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1. INTRODUÇÃO
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 o ano letivo.
As atividades realizadas procuraram concretizar as quatro áreas de intervenção do projeto
educativo: ação educativa, relações interpessoais, saúde e sustentabilidade e comunidade; bem como o
alcance das respetivas metas, operacionalizadas 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. Foram recolhidas as opiniões dos participantes, através de inquéritos de satisfação, cuja
resposta foi emitida em questionários online de forma anónima.
O presente documento está estruturado seguindo a mesma sequência do plano anual, reunindo
a informação dos relatórios intermédios do 1º e 2º períodos e informação relativa às atividades
desenvolvidas no 3º período, numa perspetiva anual.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAP
2.1. Organização do ano letivo
2.1.1. Constituição de turmas
No ano letivo de 2017/2018, foram constituídas 58 turmas: 1 do nível pré-escolar, 17 do 1º ciclo,
14 do 2º ciclo, 24 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 no
projeto educativo e no 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;
1
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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;
g) em relação aos alunos em situação de retenção, considerou-se o seguinte:


a distribuição equilibrada dos alunos retidos, segundo o perfil destes;



as propostas do conselho de turma ou equipa pedagógica;



as medidas de apoio destinadas aos alunos com dificuldades de aprendizagem;

h) em relação aos alunos com necessidades educativas especiais, observou-se o seguinte:


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



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



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

2.1.2. 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 ou isolados 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, com exceção
do reforço curricular atribuído à disciplina de inglês no 8º ano de escolaridade;
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 de cada turma na mesma sala o maior número de tempos possível no mesmo dia,
com exceção de:
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disciplinas com sala específica: EV, ET, TIC, Teatro, CN, FQ, EF;



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

Para além do cumprimento dos critérios organizacionais previstos, a equipa teve em atenção o seguinte:
a) a marcação, sempre que possível, dos tempos semanais do apoio ao estudo do 2º ciclo em
tempos periféricos da parte da manhã ou da tarde, evitando o isolamento destes tempos nos
turnos complementares, a fim de promover maior adesão dos alunos à frequência do apoio;
b) distribuição de dois tempos semanais para apoio ao estudo da matemática, dois tempos
semanais para português e um tempo semanal para apoio indiferenciado;
c) distribuição dos turnos complementares das turmas de forma a não ultrapassar 90 minutos no
período de almoço;
d) os últimos blocos do turno da tarde ficaram reservados para reuniões.

2.1.3. Distribuição de serviço docente
O serviço letivo foi distribuído aos docentes segundo critérios de continuidade, salvaguardandose as exceções devidamente justificadas de natureza pedagógica e/ou de heterogeneidade de horários.
Sempre que possível, a lecionação de uma disciplina de cada ano de escolaridade foi atribuída a mais do
que um professor com vista à promoção do trabalho em equipa no departamento curricular e
consequente partilha de experiências pedagógicas.
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 4-A/2016, do crédito componente para a
atividade pedagógica e componente não letiva, foram distribuídos, nos horários da quase totalidade dos
professores dos 1º, 2º e 3º ciclos, 229 tempos para coadjuvações, 304 tempos para aulas de
recuperação/ apoio ao estudo e apoio pedagógico nas diferentes disciplinas, 15 tempos para tutorias, 8
tempos para reforço curricular do inglês (RCI), no 8º ano, e 18 tempos para o desdobramento das
disciplinas de português e inglês no 7º ano de escolaridade.
Na distribuição do serviço letivo, houve ainda o cuidado de facilitar a realização de atividades de
complemento e enriquecimento curricular (nomeadamente, clubes e projetos). Sempre que possível, a
cada docente dos 2º e 3º ciclos foram outorgados apenas 2 níveis.
Os diretores de turma foram nomeados de entre os professores do quadro, numa lógica de
continuidade, contemplando-se o seu perfil e a sua capacidade de relacionamento com os alunos. Nos
3
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anos intermédios de ciclo, deu-se continuidade ao cargo em todas as turmas. No horário dos diretores
de turma, foram incluídos 4 segmentos de 45 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 apoio ao estudo, privilegiou-se o professor de turma, reforçando-se as áreas de português e
matemática.
No que respeita à oferta complementar, esta foi atribuída ao professor titular de turma e ao
diretor de turma.

2.1.4. Distribuição de serviço não docente
No presente ano letivo, o serviço dos assistentes técnicos foi distribuído por áreas funcionais:
alunos, pessoal, vencimentos, compras públicas/ contratos, expediente, contabilidade, tesouraria. Esta
distribuição sofreu ajustamentos na sequência de ausência por doença prolongada da tesoureira, bem
como da mobilidade interna das assistentes técnicas Lara Correia e Cláudia Vieira para outros serviços
da Câmara Municipal, as quais foram substituídas pelas assistentes operacionais Amélia Sandra Pereira e
Emília Célia Fernandes, através de mobilidade intercarreiras realizada pela Câmara Municipal, em
outubro de 2017. Encontram-se ao serviço sete assistentes técnicos.
No que respeita ao serviço dos assistentes operacionais, foram colocados seis novos assistentes
operacionais no Agrupamento, no dia 11 de setembro. Um foi colocado na EB 1 de Oliveira do Castelo,
como reforço na assistência à unidade de apoio estruturado ao ensino da multideficiência (UAEEM). Os
restantes ficaram colocados na EB 2, 3. Foi ainda colocada na EB 1 de Oliveira do Castelo uma assistente
operacional, em novembro.
Ficou a seguinte distribuição por escolas do agrupamento:
Na EB 1 de S. Roque seis assistentes operacionais, um com contrato temporário.
Na EB 1 de Oliveira do Castelo quinze, sendo que dois se encontram ausentes por motivo de
doença.
Na EB 2, 3 ficaram colocados trinta assistentes operacionais, mas cinco estão ausentes do
serviço por motivo de doença.
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Deu-se continuidade, na generalidade, ao serviço distribuído em janeiro de 2017, com as
alterações e ajustamentos necessários, em conformidade com o número mais elevado de assistentes e o
serviço a assegurar.
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 e uma reunião geral com os
assistentes operacionais ao serviço na EB 2, 3.

2.1.5. Atribuição de subsídios escolares
No ano letivo de 2017/2018 foi atribuído subsídio escolar a 313 alunos, que constituem 22,4%
da população escolar, 126 com escalão A e 158 com escalão B, e 29 com escalão C, 8,8% e 11,0% e 9,3%,
respetivamente.
Tabela nº 1: Número de alunos com subsídio

Escalão

Nº alunos

%

A

126

8,8%

B

158

11,0%

C

29

9,3%

Total

Subsídio Escolar
29,1%

À semelhança dos anos anteriores, procedeu-se à recolha de manuais escolares adotados no
agrupamento para a atividade “bolsa solidária”, isto é, atividade da iniciativa da direção e dos serviços
administrativos, que tem por finalidade ajudar os alunos mais carenciados, cujo escalão não contempla
todos os manuais e para os alunos com dificuldades económicas não abrangidos por qualquer escalão.
Este procedimento, por empréstimo, abrangeu um total de 126 alunos, sendo 40 do 5º ano, 7 do 6º, 28
do 7º, 24 do 8º e 27 alunos do 9º ano.

