor”, para 3 turmas do 9º ano da EB 2,3
João de Meira.
2. Projeto de Leitura “10 Minutos a Ler” – Teve início no dia 28 de outubro, no Dia das
Bibliotecas Escolares. Participação de todas as turmas do Agrupamento: Pré-escolar e 1.º
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Ciclo da EB1 de Oliveira do Castelo e EB1/JI de S. Roque, totalizando 19 turmas- 460
alunos.
Todas as turmas do 5º ao 9ºanos da EB 2,3 João de Meira, totalizando 35 turmas, num
total de 914 alunos. Esta atividade manteve-se ao longo de todo o ano letivo, incluindo no
E@D.
3. Projeto SOBE+ - Saúde Oral e Biblioteca Escolar – 14 a 17 de outubro –Sessões de
sensibilização sobre a temática da Saúde Oral. Visualização de um filme/história “Dr.
Dentolas – A Lenda do Reino dos Dentes”; Distribuição dos Kits. Participação de todas as
turmas do Pré-escolar e 1.º Ciclo da EB1 de Oliveira do Castelo e EB1/JI de S. Roque.
Totalizando 19 turmas- 460 alunos.
4. Projeto Ler+ em Família – A Leitura com os Pais/Família - A desenvolver ao longo do
ano - Promover a leitura de obras literárias. Leitura de livros pertencentes ao PNL- uma
obra por período e ano de escolaridade, com o intuito de ampliar a compreensão leitora.
Participação de todas as turmas do Pré-escolar e 1.º Ciclo da EB1 de Oliveira do Castelo
e EB1/JI de S. Roque. Totalizando 19 turmas- 460 alunos. (Ao longo do ano- inclusive no
E@D)
5. Educação Literária - Leitura orientada: Em contexto de sala de aula e/ou Biblioteca
(com o apoio/articulação da Biblioteca Escolar) – 7 obras por ano de escolaridade, ao
longo do ano, do 1.º ao 4.º ano de escolaridade. Participação de todas as turmas do 1.º
Ciclo da EB1 de Oliveira do Castelo e EB1/JI de S. Roque. Totalizando 18 turmas- 435
alunos. (Ao longo do ano- inclusive no E@D). Na EB 2,3 João de Meira, em contexto de
sala de aula com o apoio/articulação da Biblioteca Escolar – 3 obras por ano de
escolaridade, ao longo do ano, todas as turmas do 5º ao 9º ano de escolaridade. (35
turmas – 914 alunos)
6. A BE e os seus Parceiros – Articulação da Biblioteca Escolar com a Biblioteca Raul
Brandão – Atividades de teatro de fantoches, horas do conto, entre outras. - Participação
das turmas do 1.º Ciclo da EB1 de Oliveira do Castelo- 1.ºC, 2.ºD, 3.ºA, 3.ºB e 4.ºA (onze
sessões) - Totalizando 275 alunos. (Ao longo do ano)
7. Comemoração do Centenário de Sophia: Viver o natal: Ler+ sobre o natal - Promover o
intercâmbio de leituras entre turmas/anos de escolaridade – leitura de contos de natal “A
Noite de Natal” de Sophia de Mello Breyner Andresen, para turmas do 2.º e 3.º ciclo. 45
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Participação das turmas do 1.º Ciclo da EB1 de Oliveira do Castelo- 3.ºA, 3.ºB, 3.ºC e
4.ºA - Totalizando 103 alunos.
8. Contos de Natal: intercâmbio de leituras entre anos/ciclos de escolaridade –
dramatização de 3 contos de natal para as turmas do 1º ciclo. Dezembro de 2109, na EB1
de Oliveira do Castelo. Articulação com o Clube de Teatro da EB 2,3 João de Meira.
9. Comemoração do centenário de Sophia de Mello Breyner – em novembro de 2019,
atividade de leitura e escrita de poemas na Biblioteca da EB 2,3 João de Meira com a
participação de 3 turmas de 7º ano.
10. Projeto SeguraNet – Participação de uma turma (4.ºA) da EB1 de Oliveira do Castelo,
totalizando 25 alunos. (Ao longo do ano- 1 atividade por período- foram realizadas 3
atividades/desafios - inclusive no E@D).
11. Líderes Digitais Benjamins - Participação de uma turma (4.ºA) da EB1 de Oliveira do
Castelo - Totalizando 25 alunos. (Ao longo do ano, em diversas sessões/atividadesinclusive no E@D)
12. Comemoração do Dia Mundial dos Direitos da Criança (novembro 2019), em
articulação com a disciplina de ET – 6º ano - participação no Concurso de Postais Pop-Up
alusivos aos Direitos da Criança. Turmas envolvidas: 3 turmas de 6º ano EB 2,3 João de
Meira.
13. Participação nas Jornadas Culturais com a organização de um Chá Literário realizado
na Biblioteca – dezembro de 2019 – articulação com a disciplina de Português e com o
Clube de Teatro na declamação de poesia.
14. Projeto Com(p)artilha: Campanha Solidária de Recolha de bens materiais para Cabo
Verde com a colaboração dos familiares e alunos da EB1 Oliveira do Castelo, EB1/JI de S.
Roque e da EB 2,3 João de Meira. No âmbito deste projeto, realizou-se a apresentação do
livro “Indra e Yohanna a poética do encontro”, no dia 14 de janeiro, pela
contadora/animadora de histórias Inácia Cruz, promovendo a leitura como forma de
expressão, criando momentos lúdicos e expressivos para as crianças e professores. Cada
aluno recebeu o livro “Indra e Yohanna a poética do encontro”, sendo este um livro em
construção, que foi trabalhado em contexto de sala de aula em articulação com a
Professora Bibliotecária e concluído no 3.º período E@D. (Ao longo do ano). Participação
de todas as turmas do 4.º ano da EB1 de Oliveira do Castelo e EB1/JI de S. Roque,
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totalizando 5 turmas- 121 alunos. Na Escola EB 2, 3 João de Meira, cada aluno adquiriu o
livro “Indra e Yohanna a poética do encontro”, com o intuito de ser trabalhado em
contexto de sala de aula, numa articulação da Biblioteca com as várias disciplinas,
nomeadamente Português e Educação Visual. Participação de todas as turmas do 5º ano,
num total de 6 turmas
15. Miúdos a Votos: Participação de uma turma (4.ºA) da EB1 de Oliveira do Castelo,
totalizando 25 alunos. Participação de 5 turmas de 7º ano (7º A, B, C, F e H) numa
articulação da BE com a disciplina de Português, na organização e campanha eleitoral.
Todas as turmas do 5º ao 9º ano puderam participar na eleição que decorreu on-line em
maio de 2020. Ao longo do ano - inclusive no E@D.
16. Concurso “Uma Aventura Literária…2020” : Participação das 5 turmas da EB1/JI de S.
Roque (Pré-escolar ao 4.º ano) e da turma do 4.ºA da EB1 de Oliveira do Castelo, na
participação no Concurso, nas modalidades de Desenho e Crítica. Para esta atividade,
foram realizadas 6 sessões de Horas do Conto. Num total de 6 turmas- 146 alunos.
Durante o 3.º período chegou a informação de que a turma do 2.ºASR foi contemplada
com o 3.º prémio na modalidade de Desenho, após a exploração da obra “A Joaninha
Vaidosa”; 2 alunos da turma do 1.º ASR foram distinguidos com Menção Honrosa e 1
aluna da turma do 4.ºAEBOC com a Menção Honrosa na modalidade de Crítica à obra “Há
fogo na floresta”. Na EB 2,3 João de Meira, a participação neste Concurso promovido pela
Editorial Caminho, verificou-se na modalidade de Desenho, em articulação com a
disciplina de Educação Visual, com a participação de 3 turmas do 5º ano.
17. Concurso Nacional de Leitura – Fase Escolar (dezembro de 2109), Fase Municipal
(fevereiro de 2020) e Fase Intermunicipal (abril de 2020): Participação de 1 turma (3.ºA)
da EB1/JI de S. Roque e de 4 turmas (3.ºA, B, C e 4.ºA) da EB1 de Oliveira do Castelo.
Totalizando 5 turmas- 129 alunos, na 1.ª Fase Escolar e 2 alunos na Fase Concelhia. Na EB
2,3 João de Meira, participação de 60 alunos provenientes de todas as turmas do 5º ao
9ºanos. Fase Municipal – (fevereiro de 2020): Participação dos 4 alunos selecionados
(5ºB, 5ºF, 8ºH e 9ºH); 1 aluna apurada para a Fase Intermunicipal (5ºF) – (cancelada
devido ao Covid-19) A participação no CNL implica toda a preparação de seleção das obras
a concurso na Fase Escolar, elaboração e correção dos questionários e consequente
apuramento dos alunos para a fase seguinte.
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18. Correio de S. Valentim – comemoração do Dia de S. Valentim (fevereiro de 2020),
através da redação de cartas e posterior distribuição. Atividade destinada a todos os
alunos do 5º ao 9º ano, realizada com a colaboração da Associação de Estudantes,
envolvendo todas as turmas da EB 2,3 João de Meira – 35 turmas.
19. Semana Concelhia da Leitura – O Som da Palavra – 9 a 13 de março, para todas as
turmas do Agrupamento. Na EB2,3 João de Meira o programa da semana incluía:
Concurso Literário, Os
Pais também Leem, Sessões de Leitura em voz alta, Oficinas de Escrita Criativa e Encontros
com Escritores Todas as turmas envolvidas – 35 turmas. Ainda se realizou, no dia 17 de
fevereiro, a gravação de um excerto de Eugénio de Andrade, por 4 alunos da turma do
4.ºD da EB1 Oliveira do Castelo. Esta gravação esteve ao cargo de dois elementos da
Biblioteca Municipal Raul Brandão que efetuaram a compilação das gravações de todos os
agrupamentos do concelho, dando origem ao vídeo de abertura da Semana da Leitura. No
dia nove de março, no período da manhã ainda teve lugar uma hora do conto para duas
turmas do 4.ª C e 4.ºD (53 alunos), atividade esta realizada por 4 alunos da turma do 4.ºA.
Na EB 2,3 João de Meira, decorreram as atividades previstas para a manhã do dia 9 de
março “Os Pais também leem” e “Oficina de Escrita Criativa” Após estas atividades, foram
canceladas todas as outras, devido à pandemia Covid-19.
Refira-se ainda as seguintes atividades permanentes, inerentes ao funcionamento da BE
na EB 2,3 João de Meira:
− Manutenção diária do Bibliocartaz - um espaço para a exposição de trabalhos e
divulgação de informação;
− Manutenção da iniciativa “Leitor do Mês TOP+”, com a entrega de certificado e
uma lembrança aos alunos com mais registos de requisições na Biblioteca, assim
como à turma em que esse número mais elevado de requisições se verificou.
− Apoio semanal da equipa de apoio da biblioteca a alunos da área das Necessidades
Educativas Especiais em diferentes modalidades, tendo em conta a especificidade
dos alunos abrangidos.
− Atividades formativas e de apoio em geral para os alunos que se dirigem ao espaço
da Biblioteca requisitando apoio, em termos de pesquisa de dados pedidos nas
aulas e para a concretização de trabalhos de natureza digital.
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− Todos os demais procedimentos constantes da rotina diária da Biblioteca e
constituintes da essência do seu funcionamento.
A partir de 16 de março de 2020, foi elaborado o Plano de E@D implementado
pelas Bibliotecas do Agrupamento, que vigorou até final do ano letivo.
Neste período, destaca-se a manutenção diária e constante do Site da Biblioteca,
(https://bibliotecajoaomeira.wixsite.com/biblioteca),