2.2. Atividades de abertura do ano letivo
2.2.1. Reunião geral e receção aos professores
A reunião geral de docentes realizou-se no dia 4 de setembro, durante a qual a presidente da
CAP efetuou uma exposição crítica relativa às atividades e resultados do ano letivo transato, enfatizando
os aspetos considerados mais relevantes:
 Apresentação do agrupamento
5
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 Reflexão sobre as práticas, com base nos relatórios de autoavaliação: concretização das metas
do PEA; resultados; plano de melhoria; execução do PAA.
 Linhas gerais de ação para 2017/2018: atividades, plano de ação estratégica, direção de turma.
 Algumas questões de funcionamento e horários.
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.
2.2.2. Receção aos alunos do pré-escolar e do 1º e 5º ano
A receção aos alunos em início de ciclo, em todas as escolas do agrupamento, realizou-se no dia
12 de setembro, sem a presença dos alunos dos restantes anos, a fim de se familiarizarem com os novos
espaços num ambiente mais tranquilo.
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, a visita à escola com o diretor de turma, atividades desportivas e almoço na
cantina. Nesta atividade inicial, integraram-se também os alunos dos restantes anos de escolaridade
matriculados pela primeira vez na E.B. 2,3.
No dia 13 de setembro deu-se continuidade às atividades de receção aos alunos, em todas as
escolas do agrupamento, com a presença de todos os alunos, tendo 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, uso do telemóvel,
preservação dos espaços escolares (lixo, etc.), bem como a participação nos clubes, projetos. Foi
efetuada uma seleção prévia de materiais adequados a cada faixa etária que permitiu desenvolver
atividades e lançar desafios aos alunos, o que resultou numa recolha alargada de propostas.
2.2.3. 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, ressalta-se, na abertura do ano letivo, a aprovação dos
critérios gerais e específicos de avaliação e a definição de orientações para o funcionamento do ano
escolar.
6
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Manteve-se a percentagem de 70% do peso para as competências científicas, sendo 5% para o
domínio transversal da compreensão e expressão oral e escrita na língua portuguesa, e de 30% para as
competências atitudinais.
O conselho pedagógico refletiu ainda sobre os pontos fortes, pontos a melhorar, oportunidades
e ameaças apresentadas no relatório da equipa de autoavaliação, tendo como ponto de partida o
documento síntese do relatório de autoavaliação do ano letivo transato.
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 trabalhos inerentes à elaboração das planificações, da avaliação diagnóstica nos
moldes aprovados no final do ano transato, das propostas de atividades e dos projetos curriculares de
turma.
Antecedendo o início das atividades letivas, deu-se continuidade à prática das reuniões dos
conselhos de turma e de ano, objetivando-se a otimização do trabalho das equipas educativas, a análise
e o conhecimento de todos os dados relevantes sobre os alunos de cada turma, e a articulação do
trabalho entre as diferentes disciplinas.
2.2.4. Reuniões com 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.
Nas reuniões, asseguradas pelos professores titulares, diretores de turma e respetivos
secretários, divulgou-se a oferta formativa do agrupamento e da Associação de Pais, mediante a
projeção de um filme ilustrativo dessa dinâmica.
2.3. Outras atividades promovidas pela CAP
A entrega dos prémios de mérito realizou-se no dia 14 de novembro no auditório da
Universidade do Minho. A atividade foi dinamizada pelas docentes Eduarda Silva e Maria da Assunção
Almeida, teve dois alunos como apresentadores e, para além da entrega dos prémios, constou de
atuações musicais de alunos do 4º ano e dos 8º e 9º ano. Obteve uma participação alargada da
comunidade, designadamente de pais encarregados de educação e de outros familiares e amigos.
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O habitual jantar de Natal, organizado pela CAP, decorreu de forma festiva e participativa, num
total de 80 pessoas, docentes e não docentes. Esta atividade foi realizada no dia de 15 de dezembro, no
restaurante “Fentelhas” e mereceu o agrado de todos os participantes.

3. ATIVIDADES CURRICULARES
3.1 Cumprimento de Aulas e Programas
3.1.1 Nº de aulas previstas e lecionadas

Tabela nº 2: Nº de aulas previstas e lecionadas
1º Ciclo

2º Ciclo

Previstas

Dadas

%

1º Ano

688

682

0,9%

2º Ano

860

848

1,4%

3º Ano

688

680

1,2%

4º Ano

688

680

1,2%

Pré

172

172

0%

3096

3062

1,1%

3º Ciclo

Previstas

Dadas

%

5º ano

7187

6881

4,3%

7º ano

10408

9910

4,8%

6º ano

7199

6880

4,4%

8º ano

8951

8559

4,4%

9º ano

7567

7321

3,3%

Total

14386

13761

4,3%

Previstas Dadas

Total

26926

25790

%

4,2%

3.1.2 Cumprimento das planificações
As planificações foram cumpridas na generalidade, com exceção dos casos a seguir
apresentados.
Tabela nº 3: Dados relativos ao não cumprimento das planificações
Disciplina
Inglês

(docente

Júlia

Amaro)
H.G.P.

Turmas

Justificação

7ºB, 7ºD, 7ºE, 7ºH

Ausência do professor, por motivo de doença.

8ºA, 8ºC, 8ºF
(docente

Ramiro

5ºA, 5ºE, 5ºF

O docente não terminou de lecionar o subdomínio
“Portugal nos séculos XV e XVI” e não iniciou o
subdomínio “Da União Ibérica à Restauração”. Para além
de partilhar as razões invocadas pela docente Manuela
Fernandes, acima referidas, o docente teve ao longo do
ano algumas ausências por motivo de doença.

(docente Manuela

5ºB, 5ºD, 5ºG

A docente de História e Geografia de Portugal declarou
que não terminou de lecionar o subdomínio “Portugal
nos séculos XV e XVI” e não iniciou o subdomínio “Da
União Ibérica à Restauração”. As razões para o não
cumprimento destes conteúdos programáticos deveram-

Romão)

H.G.P.

Fernandes)
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se aos seguintes fatores: interrupção de atividades
letivas (num número de dias superior aos previstos);
dificuldades demonstradas, por parte de alguns alunos,
na aquisição/desenvolvimento das metas curriculares e
na realização das tarefas inseridas nas diferentes
experiências de aprendizagem propostas. Ao mesmo
tempo, a necessidade de realizar atividades
diversificadas na sala de aula e uma avaliação centrada
na execução de atividades formativas, tendo em vista o
melhor desempenho dos alunos, revelaram-se
importantes para a evolução dos alunos, mas originaram
um atraso na abordagem dos temas. No entanto, estes
subdomínios serão lecionados no próximo ano letivo com
o objetivo de, no final do ciclo, o programa curricular
estar cumprido.
Geografia (docente Cristina

7ºB

O não cumprimento da planificação justifica-se pela
necessidade de adequar estratégias aos diferentes ritmos
de aprendizagem da turma, o que contribuiu claramente
para a melhoria do sucesso dos alunos, mas que
conduziu a um ligeiro atraso no cumprimento da
planificação. Estas estratégias passaram pela aplicação
de ferramentas de votação com recurso ao telemóvel,
tais como o Kahoot e o Mentimeter, que conduziram a
uma maior motivação dos alunos e também a uma
participação dos mesmos, em contexto de sala de aula.

Oliveira)

Geografia

(docente

Ana

7ºA,

7ºD,

7ºG,

Paula Gadelho)

8ºB, 8ºG

História (docente Armando

7ºB, 7ºH, 7ºI, 9ºA

Gonçalves)

História (docente Eduarda
Cunha)

9ºB, 9ºD, 9ºE, 9ºF

O não cumprimento da planificação foi devido à sua
ausência ao serviço por motivo de assistência a
familiares.
9ºA - A planificação foi cumprida recorrendo à
apresentação* de trabalhos efetuados pelos alunos,
complementarmente com o apoio do professor. (* Tema
11, “Do segundo após-guerra aos anos 80”);
7º B, H e I - Não foi iniciado o subdomínio “Apogeu e
desagregação da <<ordem>> feudal”. Entre as razões
para este incumprimento destaca-se a ausência do
professor por razões de saúde (tal como mencionado nos
relatórios anteriores). Numa lógica de continuidade
procurar-se-á recuperar este atraso ao longo dos
próximos dois anos.
Nas turmas do B, D e E do nono ano de escolaridade não
foram lecionados o subdomínio A «Guerra Fria» - Parte 3
e o Domínio O após «Guerra Fria» e a Globalização. Na
9
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turma do nono F não foram lecionados os subdomínios A
«Guerra Fria» - Parte 2; A «Guerra Fria» - Parte 3 e o
Domínio O após «Guerra Fria» e a Globalização. Este
incumprimento justifica-se pelos motivos já exarados no
final do segundo período e que se prendem, por um lado,
com a necessidade de despender de mais tempo do que
o inicialmente planificado na lecionação de alguns
conteúdos programáticos de forma a garantir a
consolidação de conhecimentos essenciais para poder
prosseguir
com
solidez
o
processo
de
ensino/aprendizagem e, por outro, com a interrupção
das atividades letivas em número de tempos/dias
superior ao inicialmente previsto. De referir que,
relativamente ao Domínio O após «Guerra Fria» e a
Globalização, embora não tenha sido lecionado
formalmente, muitos dos seus conteúdos acabaram por
ser abordados ao longo do ano letivo por via do
estabelecimento de constantes pontes entre a História
Contemporânea do século XX e a do século XXI, numa
perspetiva de devir histórico e de formação para a
cidadania, bem como na evocação de algumas
efemérides da segunda metade do século XX.

3.1.3 Atividades desenvolvidas nas aulas de educação para a cidadania
No âmbito da Educação para a Cidadania foi efetuado o levantamento do nº de aulas dedicadas
à divulgação do Regulamento Interno, à divulgação do Código de Conduta, à sensibilização sobre a
limpeza, tendo-se resumido os dados recolhidos na tabela abaixo.

Tabela nº 4: Nº de aulas dedicadas/realizadas em atividades de educação para a cidadania
Nº de aulas dedicadas/realizadas
Divulgação do RI/ Código de Conduta

1º ciclo (18 turmas)
2º ciclo (15 turmas)

63 aulas em 15 turmas

3º ciclo (24 turmas)

71 aulas em 24 turmas

No pré- escolar e primeiro ciclo foi cumprida a abordagem ao tema “ O Lixo na Escola” em todas
as turmas.
10

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. JOÃO DE MEIRA

3.2 Cursos de Educação e Formação de Adultos
3.2.1 Dados gerais

Tabela nº 5: Dados relativos aos Cursos EFA
EFA
Nº de turmas:

2

Nº de alunos:

18

Nº de reuniões efetuadas:

4

Nº de faltas de participantes:

0

Nº de alunos encaminhados p/ outras instituições:

0

Nº de estágios implementados:

0

Nº de alunos que desistiram:

0

Nº de casos recuperados:

0

Nº de protocolos efetuados:

0

3.2.2 Parceiros envolvidos
Estabelecimento Prisional de Guimarães

3.2.3 Nº de contactos estabelecidos com agentes do sector público e privado
Estabelecimento Prisional de Guimarães – 70

3.2.4 Atividades desenvolvidas de divulgação à comunidade
0 (zero)
3.2.5. Medidas disciplinares/sancionatórias aplicadas
0 (zero)
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3.3 Educação Especial
3.3.1 Dados gerais.
Tabela nº 6: Dados relativos à Educação Especial

Nº de alunos com NEE:

52

Nº de alunos com PEI, currículo comum:

32

Nº de alunos com CEI:

20

Nº de alunos da UAM (Oliveira do Castelo):

7

Nº de alunos da UAM (João de Meira):

7

Recursos disponibilizados pelos EE (especificar)

-

Protocolos/parcerias para promover integração na vida pós escolar

 CAO da CERCIGUI

(especificar)

 CAO da APCG
Todas as atividades realizadas
diariamente são promotoras da
autonomia, utilizando todas estas

Medidas promotoras da autonomia em contexto de sala de aula

metodologias: Atividades por tarefas,

(especificar)

atividades de pesquisa, atividades
práticas, atividades de caráter
experimental e reflexão sobre o erro/
autorregulação.