que passou a ser o meio de

comunicação privilegiado com a Comunidade Educativa assim como da página de
Facebook, como veículo de divulgação de atividades e conteúdos.
No E@D, a Biblioteca Escolar continuou a desenvolver atividades de articulação,
nomeadamente com as disciplinas de Português e Educação Visual, propondo a leitura de
obras no âmbito do Projeto 10 Minutos a Ler e atividades daí decorrentes, como a
ilustração das obras lidas e a partilha das leituras através da realização de Book Trailers ou
de vídeos com recurso a diversas ferramentas digitais.
Através dos dispositivos on-line foram disponibilizados conteúdos para todos os
níveis de ensino e em todas as áreas. Fez-se a divulgação dos trabalhos realizados pelos
alunos no âmbito do E@D, nas mais diversas disciplinas, funcionando como um elo de
ligação entre todos, para além de desempenhar a sua função de Centro de Recursos
Educativos, funcionando como uma fonte de recursos diversificados, atuando no suporte
às aprendizagens, no apoio ao currículo, no desenvolvimento da literacia digital, da
informação e dos media, na formação de leitores críticos e na construção da cidadania.
O Plano de Atividades das Bibliotecas do Agrupamento de Escolas Professor João de
Meira considera-se cumprido para o presente ano letivo, nos seus objetivos fundamentais.

6.5 Clubes, Projetos e Programas

As atividades dinamizadas no âmbito dos clubes e projetos ao longo do ano
contribuíram para atingir as metas do Projeto Educativo.

Tabela 11 - Clubes, projetos e programas com atividades no PAA e seu contributo para
as metas do PE
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Eco-Escolas
Jardim
d’Aromas/
Horta
Pedagógica
Clube de
Fotografia
Parlamento
dos Jovens

x

x

3

x

x

x

x

x

x

1

x

1

x

1

x

x

Alunos

x

Participantes

Professores

Alunos

x

Formação e reflexão

x

Ambientes de
aprendizagem

x

Qualidade do
ensino/Aprendizagem

15

Comunicação

Professores

Organizadores

Articulação e
Interdisciplinaridade

Clube de
Culinária
Clube de
Teatro
Clube de
Robótica
Clube
Línguas
Clube de INATO

Nº de Atividades

Clubes / Projetos

Metas do Projeto Educativo

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

19

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

x

x

1

x

x

x

x

6.6 Atividades desenvolvidas pelo Desporto Escolar

Tabela 12 - Dados gerais do Desporto Escolar
N.º de modalidades do desporto escolar
N.º de alunos inscritos no desporto escolar
por modalidade

4
BTT – 35/ Patinagem – 62/ Ténis de Mesa – 48/ Xadrez
- 65
Total - 210

Nº Atividades/ Nº de alunos participantes nas atividades desportivas de Enriquecimento curricular
Atividades
Formação de Juízes/Árbitros
Corta Mato - Agrupamento