CRI da CERCIGUI



APCG



Centro de Formação da

Parceiros (1)

CERCIGUI


Empresa Risatel



Projeto Arte à Solta



Casa da Juventude Guimarães

Ao longo do ano lectivo foram desenvolvidas as seguintes atividades:


Ações em torno de uma atividade nuclear: a confeção de uma refeição completa, numa
rotina semanal de cariz funcional, de onde se destaca o trabalho na horta biológica, a
elaboração de ementas e de lista de compras, a pesquisa de receitas, ida às compras e
confeção dos alimentos;



Participação na campanha das tampinhas, nomeadamente na pesagem e armazenagem;
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Correspondência com a Escola de Abação, no âmbito do Intercâmbio Escolar entre as duas
escolas;



Confeção de compotas para integrar cabazes de uma empresa;



Projeto do Gatil Simãozinho do agrupamento de Escolas Santos Simões;



Projeto Arte à Solta, com a elaboração de um calendário solidário;



Acolhimento de voluntários com trabalho regular com os alunos do NEESP;



Articulação com o CRI da CERCIGUI em atividades conjuntas;



Concerto Pedagógico pela Orquestra do Norte, dirigido aos alunos do 6º ano, e a todos os
alunos de Currículo Específico Individual;



Atividades no âmbito das Comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência:
Marcha Inclusiva, Espetáculo no CC Vila Flôr, demonstração da modalidade de Judo
Adaptado na CERCIGUI, Visita à Casa de Apoio à Criança, Palestra sobre História de Vida,
pelo Fórum Municipal da Pessoa com Deficiência e Entrada de alunos no relvado num Jogo
do Vitória Sport Club;



Apontamento musical de palco com músicas de Natal, integrado nas Jornadas Culturais, em
articulação com o subdepartamento de Educação Musical;



Viagem de comboio a Vizela em parceria com as Terapeutas do CRI;



Participação no torneio de futsal da educação especial, na Escola Secundária Francisco de
Holanda;



Aulas semanais de Judo adaptado na CERCIGUI, a partir do 2º período;



Visita de estudo ao Espaço Guimarães no Vaivém;



Realização de um piquenique com os alunos de CEI do Agrupamento de Escolas de Abação,
no âmbito do intercâmbio entre ambos os agrupamentos;



Participação no Encontro Nacional Escolas Solidárias, em Lisboa;



Visita de estudo ao Lar de Santa Estefânia;



Entrega de material ortopédico e de diplomas de participação na campanha das tampinhas;



Colaboração na divulgação e venda de bilhetes para o Espetáculo Solidário a realizar pelo
grupo Asas de Palco, da Escola de Artes Performativas, no Auditório da Universidade do
Minho, no dia oito de julho pelas dezoito horas, cuja receita irá reverter a favor das
atividades a realizar com os alunos que beneficiam de Currículo Específico Individual.
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3.4 Plano de Ação Estratégica
Foi feito um balanço das atividades que foram desenvolvidas nas quatro medidas de ação, ao
longo do terceiro período, no âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, contendo
4 medidas de ação:

Medida 1 – Teia do Conhecimento

-No 3º período, as turmas dos 1ºs anos de escolaridade realizaram 3 atividades
nos meses de abril e maio, no mês de junho realizaram 2 atividades; as turmas
dos 2ºs anos de escolaridade realizaram 2 atividades nos meses de abril e maio,
Desenvolvimento

no mês de junho realizaram 1 atividade no âmbito das ciências experimentais.

da

Estas atividades foram planificadas de acordo com as temáticas abordadas.

Medida Teia do - Foram preenchidas as grelhas de observação/registos, para orientação e
Conhecimento/ 3º monotorização.
período

- O número de atividades realizadas está de acordo com o previsto (a não
realização das 3 atividades deve-se à realização de fichas de avaliação e à
realização das Provas de Aferição no 2º ano).
- A formação em ciências experimentais não foi realizada, desconhecendo-se o
motivo da não realização, uma vez que não houve nenhuma informação por
parte da Equipa responsável pelo projeto. Também ficou por avançar a
montagem de um laboratório e a concentração de recursos e materiais.

Medida 2 – Teia de Saberes

No tocante ao projeto Fénix, por norma, a adesão dos alunos é ótima e as
metodologias de trabalho adotadas tentam ir ao encontro das especificidades dos
mesmos. Os alunos demonstraram interesse nas tarefas propostas com maior
grau de atenção, dado o reduzido número de parceiros, o ambiente restrito, o
Desenvolvimento

maior conhecimento que o professor titular tem das dificuldades dos mesmos. A

da

concertação entre os professores envolvidos no projeto tem sido adequada e

Medida Teia de estruturada de forma a rentabilizar o planeamento de atividades; estas visam a
Saberes/
período

3º estruturação de atividades com o grosso da turma (abrangendo modalidades
diversas de rentabilização e ampliação estruturante do grande grupo), e com os
alunos que saem: com o grosso da turma as atividades fluem para outras
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vertentes que não apenas as nucleares de leitura, escrita e Matemática; com os
outros objetiva-se a consolidação e sistematização de aprendizagens. Foi
consensual que se tem revelado um procedimento favorecedor de mais sucesso;
o óbice coloca-se na exiguidade de apoio neste terceiro período, nomeadamente,
pelo facto de as professoras terem feito substituições de professores titulares
ausentes.
A Formação Projeto Fénix, iniciada em janeiro, foi concluída em junho. Esta
formação foi realizada em período inapropriado, deveria ser realizada no início do
Plano para uma melhor orientação do Projeto.
– Os professores do 1º e 2º ano concluíram a formação do projeto
Hypatiamat (em contexto), em articulação com o CFMS. Foram
praticados e aplicados os conhecimentos com o apoio de uma monitora
que se

deslocou às escolas. Os tablets fornecidos pela Câmara

Municipal foram utilizadfos regularmente pelos alunos das turmas
destes anos de escolaridade na realização das atividades sugeridas nesta
formação.

Medida 3 – Hipermat
– A medida HIPERMAT continua a não ser implementada.
– Os motivos que justificam a não realização desta medida continuam a ser os
mesmos. A saber:
i) falta de recursos (tablets em número insuficiente);
Desenvolvimento
da

ii) falta de formação na plataforma Hypatiamat (os alunos têm sido
incentivados para a sua exploração, em casa);

Medida

iii) elevado número de alunos por turma;

Hipermat/

3º

iv) número insuficiente de coadjuvações.

período

Medida 4 – Laboratório de Línguas
– A medida foi implementada com o desdobramento de cada turma de
Desenvolvimento

7º ano num tempo de 45 minutos, em simultâneo, para as disciplinas de
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da

Português e de Inglês;

Medida

- Procedeu-se à planificação de atividades de motivação e aplicação real

Laboratório de

da oralidade/ escrita 1 vez por semana, durante 45 minutos, sempre que

Línguas/ 3º
período

possível, em articulação com outras disciplinas;
- Deu-se continuidade à elaboração de um dossiê técnico-pedagógico.
- Verificou-se uma melhoria, por parte dos alunos, nos domínios da
escrita e da oralidade no Português e no Inglês.
- Regista-se a inexistência de formação, até ao momento.
- Reforçou-se o trabalho colaborativo entre os professores envolvidos.
- Reforçaram-se os mecanismos de articulação e de colaboração com os
parceiros do PAE.