1º Período
1 /32
1 /650

2º Período
-

3º Período
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Dia Europeu do DE
Torneios Interturmas
Mega Sprinter - Interturmas
Miniolimpíadas de Atletismo
Dia do Agrupamento
Corta -Mato CLDE Braga
MEGA CLDE Braga
Outras atividades / participações
TOTAL Atividades/ N.º Alunos
Competições – BTT/ Patinagem/ Ténis de
Mesa/ xadrez
TOTAL Competições/ N.º Alunos
TOTAL ATIVIDADES + COMPETIÇÕES/ N.º
Alunos
ATIVIDADES PREVISTAS/ ATIVIDADES
REALIZADAS1

1 /400
5 /321
1 /680
9 / 2083
2 / 27

5/0
1 / 152
1 / 38
1/0
2 / 152
17 / 298

4/0
1/0
0/0
1 / 19

20/ 344
30/ 2579

-

-

-

11/ 11

30/ 18
(-12)

12/1
(-11)

6.7 Atividades desenvolvidas pela Associação de Estudantes
Os elementos da Associação de Estudantes realizaram uma banca de comida
relacionada com o tema do Halloween, concurso o Miss & Mister João de Meira nas
Jornadas Culturais e uma atividade no dia de São Valentim, em conjunto com a biblioteca.
Estava prevista a realização de um concurso de talentos, comemoração do dia branco (20
de maio), o Baile de finalistas para o 2° ciclo e o Baile de finalistas para o 9° ano.

6.8 Atividades desenvolvidas pelas Associações de Pais e Encarregados de Educação
(APEE)

Na EB1/JI de S. Roque desenvolveu-se a atividade “Nicolinos na Escola” aquando das
festas nicolinas da cidade.
Na EB 2,3 João de Meira realizaram-se, ao longo do ano, as seguintes atividades:
− “Uma escola com postura” - sessões educativas, de teor interativo e experimental,
para os alunos do 5º ano, de sensibilização para as posturas e comportamentos
inadequados, bem como, as suas consequências.
− Palestra “Família – o tempo mais precioso”, destinada a toda a comunidade
escola, realizou-se no dia 15 de novembro, com o objetivo de promover a reflexão

1

As atividades não realizadas decorreram da crise sanitária provocada pela pandemia COVID-19.

51

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR JOÃO DE MEIRA

sobre o tempo que dedicamos aos nossos jovens e que impacto este tem no seu
desenvolvimento e crescimento.
− Formação para pessoal não docente “Gestão de Conflitos entre Pares na escola”,
com três sessões em janeiro.
− Palestra “Educar para o direito”, destinada a todos os alunos do 3º ciclo, realizouse no auditório da Universidade do Minho, no dia 10 de janeiro, com o objetivo de.
sensibilizar os jovens para as consequências de alguns comportamentos e atitudes
comuns nesta faixa etária.
− Palestra “Redes sociais –Utilização problemática da internet”, realizada no dia 6
de março para toda a comunidade escolar, com o objetivo de informar e
sensibilizar para o uso que fazemos das redes sociais e as consequências de
algumas utilizações indevidas.
Ao longo de todo o ano realizaram-se ainda outras atividades, destinadas a todos
os associados, no âmbito de protocolos estabelecidos com as seguintes entidades.
− Fun Language: curso de inglês, com duas horas semanais, tendo como objetivos
facilitar a comunicação na língua através de uma metodologia que desenvolve o
domínio da expressão e compreensão oral, assim como escrita, preparando os
alunos para aplicarem a língua de uma forma natural e descontraída, com
programas específicos.
− Xico andebol: com o objetivo de promover a prática da atividade desportiva e o
espírito equipa nos alunos.
− ADCA: consulta de Nutrição, Terapia da Fala e Terapia Ocupacional.
Além das atividades referidas, a APEEJM dinamizou o ATL/Sala de Estudo desde o
dia 13 de setembro, com horário de funcionamento entre as 14 horas e as 18h30m, com
cerca de 98 alunos repartidos por 6 salas e com 6 professores (um em cada sala). Para
além do estudo nas salas de aula, onde se procurou proporcionar um ambiente adequado
ao estudo, apoio na realização dos TPC, esclarecimento de dúvidas e realização de fichas
de trabalho complementares, os alunos tiveram diariamente, a partir das 17 horas,
atividades desportivas no pavilhão gimnodesportivo da escola.
Entre 18 de dezembro e 3 de janeiro funcionou o ATL - Férias de Natal (atividades
lúdicas e desportivas) com o intuito de apoiar as famílias durante a interrupção lectiva.
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Em janeiro realizou-se a habitual reunião com os pais e encarregados de educação para
fornecer feedback relativamente ao desempenho dos educandos no 1º período na sala de
estudo. As atividades previstas para o ATL - Férias da Páscoa, assim como todas as que
estavam previstas a partir do confinamento social, não se realizaram. A partir do fecho
escola, a 16 de março, a Sala de Estudo funcionou à distância para os alunos que se
mostraram interessados, através das plataformas online.

6.9 Atividades desenvolvidas pelo Pessoal não-docente
Ao longo do ano os assistentes operacionais colaboraram na organização, decoração
e limpeza dos espaços onde decorreram as atividades, no acompanhamento dos alunos,
na supervisão da cantina, no apoio aos alunos com necessidades específicas, nas
campanhas solidárias, entre outras.

7. FORMAÇÃO INTERNA
O plano de formação interna é desenvolvido em parceria direta com o Centro de
Formação Martins Sarmento (CFMS), em articulação com a sua Secção de Formação e
Monitorização, e nas escolas abrangidas pelo CFMS. Neste ano letivo estavam inscritos no
centro 131 docentes do agrupamento. Destes, 73 docentes realizaram cursos ou oficinas
de formação e 52 realizaram ações de curta duração. Convém ainda realçar que, durante a
interrupção das atividades letivas presenciais, os docentes realizaram inúmeras ações à
distância, no sentido de adquirirem competências técnicas, pedagógicas e até emocionais,
que pudessem otimizar o Ensino à Distância e permitissem a melhor gestão de todo o
processo.
Ao longo do ano e até ao dia 16 de março foram dinamizadas pelo CFMS as
seguintes ações, que contaram com a presença de docentes do agrupamento:

Tabela 13 - Dados relativos a ações de formação que constam do PAA
AÇÃO

DESTINATÁRIOS

PROMOTOR / FORMADOR

ACF
Laboratórios de Aprendizagem:
"Conceção de uma narrativa de cenário

Grupos de docência:
110, 230 e 500
Outros grupos de

DGE/ERTE
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de ensino e aprendizagem"
ACF
Laboratórios de aprendizagem:
"Construção de atividades de
aprendizagem para a sala de aula"
Sessão de formação
Google Classroom, Plataformas de
gestão de sala de aula e utilização do
Quizizz como ferramenta de avaliação
motivadora
Sessão de Formação
"O que me faz feliz? Perspetivas da
Felicidade

docência
Grupos de docência:
110, 230 e 500
Outros grupos de
docência

DGE / ERTE

Todos os docentes
do agrupamento

Professor
Renato Silva

Todos os docentes
do agrupamento

Departamento de Línguas
Psicóloga Ana Luísa (não se
finalizou)

8. PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO
Problemas identificados:
−

Disparidade de marcas e modelos nos equipamentos tecnológicos presentes nas salas de
aulas;

−

Parque tecnológico antiquado;

−

Dificuldades dos professores em identificar e resolver problemas de menor gravidade (ex:
cabo

de

rede

solto, data/hora

desatualizada, redimensionar janelas, botões

continuar/cancelar);
−

Falta de cumprimento do processo definido para comunicação de avarias, identificação da
ocorrência e substituição/reparação do material;

−

Necessidade de aquisição de uma nova plataforma de gestão de alunos, visto que a
plataforma em uso (Winga) foi descontinuada.

Problemas resolvidos:
−

Insuficiência de computadores de substituição para as salas;

−

Atualização dos portáteis, de forma a corrigir os problemas de desempenho;

−

Formatação de computadores das salas de aula e reposição dos mesmos em tempo
oportuno.

−

Implementação/Manutenção da Plataforma Inovar;
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−

Resolução de problemas de utilização da Plataforma Inovar a utilizar pelos serviços
administrativos.

Problemas por resolver:
−

Problemas com alguns computadores que face ao desgaste e idade dos mesmos, estão
constantemente em reparação.

Ações desenvolvidas ao longo do ano:
O trabalho desenvolvido, ao longo do ano letivo, no âmbito do PTE, centrou-se sobretudo
na assistência técnica dos equipamentos tecnológicos e na gestão das plataformas ao dispor de
toda a comunidade educativa e dos serviços.
−

Aumento da largura de banda disponível para 200 Mb;

−

Reorganização dos Servidores e do domínio institucional;

−

Correção de diversas fragilidades da nossa rede e solicitação de equipamento em falta à
NSO para possibilitar a migração de todos os computadores para a rede PTE;

−

Migração de uma parte dos computadores das salas e gabinetes para a rede PTE;

−

Migração dos computadores dos serviços para a rede PTE;

−

Migração das Impressoras/fotocopiadoras para a rede PTE;

−

Substituição das plataformas de gestão de alunos e do ASE (Inovaralunos, Inovarefa e
Inovarase);

−

Atualização de diversas plataformas em uso no Agrupamento (software desatualizado);

−

Gestão de diversas plataformas;

−

Reconversão e formatação dos computadores de todas as salas (incluindo todos os
computadores da sal TIC), gabinetes, serviços e biblioteca;

−

Reconversão e formatação de todos os computadores portáteis e organização do sistema
de empréstimos a docentes e alunos;

−

Reconversão e formatação de todos os computadores portáteis dos alunos do
Estabelecimento Prisional;

−

Substituição de algum hardware avariado e/ou obsoleto;

−

Reorganização e aumento do número de computadores disponíveis para o trabalho
docente (8 computadores na sala dos professores, 4 na sala dos diretores de turma e 1 no
gabinete de apoio ao aluno);

−

Substituição de 8 projetores cedidos pela Câmara Municipal;
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−

Reparação de projetores e substituição de lâmpadas;

−

Reparação completa do sistema multimédia da sala do aluno;

−

Recuperação do equipamento de som para a Rádio do Estabelecimento Prisional;

−

Reparação de computadores, teclados, ratos e colunas;

−

Manutenção periódica do equipamento tecnológico nas salas de aula, através da correção
de problemas reportados;

−

Manutenção do domínio e contas de e-mail institucional;

−

Criação de um email institucional para todos os Alunos/Encarregados de Educação;

−

Manutenção e atualização da Página do Agrupamento;

−

Apoio aos diversos órgãos, estruturas, equipas, clubes e projetos do Agrupamento;

−

Apoio nas Escolas Básicas de Oliveira do Castelo e S. Roque;

−

Apoio/formação aos docentes e assistentes técnicos na utilização da plataforma
Inovaralunos, Inovarefa e Inovarase;

−

Supervisão técnico-pedagógica do plano de ensino a distância;

−

Coordenação da equipa tecnológica constituída no âmbito do plano de ensino a distância;

−

Sensibilização de professores e funcionários para procedimentos a tomar no caso de
avaria ou falta de equipamento;

−

Atualização de formulários para recolha de inquéritos e relatórios.

9. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ORGANIZADAS POR
ÁREAS TEMÁTICAS

Dados gerais das atividades

Tabela 14 - Dados relativos à realização das atividades previstas no PAA

Tipos de atividades

Total de
atividade
s
previstas

Total de
atividades
realizadas

Total de
atividades
não
realizadas

Dias festivos, festividades,
comemorações

48

33

15

Palestras

4

3

1

Concursos

9

6

3
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Festivais, feiras, exposições

3

2

1

Atividades desportivas

12

9

4

Campanhas de solidariedade

1

1

0

Entrega de diplomas / prémios
valorativos

1

1

0

Visitas de estudo

26

14

12

Saídas de campo

4

0

4

Formação

4

2

2

Outras atividades

18

9

9

Jornadas culturais

8

7

1

Passeios Escolares

2

0

2

Exposições

2

2

0

Totais

141

89
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A grande maioria das atividades não se realizou devido à interrupção letiva decorrente
da crise sanitária provocada pela pandemia COVID-19. No entanto, outras razões foram
apresentadas para a não realização das seguintes atividades:
− Uma ida ao teatro para todas as turmas de 8º e 9º ano, que não se realizou por
indisponibilidade do auditório da Universidade do Minho.
− Uma visita de estudo para os 7º anos de escolaridade, por não ter havido
comparticipação para os alunos de escalão aquando da proposta da visita.
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Metas trabalhadas por departamento ou estrutura

Tabela 15 - Metas trabalhadas por departamento ou estrutura

Direção

Articulação e
Interdisciplinaridade

Formação e reflexão

Ambientes de
aprendizagem

Qualidade do
ensino/Aprendizagem

Comunicação

Deptos. e outras estruturas

Nº de Atividades

Metas do Projeto Educativo

1

x

x

Diretores de turma

187

x

x

x

x

Departamento do 1º Ciclo e JI

32

x

x

x

x

x

Departamento de Línguas

19

x

x

x

x

x

Departamento Científico-Natural

21

x

x

x

x

x

Departamento de Expressões

34

x

x

x

x

x

Departamento de Ciências Sociais
e Humanas

12

x

x

x

x

x

Clubes e Projetos

48

x

x

x

x

x

Biblioteca

17

x

x

x

x

x

10. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DAS COORDENAÇÕES
Tabela 16 - Nº de reuniões realizadas pelos departamentos
ESTRUTURAS

Nº DE
REUNIÕES

Nº DE
FALTAS

DEPARTAMENTO DE 1º CICLO

14

14

1º E 2º ANOS

14

9

3º E 4º ANOS

15

15

5

10

PORTUGUÊS

8

6

INGLÊS

6

5

FRANCÊS

7

-

ESPANHOL

10

-

DEPARTAMENTO CIENTÍFICO-NATURAL

5

3

MATEMÁTICA

10

7

CIÊNCIAS NATURAIS

9

-

SUBDEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS

SUBDEPARTAMENTOS

SUBDEPARTAMENTOS
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FÍSICO-QUÍMICA

10

3

INFORMÁTICA

6

-

5

2

HISTÓRIA

7

-

GEOGRAFIA

12

-

EMRC

11

-

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES

6

6

EDUCAÇÃO VISUAL E TECNOLÓGICA

7

2

EDUCAÇÃO MUSICAL

26

-

EDUCAÇÃO FÍSICA

18

1

OFICINA DE TEATRO

6

-

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

SUBDEPARTAMENTOS

SUBDEPARTAMENTOS

Tabela 17 - Dados relativos à Coordenação do 1º ciclo /JI
Medidas
Nº de reuniões de Departamento e
Subdepartamentos
Faltas dos participantes