3.5 Metodologias Promotoras da Autonomia dos alunos
3.5.1 Atividades de projetos desenvolvidas em contexto sala de aula no Pré-escolar e 1ºciclo

Tabela nº 7: Dados relativos às atividades de projetos desenvolvidas em contexto sala de aula no préescolar e 1º ciclo
EXEMPLOS

Atividades realizadas em
contexto de sala de aula,
baseadas na metodologia do
educar para a autonomia

SIM

Atividades por tarefas

X

Atividades de pesquisa

X

Atividades práticas (Trabalho
individual/ de pares/ em grupo, etc.)
Atividades de caráter experimental
Reflexão sobre o erro /
Autorregulação

X
X
X

Outras:

Atividades desenvolvidas em todas as turmas:
 Distribuição e recolha de material;
 Organização da sala se aula (apanhar papéis do chão, arrumar as cadeiras, pendurar os
casacos,…);
 Distribuição e recolha do material necessário para a higienização dos dentes;
Nas turmas dos 3ºs e 4ºs anos, há responsáveis por:
 Arquivo dos trabalhos;
 Organização dos portfólios;
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 Colegas mais novos (afilhados do 1º ano);
Nas turmas dos 2ºs, 3ºs e 4ºs anos, os alunos fazem pesquisas individuais e em grupos, sobre:
 alguns temas de Estudo do Meio e apresentam os resultados das pesquisas à turma;
 sobre a bibliografia e biografia de alguns autores para preenchimento de grelhas e elaboração
de trabalhos;
Nos 2ºs anos e 4ºs anos, em pares (tablets):
 jogos/atividades online (Hypatiamat);
 jogos online (SeguraNet).
Em todas as turmas (Pré e 1º Ciclo) realizam-se atividades:
 de caráter experimental;
 em grupo;
No 2º A e 2º SR fazem atividades por pares (um aluno ajuda o colega com mais dificuldades);
Nas turmas dos 3ºs e 4ºs anos os alunos fazem a autoavaliação e a heteroavaliação. Nas turmas dos 3ºs
e 4ºs anos os alunos fazem a autoavaliação e a heteroavaliação.

3.5.2 Atividades de projetos desenvolvidas em contexto sala de aula no 2º e 3º ciclos
Tabela nº 8: Atividades baseadas na metodologia educar para a autonomia
Departamentos
Atividades realizadas em
contexto de sala de aula,
baseadas na metodologia
do educar para a autonomia

Atividades por tarefas

X

Atividades de pesquisa

X

Atividades práticas (Trabalho individual/ de
pares/ em grupo, etc.)

X

Atividades de caráter experimental

X

Reflexão sobre o erro / Autorregulação

X

No 2º e 3º ciclo, os departamentos continuaram a assinalar a realização de diferentes atividades
promotoras da autonomia do aluno, conforme o quadro. Pela análise dos relatórios de coordenação, foi
possível verificar a realização mais recorrente de atividades práticas como trabalho individuais, de
grupo e de pares, atividades de pesquisa de informação como suporte para a realização de tarefas
orientadas, apresentações orais, organização de debates, concretização de projectos de turma, com
posterior reflexão sobre o erro, o desempenho e as atitudes, conduzindo os alunos à autorregulação e à
apreciação (autoavaliação e heteroavaliação).

3.6 Avaliação das Aprendizagens
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3.6.1 Resultados do 3º período / Avaliação sumativa
Sobre a avaliação sumativa do 3º período foi elaborado o relatório da análise estatística dos
resultados, apresentando-se abaixo alguns dos dados da avaliação global.
População escolar

Caraterização das turmas

Resultados globais
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4.

MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO DOS ALUNOS
4.1Apoio pedagógico / Apoio ao estudo / Aulas de recuperação
4.1.1 Número de alunos nas diferentes modalidades


Apoio pedagógico (1º ciclo) – 45 alunos ( 45 com frequência – 100%).



Apoio ao Estudo (2º ciclo) – 220 alunos (155 com frequência - 70,4%)



Aulas de recuperação (3º ciclo) – 63 alunos (24 com frequência – 38%) distribuídos da seguinte
forma:



Tutoria – 61 alunos ( 23 com frequência – 37,7%).

4.1.2

Variação das classificações por disciplinas e totais – 1º ciclo
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4.1.3

Percentagens da variação das classificações no apoio pedagógico - 1º ciclo

4.1.4

Variação das classificações por disciplinas e totais – 2º ciclo
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4.1.5

Percentagens da variação das classificações no apoio ao estudo - 2º ciclo

4.1.6

Variação das classificações por disciplinas e totais – 3º ciclo
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4.1.7

Percentagens da variação das classificações nas aulas de recuperação - 3º ciclo

4.1.8

Variação das classificações por disciplinas e totais do Agrupamento
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4.1.9

Percentagens da variação das classificações no apoio ao estudo e nas aulas de recuperação
do Agrupamento

4.2 Coadjuvações
No 3º período foram distribuídos 200 tempos para trabalho de coadjuvação em sala de aula com
vista ao desenvolvimento de competências científicas e de competências comportamentais, algumas
direcionadas para a turma no global e outras para grupos específicos, apoios individuais dentro da sala
de aula e alunos com NEE.

23

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. JOÃO DE MEIRA

24

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. JOÃO DE MEIRA

4.3 Constituição Temporária de Grupos de Homogeneidade Relativa
No 1º ciclo foram constituídos grupos de homogeneidade relativa em todas as turmas.
Conforme previsto no plano de ação estratégica, nos 1º e 2º anos curriculares, o apoio aos alunos foi
assegurado pelos professores titulares de turma, enquanto os professores dos apoios asseguraram os
trabalhos da turma, previamente planificados com os professores titulares de turma. Trata-se da
implementação da metodologia Fénix. Nas restantes turmas, os 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 3º ciclo foi constituído um grupo de homogeneidade relativa, na turma A do 9º ano, na
disciplina de Inglês. No que respeita ao aproveitamento dos seis alunos que formaram este grupo,
constatou-se que a taxa de eficácia se manteve.
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5. ESTRUTURAS DE APOIO/ACOMPANHAMENTO DO ALUNO
5.1 Componente de apoio à família e dos tempos livres pré-escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos
5.1.1 Componente de apoio à família – 1º ciclo/pré-escolar


Atividades desenvolvidas: patinagem, jiu-jitsu, hip hop, andebol, “crescer a mexer”, Expressão
Musical, Expressão Dramática e Atividade Física e Desportiva.



Nº de alunos que frequentam: 158

5.1.2 Atividades de enriquecimento curricular – AEC 1º ciclo


Atividades desenvolvidas: Atividade Física e Desportiva e Artes Performativas



Alunos que frequentam: 219

5.2 Bibliotecas
1.º Ciclo
1 – “A Biblioteca (BE) e os seus parceiros – Articulação com a BE Raul Brandão (BMRB)”- Ao longo deste
período demos continuidade às parcerias estabelecidas com a Biblioteca Municipal de forma a
promover projetos e atividades que servissem interesses e objetivos comuns.

No domínio do Plano

Anual de Atividades da Biblioteca Escolar do 1.º Ciclo, “A Biblioteca Escolar e os seus parceiros”, os
nossos alunos das turmas A, B e C, do 1.º ano, da Escola Básica de Oliveira do Castelo, assistiram à Hora
do Conto “Um livro para ti” da autora Rita Correia. A atividade culminou, já em contexto de sala de aula,
com um trabalho individual de expressão plástica relacionado com a história. (Articulação com a
Biblioteca Municipal Raul Brandão; Professora Bibliotecária /Professores do 1.º Ciclo, elementos
exteriores à escola – funcionários da BMRB).
2 –Projeto PNL Ler+ em Família/Educação literária (Plano Nacional de Leitura(PNL) e Metas Curriculares)
– Estes Projetos, articulados pela Professora Bibliotecária, com os Professores Titulares de Turma,
consistem em trabalhar a leitura como motivação para a escrita, bem como, desenvolver um trabalho
colaborativo com todos os alunos e Encarregados de Educação do Pré-escolar ao 4.º ano de
escolaridade, tanto na EB/JI de S. Roque como na EB Oliveira do Castelo. Após a leitura das obras
selecionadas, por ano de escolaridade, partiram para a pintura e preenchimento de uma ficha de leitura
relacionada com o livro e a faixa etária. A turma do Pré-escolar, de forma a acrescer o espólio para esta
faixa etária, desde o início do ano letivo que recebem baús itinerantes (com livros), fornecidos pela
Biblioteca Raul Brandão.
Em relação à Educação Literária, a Professora Bibliotecária trabalhou algumas das obras selecionadas
em contexto de Biblioteca Escolar e partilhou material sobre as mesmas com os Professores Titulares de
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Turma via email e em suporte de papel. Também foram distribuídos pelas salas de aulas os livros
existentes na Biblioteca Escolar.

(Professora Bibliotecária /Professores do 1.º Ciclo e Educadora,

Pais/Encarregados de Educação).
3 - Atividades e projetos de treino e melhoria das capacidades associadas à leitura/Projeto Leitura –
Reforçar os grupos ou comunidades de leitores para partilhar leituras (Teatro-turmas 4.º ano). Este
período a turma do 4.º ano C da EB Oliveira do Castelo dramatizou a obra do PNL “Teatro às três
pancadas” de António Torrado, para todas as turmas do 2.º, 3.º e 4.º ano da escola (10 turmas).
(articulação com Biblioteca Escolar/Professor Bibliotecário, Professores Titulares de Turma,
Pais/Encarregados de Educação/Família).
4 – Articulação da Biblioteca Escolar com os Projetos Seguranet e A Maior Lição do Mundo- Estes
Projetos foram desenvolvidos ao longo deste ano letivo, em três fases distintas/um desafio por período
e articulados com a Professora Bibliotecária. As turmas do terceiro A , C e quarto A da Escola Básica
Oliveira do Castelo(EBOC), participaram no Projeto Seguranet. A turma do quarto ano A EBOC, também
participou no projeto A Maior Lição do Mundo. (Articulação da Biblioteca Escolar com os Professores
Titulares de Turma mencionados; Rede de Bibliotecas Escolares; Coordenador Interconcelhio das
Bibliotecas Escolares e Pais/Encarregados de Educação).
5 – Concurso Nacional de Leitura (CNL) - A aluna Helena Fernandes, da turma do quarto ano A, da Escola
Básica Oliveira do Castelo, venceu este concurso a nível concelhio e foi representar o nosso concelho a
nível intermunicipal na Póvoa de Lanhoso. A educanda fez um excelente trabalho, mas não foi apurada
para a fase final. A aluna foi sempre acompanhada pela Professora Bibliotecária quer em deslocações
externas, quer na leitura e exploração das obras selecionadas para o concurso. Foi bastante
enriquecedor tanto para a aluna como para o grupo turma com os quais também trabalhei as obras.
(Articulação da Biblioteca Escolar com os Professores Titulares de Turma mencionados; Rede de
Bibliotecas Escolares; Coordenador Interconcelhio das Bibliotecas Escolares; Biblioteca Municipal Raul
Brandão e Pais/Encarregados de Educação).
6 – Horas do Conto – Ao longo deste período, de forma rotativa, foram realizadas algumas sessões de
animação de leitura nas escolas de 1º Ciclo e Pré-escolar do agrupamento, no âmbito da promoção da
leitura, gosto e interesse pelo livro, num ambiente favorável, alargando assim os serviços e os recursos
para todas as turmas.
(Articulação da Biblioteca Escolar com os Professores Titulares de Turma/Educadora).

7 – A BE nas redes sociais Facebook - Manutenção da página do facebook da BE. Ao longo deste ano
letivo foram divulgados publicamente trabalhos, projetos e atividades desenvolvidas pela Professora
Bibliotecária com as turmas da EB Oliveira do Castelo e da EB/JI de S. Roque. (Articulação da Biblioteca
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Escolar com os Professores Titulares de Turma/Educadora; Biblioteca Municipal Raul Brandão; Câmara
Municipal; alunos e Pais/Encarregados de Educação).
8 - Tratar os Media por Tu – Guia prático de Educação para os Media”- Durante este ano letivo, com o
intuito de promover situações de novas aprendizagens, realizaram-se algumas sessões com as turmas
do 3º e 4º ano, no âmbito das literacias digitais – Referencial Aprender com as Bibliotecas Escolares,
com o intuito de desenvolver competências no âmbito das TIC.
9- A coleção da biblioteca…cresce!- No decorrer deste ano letivo um dos aspeto mencionados no PAA da
Biblioteca era aumentar o fundo documental de acordo com a verba fornecida à BE. Como não foi
possível tal verba, das atividades organizadas com a editora Opera Omnia, Câmara e Biblioteca
Municipal, conseguimos aumentar e atualizar o fundo documental da nossa Biblioteca, para a qual
foram oferecidos cerca de cinquenta livros.
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2º/3ºCICLO
1. Participação dos dois alunos finalistas da eliminatória de escola do Concurso Nacional de Leitura
na final municipal realizada nas instalações da biblioteca municipal (abril de 2018).
2. Participação do aluno finalista representante do concurso “Soletrar Ciência” na final concelhia
realizada no espaço “Curtir Ciência/Ciência Viva”, em Guimarães, dinamizado pela biblioteca em
articulação com as disciplinas de FQ e CN. (maio de 2018)
3. Comemoração do Dia do Departamento (maio de 2018): articulação com o Departamento de
Línguas na realização da atividade “Caça ao Tesouro”, nomeadamente com o subdepartamento
de Francês, na promoção do “Jeu de la Marelle”, equivalente do jogo da macaca, em português,
uma das etapas da referida caça ao tesouro; articulação com o subdepartamento de Geografia e
realização do concurso “Soletrar Geografia”, uma variante do concurso “Soletrar Ciência”
(junho de 2018).
4. Apoio prestado pontualmente nas aulas do 7ºC, em Educação Para a Cidadania, consistindo em
atividades regulares de promoção do debate sobre os temas propostos, recorrendo
ocasionalmente a textos considerados ricos do ponto de vista formal e ideológico e
correspondente solicitação de variadas tarefas dos alunos em conformidade.
5. Conclusão da participação no Projeto Seguranet (cf. Indicação dada para a atividade nos
projetos enunciados para o 1ºperíodo).
6. Apoio semanal da equipa de apoio da biblioteca à área das Necessidades Educativas Especiais
em diferentes modalidades, tendo em conta a especificidade dos alunos abrangidos. Esta
atividade foi objeto de avaliação requerida pelos professores da referida área, no final do
período, à biblioteca.
7. Atividades formativas e de apoio, em geral, para docentes e alunos que se dirigem ao espaço da
biblioteca, requisitando apoio, em termos de pesquisa de dados, e para a concretização de
trabalhos de natureza digital.
8. Manutenção regular da vitrine “Ecos da biblioteca” apensa à sala onde funciona a biblioteca
com rubricas que possam ir ao encontro da comunidade escolar consistindo em: eventos
culturais no concelho; atualidades pedagógicas; atividades editoriais; comemoração de
efemérides.
9. (Todos os demais procedimentos constantes da rotina diária da biblioteca e constituintes da
essência do seu funcionamento.)
10. Manutenção regular das páginas de partilhas na internet.
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Tabela nº 9: Identificação das metas trabalhadas e cumprimento dos objetivos