N.º / Intervenientes / Assunto
Departamento: 14
Subdepartamento 1º e 2º anos: 14
Subdepartamento 3º e 4º anos: 15
Departamento: 14
Subdepartamento 1º e 2º anos: 9
Subdepartamento 3º e 4º anos: 15

Nº de reuniões das equipas educativas

6

Nº de assembleias de escola

2

Nº de assembleias de turma

64 (média de 5 por turma)

Tabela 18 - Dados relativos à Coordenação dos 2º e 3º ciclos e de ano
Medidas

Número

Nº de reuniões das equipas educativas, conselhos de ano

8

Nº de reuniões com a Diretora e os coordenadores de ciclo e de
ano

5

Nº de conselhos de diretores de turma

2

Nº de assembleias de delegados de turma

2

Nº de assembleias de ano

8

Nº de assembleias de turma

Nº de assembleias de pais e EE / ciclo:

185 (média de 5 por
turma)
2º ciclo – 2 por turma
7º e 8º - 2 por turma
9º ano – 3 por turma
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11. ENSINO À DISTÂNCIA (E@D)

O Agrupamento elaborou e aprovou um Plano de E@D de acordo com o previsto no artigo
2º do decreto-lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril.
Através da plataforma INOVAR ALUNOS, cada professor registou semanalmente as tarefas
previstas para o aluno realizar durante a semana, de acordo com o guião disponibilizado neste
plano. No sentido de apoiar e acompanhar docentes, discentes e pais/EE na aplicação dos meios e
recursos digitais, foi constituída uma equipa tecnológica multidisciplinar, nomeadamente com os
docentes de TIC, um elemento de cada sudepartamento e com o acompanhamento constante dos
ajuntos da Diretora. Para o efeito, foi criada uma plataforma de apoio a toda a comunidade
escolar, disponibilizando recursos digitais e vídeos, de forma a esclarecer eventuais dúvidas que
pudessem ocorrer e a comunicação entre a comunidade escolar e a equipa estabeleceu-se via email, telefone e por vídeoconferência.
Os serviços da Bilioteca acompanharam as linhas orientadoras da Rede das Bibliotecas
Escolares, enquanto centro de recursos e instrumento de apoio às aprendizagens. Durante este
período passou a projetar o seu serviço e as suas atividades em função dos novos contextos,
respondendo às mais recentes exigências dos seus utilizadores e redefinindo a sua ação,
orientando-a para a criação de serviços capazes de apoiar as novas formas de trabalho. Foi criado
o documento “O Plano da BE no E@D”, com um conjunto de serviços on-line de forma a dar
resposta às solicitações dos utilizadores.
No sentido de aferir sobre a eficácia e o grau de satisfação de alunos e encarregados de
educação no E@D, foi aplicado um questionário aos encarregados de educação, entre 28 de abril e
4 de maio. Responderam ao questionário 947 encarregados de educação, num total de 1404,
tendo-se otido os seguintes resultados globais:

Quais as maiores dificuldades sentidas?
Gestão do tempo para realizar
as tarefas.

17,7%

42,8%

10,2%
2,0%
10,9%
16,5%

Disponibilidade do uso do
computador partilhado pela
família.
Dificuldades técnicas ao nível da
informática.
Acesso à Internet.
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Considera que o seu educando tem recebido orientação necessária por parte
dos5 seus professores?
84
9%

0%
Sempre.
Quase sempre.

271
29%

Poucas vezes.
587
62%

Nunca.

Considera que existem condições adequadas para apoiar o seu educando na
realização das tarefas (por exemplo: esclarecer dúvidas através de e-mail, ou
por outros meios)?
111
11,7%

Sim.
Não.

836
88,3%

Considera adequado o número de tarefas propostas para o seu educando
realizar durante a semana?
37
3,9%

Sim.

274
28,9%

Não. Foram propostas demasiadas
tarefas.
636
67,2%

Não. Foram propostas poucas
tarefas.

Considera suficiente a realização de uma videoconferência semanal?
7
0,7%

Sim.
423
44,7%

517
54,6%

Não. Deve aumentar-se o número
de videoconferências.
Não concordo com a realização de
videoconferências.
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Como avalia globalmente a implementação do Plano de E@D desde o início do
3.º Período?
67
7%

22
2%

128
14%
Muito bom.
Bom.

240
25%

Suficiente.
Insuficiente.
Fraco.
490
52%

Reflexão dos sudepartamentos sore o E@D:

Após o término das atividades letivas, os sudepartamentos foram solicitados a
pronunciarem-se sobre os desafios e constrangimentos na implementação do E@D.
Sobre a planificação das atividades, todos os sudepartamentos referiram que foi
desenvolvido um trabalho colaborativo sistemático e muito frequente entre os seus elementos, com
partilha de recursos e saberes, em estreita articulação com os respetivos conselhos de turma e com
o #estudoemcasa. As propostas de trabalho e os prazos estabelecidos foram definidos, tendo em
consideração a não sobrecarga das famílias e indo ao encontro das suas especificidades. Houve a
preocupação de atribuirem tarefas exequíveis, de acordo com os conteúdos a lecionar e as
competências a desenvolver, com orientações claras e com uma linguagem simples e ajustada ao
público-alvo.
Ainda sobre este ponto estiveram em análise os seguintes parâmetros, que se apresentam
por departamento:

DEPARTAMENTO DE 1º CICLO

Parâmetros
para reflexão

PRÉ, 1º E 2º ANOS

Metodologias
e estratégias
implementad
as

Trabalho de projeto
Ensino pela descoberta
desafios
trabalho orientado e estruturado
Resolução de exercícios de consolidação

3º E 4º ANOS

Trabalho de projeto semanal
Aula invertida
Ensino pela descoberta
Resolução de exercícios de consolidação
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Adequação
dos
conteúdos do
#estudo
emcasa
Atividades
síncronas por
videconferênc
ia

Recursos
utilizados

Cumprimento
das tarefas
por parte dos
alunos

Meios de
comunicação
utilizados

Os conteúdos eram mais direcionados
para o segundo ano.

1 aula semanal para a turma toda.
1 aula semanal para apoio pedagógico e
tutoria (individual ou em pequenos
grupos)

No 3º ano- sim
No 4º ano, os conteúdos abordados foram,
de sistematização de aprendizagens já feitas.

No 3º ano - duas vezes por semana com a
turma toda.
No 4º ano - uma vez por semana.
Inglês - quinzenal
Os alunos com Medidas Universais, Seletivas
e Adicionais beneficiaram de mais uma aula
síncrona de apoio pedagógico.

Manual,
plataformas
digitais
(Hypatiamat, Escola Virtual, + Cidadania
e Aula Digital), vídeos, áudios e
apresentações em PowerPoint

Manual, fichas, documentos, vídeos, filmes,
músicas,
recursos/plataformas
digitais
(Escola Virtual, +Cidadania, Khan Academy,
Google Forms, Youtube, Kahoot, Socrative,
Padlet, #estudoemcasa)

Em geral, os alunos cumpriram as tarefas
propostas

Em geral, os alunos cumpriram as tarefas
propostas. Com os alunos com Medidas
Seletivas
e
Adicionais
muitos
não
colaboraram/ aderiram à realização de
tarefas de nível adequado, reiterando a
exigência de apoio presencial dada a
especificidade dos alunos em questão, sendo
sintomático o facto de nem fornecerem
evidências.