Grau cumprimento

Metas do Projeto Educativo
Nº Atividades

Escola

Desenvolvidas

23 PAA

Biblioteca
1.º Ciclo

Ação

Comunida

Educativa

de

Relações

Saúde e

Interpesso

Sustentabil

ais

idade
Os objetivos foram

x

x

x

totalmente
cumpridos

Grau cumprimento

Metas do Projeto Educativo

Nº Atividades
Desenvolvida

Escola

s

24(12 PAA)

Objetivos

Biblioteca
E.B.2,3

Ação

Comunida

Educativa

de

Objetivos

Relações

Saúde e

Interpesso

Sustentabil

ais

idade
Os objetivos foram

x

x

x

x

suficientemente
cumpridos

5.3 Núcleo de Apoio Multidisciplinar (NAM)
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 primeiro
período do presente ano letivo:
- Mediação de conflitos
- Contactos com os Encarregados de Educação
- Sessões em Educação para a Cidadania
- Entrevistas
- Acompanhamento
- Compromissos
- Negociações
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5.3.1 Área Disciplinar
Tabela nº 10: Área Disciplinar
Âmbito disciplinar

Nº
1.º Ciclo

Observações

2.º, 3.º Ciclos

Nº de
participações
enviadas da sala
de aula

90

Nº de
participações
ocorridas fora da
sala de aula

7

2º ciclo (5ºA, 5ºE,6ºA, 6ºB,6ºC,6ºE, 6ºG, 6ºH)
3º ciclo (7ºC,7ºD,7ºE,7ºG,7ºH, 7ºI, 8ºA, 8ºC, 8ºE, 8ºG,
9ºA, 9ºC, 9ºD,9ºE e 9ºG)
6ºG, 7ºG, 8ºG e 9ºC

Nº de atividades
de integração
Medidas
sancionatórias

9

Nº de Pais/EE
atendidos

36

5.3.2 Gabinete de Educação para a Saúde/Educação Sexual
Tabela nº 11: Educação para a Saúde/Educação Sexual
Gabinete de Educação para a
Saúde/Educação Sexual

Nº
1.º Ciclo

Observações
2.º, 3.º
Ciclos

Nº de alunos encaminhados e
recebidos

0

0

Nº de atividades desenvolvidas

0

9

Comemoração
do
Dia
Mundial
da
Alimentação (com distribuição gratuita aos
alunos de diferentes tipos de pão) e material
fornecido aos diretores de turma para
trabalharem nas aulas de educação para a
cidadania a propósito do Dia Mundial da
Diabetes, Dia Mundial do Não-Fumador e Dia
Mundial da Luta contra a SIDA.
Para além dos dois temas desenvolvidos, foi
também concluída a candidatura ao “Selo
Escola Saudável” e iniciou-se a colaboração
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na candidatura a “Escolas Solidárias”, em
articulação com o NEESP; iniciou-se ainda a
criação de um blog dedicado à saúde. Foi
lançado o desafio a todas as turmas de se dar
o nome ao referido blog.
Dinamização do Placard “Cantinho da saúde”;
elaboração de uma apresentação, com dois
vídeos e um jogo para desenvolver com as
turmas do 2º e 3º ciclo; colaboração na
elaboração do relatório de candidatura ao
selo “Escolas Solidárias”
Temas dinamizados

0

8

Reuniões de articulação

1

4

Alimentação, Diabetes, Tabaco, SIDA,
Terrorismo, Racismo, A importância da
Higiene e da utilização de protetores solares
Reunião com o SPO, a coordenadora do NAM,
a coordenadora da Equipa de Educação para
a Saúde e o Centro de Saúde; com
enfermeiras do Centro de Saúde, com o 1º
ciclo e Jardim de Infância
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Nos 2º e 3º ciclos as atividades de educação para a saúde/educação sexual são desenvolvidas no
âmbito da educação para a cidadania e em articulação com as diferentes disciplinas do conselho de
turma.
Dados da educação para a saúde relativos ao 1º ciclo
No 1º ciclo as atividades da educação para a saúde foram desenvolvidas pelo professor titular de
turma, em articulação com os conteúdos programáticos: alimentação, higiene oral, promoção de
lanches saudáveis e de consumo de fruta.
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5.3.3 Área de Acompanhamento para o Sucesso
Tabela nº 12: Área de Acompanhamento para o Sucesso
Área de Acompanhamento para o
Sucesso

Nº
1.º Ciclo

Observações
2.º, 3.º
Ciclos

N.º de alunos sinalizados com
dificuldades

262

N.º de alunos acompanhados

77

7º A,B,C,D,E,F,G, H e I; 8ºA, B, D,E,F, G e H;
9ºA,B, C, D, E,F e G
7ºB, 7º C e 9ºG (com apoio semanal)

N.º de alunos recuperados

251

N.º de ações dirigidas a Pais/EE
N.º de ações desenvolvidas com o
Serviço de Psicologia

1

14

Gestão de conflitos (6ºA, 7ºI, 8ºH)

N.º de entrevistas individuais

16

6ºA, 6ºB,6ºC, 7ºE,7ºF,7ºH, 8ºA,8ºC, 8ºH, 9ºG

N.º de entrevistas a grupos/turma

58

6º C,7º A, C,D,E,F,G, H e I; 8º D,G e H;
9ºA,D,E e H; gestão de conflitos- turmas 5ºB,
5ºF, 6ºA, 6ºF, 7ºF, 8ºB e 8ºC