Plataforma Inovar, ClassDojo, telefone,
email institucional, email do encarregado
de educação, Hangouts, WhatsApp,

Telefone, email institucional, , WhatsApp,
Google Hangouts Meet , Escola Virtual,
Google Drive. Plataforma Inovar, ClassDojo

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS

Parâmetros
para
reflexão

Português

Inglês

Francês

Espanhol

Metodologi
as e
estratégias
implement
adas

Propostas de
atividades multi e
interdisciplinares
Ensino pela
descoberta
Resolução de
exercícios de

Desenvolvimento de
competências
individuais: autonomia,
organização e
responsabilidade

Uso do manual escolar,
associado a exercícios
áudio
Trabalho de projeto
Produção oral e escrita
de trabalhos
Preenchimento um

Ensino pela
descoberta
Atividades
promotoras
da autonomia
e
autorregulaçã

atividades simples e
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consolidação
Trabalhos de
pesquisa, seleção de
informação
Incentivo à produção
de trabalhos criativos
Apresentação oral de
trabalhos

lúdicas e à
utilização do manual
escolar
visitas virtuais que
apresentaram em aulas
síncronas.

questionário de
autoavaliação /
autorregulação
Resolução de
exercícios de
consolidação.

o dos alunos
Resolução de
exercícios de
consolidação

ensino pela descoberta
visualização de filmes
fichas de trabalho
exploração de músicas

Adequação
dos
conteúdos
do #estudo
emcasa

Nem sempre os
mesmos coincidiam,
visto que já tinham
sido trabalhados
anteriormente

2º ciclo: Sim
3º ciclo: Estas aulas
abordaram conteúdos
que já tinham sido
trabalhados
anteriormente

Sim

De uma
maneira geral,
sim

Atividades
síncronas
por
videoconfe
rência

Semanal, quinzenal

Semanal, quinzenal,
pontuais

Semanal

Não houve

Recursos
utilizados

Manual,
Google
Classroom,
Hangouts, Youtube,
Escola Virtual, Aula
Digital, documentos
do #estudoemcasa,
grelhas
de
monitorização e de
observação
direta
das atitudes

Vídeos e jogos, fichas de
trabalho,
#estudoemcasa, manual
escolar, Escola Virtual
(manual interativo e
fichas de revisão),
plataforma INOVAR,
plataforma digital
Express Digibooks
powerpoints
formulários de
autoavaliação/autorregu
lação (Google forms)
fichas informativas

Manual escolar;
plataformas digitais:
Inovar, Escola Virtual e
Aula Digital; fichas da
disciplina; exercícios /
testes interativos;
quizzes, Googleforms;
#estudoemcasa e
respetivos guiões de
trabalho, vídeos e
áudios;

Documentos
audiovisuais,
fichas
informativas,
manual
escolar, Escola
Virtual,
#estudoemcas
a

Cumprimen
to das
tarefas por
parte dos
alunos

Na globalidade, os
alunos cumpriram as
tarefas e prazos

De uma forma global, os
alunos cumpriram as
tarefas

Na generalidade, os
alunos cumpriram as
tarefas

Na
globalidade,
os alunos
cumpriram as
tarefas e
prazos

Um número
significativo de alunos
realizou ainda as
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tarefas facultativas
propostas
Plataforma INOVAR,
Meios de
comunicaçã Hangouts, Google
Classroom, email
o utilizados

institucional,
telefone, WhatsApp,
Facebook e
Instagram da AE
João de Meira e Site
da Biblioteca.

Plataforma INOVAR,
email, plataforma digital
Express Digibooks;
Escola Virtual, telefone,
Whatsapp,
videoconferências pelo
Hangouts

Plataforma INOVAR
Aula Digital, Escola
Virtual, telefone,
correio eletrónico
videoconferência pelo
GoogleMeet
Googleforms e
Whatsapp.

Plataforma
INOVAR, o
email
institucional,
a aplicação
Hangouts e o
telemóvel,
Escola Virtual

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Parâmetros
para reflexão

História e Geografia de
Portugal

Geografia

EMRC

Metodologias
e estratégias
implementada
s

Resolução de exercícios de
consolidação
Propostas de atividades inter
e transdisciplinares
Ensino
pela
descoberta,
Produção
de
trabalhos
criativos
Orientação dos alunos para a
realização
de
esquemas
(mapas-concetuais) e para a
comemoração de efemérides

Construção de mapas
conceptuais
Desenvolvimento de
trabalho de projeto
Análise documental
Pesquisa de informação
Desafio
Resolução de exercícios de
consolidação

Atividades de âmbito
interdisciplinar
Metodologias centradas no
aluno
Atividades promotoras da
responsabilidade, da
autonomia, da capacidade
reflexiva, do espírito crítico,
da entreajuda e
colaboração, da vivência
familiar

Adequação
dos conteúdos
do #estudo
emcasa

Algum desfasamento
relativamente aos temas

Algum desfasamento
relativamente aos temas

Não se aplica

Pontuais

Pontuais

GoogleForms; Hangouts;
documentos de natureza
diversa: impressa, vídeos,
fotos, mapas, gráficos,
#estudoemcasa, manual;
caderno diário; ficheiros de

Manual, plataforma
INOVAR, email, fichas de
trabalho, formulários
google; Quizizz; Edpuzzle;
Youtube; Wordwall, Pear
Deck

Pontuais, semanais
Atividades
síncronas por
Quinzenais
videconferênci
a

Recursos
utilizados

#estudoemcasa, manual e
caderno de atividades,
plataforma INOVAR, email
institucional dos alunos,
Google Classroom, Escola
Virtual, animações em vídeo,
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fichas de trabalho,
formulários google;
preenchimento de esquemas,
de textos lacunares, de
canções e desafios; Quizizz;
Edpuzzle; Padlet; Youtube;
TedEd; vídeos , facebook do
subdepartamento

áudio; Quizziz; Facebook e
instagram do AEJMeira

Cumprimento
das tarefas
por parte dos
alunos

A maioria dos alunos cumpriu
as tarefas propostas

A maioria dos alunos
cumpriu as tarefas
propostas

A maioria dos alunos
cumpriu as tarefas
propostas

Meios de
comunicação
utilizados com
os alunos,
com os EE e
com outros
docentes

Plataforma INOVAR, Google
Classroom, Escola Virtual, email institucional, Hangouts,
telefone, WhatsApp,
Facebook e Instagram da AE
João de Meira e do
Subdepartamento e blogue
da Biblioteca

Plataforma INOVAR, correio
electrónico institucional,
videoconferência –
“Hangouts”; telemóvel;
whatsapp; Facebook e
instagram do AEJMeira

Plataforma INOVAR, correio
electrónico institucional,
Hangouts, telefone,
WhatsApp

DEPARTAMENTO CIENTÍFICO-NATURAL

Parâmetros
para reflexão

Matemática

Ciências Naturais

Físico-Química

Metodologia
se
estratégias
implementa
das

Ensino pela descoberta, sempre
com orientação do professor da
disciplina

Trabalho de projeto, ensino
pela descoberta

Ensino pela descoberta,
Atividades práticas,
desafios, quizzes, jogos,
vídeos, interatividades,
tutoriais, apresentações em
PowerPoint e documentos
para consulta/apoio às
atividades

#estudo
emcasa

Nem sempre os conteúdos
eram adequados à planificação

Material de consulta
e aulas digitais de acordo com
os conteúdos previsto com o
envio posterior das propostas
de correção.

Elevado número de conteúdos
numa nas aulas de 9º ano

desafios
promoção da autoavaliação
e autorregulação dos
discentes

Sim

O facto da disciplina de FQ
não ser apresentada de
modo individual dificultou a
sequência do
acompanhamento das
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matérias

Atividades
síncronas
por
videconferên
cia

Pontuais, semanais

Pontuais, semanais,
quinzenais

Pontuais, semanais,
quinzenais

Recursos
utilizados

Inovar, Email institucional,
Escola virtual, Leya digital,
google meet, WhatsApp,
animações e vídeos que
ajudavam a explicar as
matérias, sessões do
#estudoemcasa, em direto ou à
posteriori, questionários do
Google forms ou elaborados
nas plataformas referidas com
o objetivo de uma avaliação
formativa e sumativa

Inovar, escola virtual, aula
digital, google forms, email,
socrative, padlet. Os
instrumentos de avaliação
utilizados foram:
formulários, grelhas de
Excel, testes das
plataformas digitais, tarefas
do manual e quizz

Plataforma Escola Virtual;
Aula Digital
- Google forms
- Quizzes on line
- Animações, interatividades
- Videos
- PowerPoint
- Jogos interativos
- Grelhas de
observação/correção/result
ados obtidos
- Produtos finais entregues
pelos alunos (9º ano)
- Redes sociais do
agrupamento para
divulgação dos trabalhos
dos alunos (9ºano)

Cumpriment
o das tarefas
por parte
dos alunos

A maioria dos alunos cumpriu
as tarefas propostas

A maioria dos alunos
cumpriu as tarefas
propostas

A maioria dos alunos
cumpriu as tarefas
propostas

Meios de
comunicação
utilizados

INOVAR, e-mail institucional,
Escola virtual, Leya digital,
telefone, WhatsApp, Google
Meet, Hypatiamat

INOVAR, e-mail
institucional, o telefone,
Whatsapp, Hangouts,
mensagens na Escola virtual
e Aula Digital.

INOVAR; email; Escola
Virtual e Aula Digital;
Google Sheets, Google docs,
Drive; telefone, WhatsApp;
videoconferências no
Hangouts.

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES

Parâmetros

Educação

Educação

EV- ET

Oficina de

Educação
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para reflexão

Física

Especial

Metodologia
se
estratégias
implementa
das

Elaboração de
um plano de
trabalho
Desafio se/ou
curiosidades
relacionados
com a
disciplina

Atividades
experimentais/se
nsoriais, com a
manipulação e
visualização de
diversos
materiais.

Trabalho de
projeto,
ensino pela
descoberta,
desafios
metodologias
de ensino
autónomo

Desafios, com
diferentes graus
de dificuldade,
atividades de
caráter criativo

Desafios,
exploração
orientada,
criação/improvisa
ção,
autoavaliação
formativa,
trabalho de
projeto

#estudo
emcasa

sim

Não se aplica.

sim

sim

sim

Atividades
síncronas
por
videconferên
cia

Não

Apoios semanais,
pontuais

Pontuais

Pontuais

Pontuais

Recursos
utilizados

Plataforma
Inovar Google
Forms, mail
institucionalH
angouts
WhatsApp
#estudoemcas
a

WhatsApp,
Hangouts,
youtube, escola
virtual,
#EstudoemCasa,
sites educativos,

Plataforma
Inovar, E-mail
institucional,
whatsapp,
estudo em
casa e story
board that

#estudo em casa,
a plataforma
INOVAR, o email
institucional, o
WhatsApp e os
formulários do
Google

Plataforma
INOVAR, Youtube,
Escola Virtual,
Google forms,
Whatsapp,
Hangouts, vídeos,

Cumpriment
o das tarefas
por parte
dos alunos

A quase
totalidade
afirmou ter
cumprido

A maioria dos
alunos cumpriu
as tarefas
propostas.

A maioria dos
alunos
cumpriu as
tarefas
propostas

A maioria das
vezes os alunos
cumpriram as
tarefas propostas

A maioria dos
alunos cumpriu
as tarefas
propostas

Meios de
comunicação
utilizados

Plataforma
INOVAR,
Hangouts,
Google forms,
e-mail
institucional

Plataforma
INOVAR,
telefone,
WhatsApp,
Hangouts,
messenger,

Plataforma
INOVAR,
e-mail
institucional
Videoconferê
ncia,
Whatsapp,
Padlet, Escola

Plataforma
INOVAR,
telefone, correio
eletrónico
institucional,
Google Meet.
WhatsApp,
Google forms.

Plataforma
INOVAR, e-mail
institucional,
telemóvel
Hangouts,
Whatsapp

questionários
(google forms),
fotos , vídeos,
trabalhos
digitalizados

Hangouts, Google

Teatro

Musical

ficheiros áudio, email, karaoke, TV
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forms, e-mail

Virtual

Mudança de práticas após conhecimento dos resultados dos IQ implementados aos EE:
De acordo com os dados obtidos os docentes procederam a um processo continuado e
refletido de adaptação as suas práticas às necessidades demonstradas pelo grupo/turma,
nomeadamente, através de contactos constantes com os alunos, elaborando guiões de aprendizagem
com indicações muito precisas, de acordo com o plano de E@D do Agrupamento, adaptando o número,
a execução e a dificuldade das tarefas às informações fornecidas pelo diretor de turma relativas ao
contexto familiar vivido por cada aluno. A mudança de práticas foi constante, por forma a ajustar as
estratégias aos alunos e a tornar o E@D mais apelativo e motivador. Mediante a sugestão de alguns
encarregados de educação, procedeu-se a ajustes nas metedolologias utilizadas, nomeadamente no
aumento da frequência das sessões síncronas e numa melhor articulação entre os docentes do
conselho de turma no que diz respeito ao número de tarefas propostas.
Análise SWOT

FORÇAS

FRAQUEZAS

- Criatividade e originalidade e sentido estético dos
alunos
- Interação/colaboração entre pares com partilha
de experiências, de metodologias e de materiais
- Exploração de novas metodologias no processo
ensino-aprendizagem
- Recetividade e envolvimento dos alunos nas
atividades propostas, obrigatórias e facultativas;
-Contacto individualizado
- Um acompanhamento familiar, permitindo aos EE
tomarem consciência das dificuldades/ capacidades
dos seus educandos nos hábitos/ métodos de
trabalho
- Aumento substancial das competências
tecnológicas
- A adaptação, esforço e empenho de todos os
intervenientes no processo educativo (direção,
professores,
alunos,
família,
cuidadores,
terapeutas) a esta nova modalidade de E@D
- Comparência e participação dos alunos nas
sessões síncronas, por vídeoconferência
- Reflexão, discussão e apresentação de propostas
- Promoção do ensino pela descoberta

- Falta de equidade no acesso à aprendizagem
- Falta de apoio na área das TIC aos alunos
- Inexistência de relações interpessoais presenciais
com consequências negativas no estado emocional
dos alunos e professores
- Aumento significativo do número de horas de
trabalho do docente
- Falta de uma plataforma única de gestão de aula
institucional
- Webcams desligadas nas sessões síncronas, por
vídeoconferência
- Desgaste e cansaço de alunos e de professores
- Falta de recursos, tecnológicos e outros, e
conhecimentos informáticos
- Desinteresse/ desmotivação de alguns alunos
- Incumprimento de tarefas, prazos ou regras
- Dificuldades de alguns alunos na gestão do tempo
e organização
- falta de autonomia e responsabilidade
- Isolamento social
- Concentração de tarefas no cargo de DT
- Desequilíbrio na quantidade de trabalho entre
docentes do conselho de turma
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Desenvolvimento
da
autonomia,
responsabilidade, organização, gestão do tempo e
autorregulação dos alunos
- Elevado nível de concretização no apoio
individualizado aos alunos com dificuldades
- Reforço da informação (mudar para forças) e
apoio à comunidade escolar pela direção

- Dificuldades na monitorização das aprendizagens
e empenho dos alunos
- Impossiilidade de cumprir os objetivos das
disciplinas em que a prática é o elemento essencial
- Incumprimento do currículo normal da disciplina
- Constrangimentos no apoio individualizado aos
alunos com dificuldades

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

- Valorização da Escola, enquanto lugar de convívio,
de relações interpessoais
- Valorização do trabalho e do papel do professor
- O estreitar da relação entre a Escola e a Família
-Estreitar da relação entre Professor/ Aluno/Família
-Desenvolvimento de novas competências de
autonomia e digitais
- Facilidade de comunicação através do email
institucional dos alunos
- Uso da plataforma INOVAR como meio de
comunicação privilegiada
- Acesso gratuito à Escola Virtual e Aula Digital para
todos os alunos
- Sessões do #estudoemcasa
- Formação

- Gestão do tempo
- Polarização entre os mais apoiados a nível
socioeconómico e afetivo e os que estão neste
processo a contar apenas com o que a escola pode
oferecer
- Desconhecimento real das circunstâncias em que
vivem muitos alunos
- Aumento da despesa das famílias e dos docentes
com a utilização dos meios informáticos pessoais
- Impossibilidade de acompanhamento por parte de
alguns dos EE
- A realização das tarefas destinadas aos alunos, por
alguns EE
- Insensatez de alguns EE na desvalorização da área
do saber das expressões, em detrimento de outras
- Falta de acompanhamento/ supervisão familiar
(por várias razões: baixa literacia digital, falta de
habilitações, por estarem a trabalhar…)
- Falta de equipamentos informáticos alicerçada nas
TIC, como meio para que todos tenham acesso à
educação
- Falta de preparação dos docentes neste modelo
organizacional de E@D
- Excessivo número de alunos por turma
- Falhas da rede na Internet
- Conciliação das tarefas de vários irmãos em idade
escolar
- Baixa literacia digital de alguns EE
- A modalidade E@D não é adequada para a
maioria dos alunos com medidas adicionais
- Consequências da pandemia na manifestação do
comportamento / emoções de alunos e docentes:
receios, insegurança
- Falta de interação e de relações interpessoais
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presenciais
- Perturbação/interferência por parte alguns
EE nas aulas síncronas por vídeoconferência

12. CONCLUSÃO

O presente ano letivo foi profundamente marcado por dois momentos distintos: o
ensino presencial e o ensino à distância, na sequência do encerramento das escolas
devido à doença Covid-19, sendo o primeiro momento correspondente ao início da
vigência do novo projeto educativo, com um forte investimento no trabalho das equipas
educativas e/ou conselhos de ano, e na implicação dos alunos na tomada de decisões da
escola, através da realização das assembleias de alunos.
O segundo momento pôs à prova todo o processo de ensino e de aprendizagem,
evidenciando vulnerabilidades da escola e das famílias em simultâneo com a grande
capacidade de todos na reinvenção do processo e na superação de dificuldades.
Após o encerramento das aulas presenciais, a direção fez um levantamento sobre
as condições das famílias para a implementação do plano de E@D, tendo sinalizado 95
alunos com falta de computadores e 29 sem acesso à internet. Constatou também que um
número muito elevado de pais/ encarregados de educação (EE) apesar de ter computador
em casa, tinha dificuldade de fazer a gestão do uso do computador em virtude de se
encontrar em teletrabalho, tendo de partilhar os equipamentos com os filhos. Esta
realidade é coincidente com o contexto socioeconómico do agrupamento, em que, no que
respeita às habilitações dos pais/EE, se verifica, em todas as turmas, a prevalência dos
níveis de ensino superior e ensino secundário. Nesta sequência, o plano de E@D foi
elaborado atendendo às condições das famílias, procurando o equilíbrio e a equidade,
conforme previsto em todas as orientações do ministério da educação. Deu-se
continuidade ao desenvolvimento de uma ação de ensino e aprendizagem com respostas
pedagógicas diferenciadas, direcionadas para a superação das dificuldades de cada aluno,
com o objetivo de alcançar o sucesso de todos.
Da análise da informação recolhida através do questionário de satisfação aplicado
aos encarregados de educação e dos dados reunidos neste relatório, conclui-se que, não
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obstante a realidade perturbadora criada pela pandemia, o plano executado foi bastante
positivo em todos os aspetos, com exceção da insatisfação de uma percentagem de 44,7%
dos pais/EE que desejavam um número mais elevado de sessões por vídeoconfrência.
Prevendo-se que o próximo ano letivo será ainda caraterizado por um clima de
grande incerteza relativamente à convivência com a pandemia Covid-19, será dada uma
atenção especial à recuperação e ultrapassagem das carências que o presente contexto
originou, envidando-se esforços para colocar em prática um plano que, a partir das
orientações do ministério da educação e da saúde, e partindo da experiência inédita agora
vivenciada, responda, de forma ainda mais eficaz, ao superior interesse de todos os
alunos.
Da apreciação do conselho pedagógico destacam-se as seguintes conclusões:
Aspetos positivos:
− O incremento e sistematização de momentos de reflexão e do trabalho
colaborativo;
− o cumprimento, ao longo do 1.º e 2.º períodos letivos, das atividades curriculares e
de enriquecimento curricular previstas no plano anual de atividades;
− a adesão de todos os intervenientes, docentes, não docentes e discentes, às
atividades;
− a realização de um elevado número de assembleias de alunos, organizadas e
presididas pelos mesmos, com a orientação dos diretores de turma e
coordenadores de ano;
− O elevado número de atividades organizadas pela associação de pais e
encarregados de educação da EB 2, 3 João de Meira;
− a concretização das metas do PE, apesar dos constrangimentos provocados pela
pandemia COVID-19;
− a resposta dos diversos elementos da comunidade educativa ao desafio E@D;
− o elevado número de alunos participantes na atividade interna e externa do
desporto escolar, apesar dos parcos recursos (a soma de inscrições e participações
nas diferentes modalidades corresponde a 2644);
− os resultados globais dos alunos com taxa de sucesso de 100 % e elevada taxa de
qualidade de sucesso.
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Aspetos negativos:
− Continuam a assinalar-se como aspetos menos positivos a inexistência do espaço
adequado da biblioteca da EB23, cuja construção se previa que ocorresse durante
o ano letivo de 2019/2020, bem como a construção do novo pavilhão
gimnodesportivo;
− elevado número de atividades não realizadas devido à crise sanitária provocada
pela COVID-19;
− o descontentamento de alguns pais/encarregados de educação com o facto de o
plano de E@D não contemplar um número mais elevado de sessões de
videoconferência;

Guimarães, 22 de julho de 2020

A Diretora
Manuela Ferreira
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