N.º de aulas intervencionadas

24

5ºD, 8ºC, 7ºH, 8ºH

(sessões
em EC)

1(8ºH) + 1 88ªG) em conjunto com a
psicóloga

Nº de apoios dados pelos
membros do núcleo

40
(tempos
de ’45)

5 (7ºB) + 5 (7ºC) + 30 (9ºG)

N.º de contactos com
encarregados de educação

10

Por parte da psicóloga
(6ºA, 7ºF, 8ºH)

N.º de situações problemáticas
identificadas

8

6ºC, 6ºG e 7ºE, 7ºF, 8ºA, 8ºH

Parcerias/protocolos com a
comunidade com vista a uma
melhor articulação entre a escola e
o meio

Casa da Juventude

N.º de agentes dos setores
público, social e privado

CPCJ, Escola Segura
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envolvidos

2

N.º de diretores de turma
envolvidos

20

N.º de docentes envolvidos

5

5ºB, 5ºD, 6ºA, 6ºB, 6ºC, 6ºF, 6ºG, 7ºA, 7ºE,
7ºF, 7ºH,7ºI, 8ºA, 8ºB, 8ºC, 8ºG, 8ºH, 9ºD,
9ºE, 9ºG

Atividades desenvolvidas em
articulação com as associações de
pais e EE
Atividades desenvolvidas pelos
pais e EE
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5.3.4 Serviço de Psicologia
O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) é uma unidade especializada de apoio educativo,
integrado na rede escolar, que desenvolve a sua ação nos domínios da orientação escolar, do apoio
psicopedagógico a alunos, pais e professores no contexto das atividades educativas e ainda do apoio ao
desenvolvimento do sistema de relações interpessoais no interior da escola e entre esta e a comunidade
(Decreto-Lei, n.º 190/91 de 17 de Maio).

Serviço de Psicologia

Tabela nº 13: Dados relativos ao Serviço de Psicologia
Nº
Observações
1.º Ciclo

Mediação de conflitos

2 + 4*

2.º, 3.º
Ciclos
3

4ºB, 7ºG, 9ºC,9ºD
(*sessões que envolveram a direção,
encarregados de educação e docentes
do 1º ciclo)

Contactos com encarregados de
educação

4

12

2ºano, 7ºG,7ºE, 7ºF, 8ºA,

Sessões em Educação para a
Cidadania/Sessão em Aula

3

15

2ºB, 2ºC, 6ºB, 7ºE, 7ºF e 8ºC

Entrevistas/Acompanhamentos

13

30

2ºAno, 4ºAno, 5ºD, 6ºB, 7ºE, 7ºF,7ºG,
8ºA, 8ºG, 9ºB
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6. ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
6.1 Pré-escolar e 1º ciclo
6.2 Atividades Desenvolvidas pelos conselhos de turma
Os conselhos de turma desenvolveram atividades no âmbito dos projetos de atividades da
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. Foram ainda desenvolvidos os seguintes projetos em contexto de sala
de aula: Hypatiamat e Fénix (no âmbito do Plano de Ação Estratégica); Heróis da Fruta (no âmbito da
Educação para a Saúde) premiado com o melhor hino a nível nacional; Literatus , Ciência Viva, Pergunta
ao Tempo, + Cidadania, (Re) Conhecer Guimarães (parceria com Câmara Municipal) e D.Escolar ( AEC Tempo Livre). Procedeu-se ao preenchimento dos PATs com vista à recolha de informação sobre o
número de atividades realizadas, os atores envolvidos na organização e participação das mesmas.

Tabela nº 14: Nº de atividades propostas nos PAT

Atividades dos PAT
1ºPeríodo

2º período

3º período

1º Ciclo

74

44

27

2º Ciclo

18

11

12

3º Ciclo

33

21

10

Total por
período

125

76

Total

49

250

Tabela nº 15: Dados relativos aos organizadores e participantes das atividades dos PATs

Atividades
PAT
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo

Organizadores
Alunos Professores
17
72
36
77
23
79

E.E.
18
7
6

Outros
69
24
35

Participantes
Alunos Professores
92
82
94
44
84
47

E.E.
28
7
11

Outros
50
21
15
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6.2.1 Visitas de estudo / Saídas de campo
Ao longo do ano letivo realizaram-se 27 visitas de estudo e 9 saídas de campo cuja informação
está sistematizada no ponto 10, relativo às atividades numeradas nas respetivas grelhas.

6.3 Atividades de enriquecimento curricular a desenvolver pelos departamentos
/clubes/projetos/programas
6.3.1 Projetos /Clubes/ Programas
Relativamente às atividades dinamizadas no âmbito dos clubes e projetos foram recolhidos os
dados referentes às metas trabalhadas e à identificação dos organizadores e participantes. Através das
tabelas que a seguir se apresentam pode concluir-se que todas as atividades desenvolvidas contribuíram
para atingir as metas do projeto educativo.

Tabela nº 16: Dados relativos às atividades desenvolvidas no âmbito dos Clubes/Projetos/Programas
Projeto/Clube/Programa

Nº de Ativ.
Desenv.

Comunid
ade

15

Ação
Educativ
a
X

X

Relações
Interpessoai
s
X

Saúde e
Sustentabilid
ade
X

Grau de
cumprimento dos
objetivos
4

Programa Eco-Escolas/
Oliveira do Castelo
Jardim D`Aromas/Horta
Pedagógica e ECOESCOLAS
Concerto de Natal/ EB1
Oliveira do Castelo

5

X

X

X

X

5

18

X

X

X

ECO-ESCOLAS/ EB1/JI S.
Roque

24

X

X

X

Parlamento Jovem

9

X

X

X

4

Clube Europeu

11

X

X

X

4

Acontece

0

X

X

X

4

Programa ECO-ESCOLAS/
EB2,3 João de Meira

18

X

X

X

X

5

Meira´s re use

4

X

X

X

X

5

Clube de fotografia

5

X

X

X

5

Produção e Música Digital

5

X

X

X

5

Vozes na Escola

5

X

X

X

5

Clube de Culinária

75

X

X

X

5
X

X

5

5
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Clube de Robótica

21

X

X

X

X

5

Biblioteca Escolar 1.º Ciclo

9

X

X

X

5

Clube de Fotografia

22

X

X

X

5

Clube de Teatro

6

X

X

X

4

Clube de Francês

0

X

X

4

6.3.2 Jornadas Culturais
As Jornadas Culturais decorreram no dia 15 de dezembro – último dia de atividades letivas do 1º
período - e no dia 4 de Maio – Dia do Agrupamento - e englobaram atividades de natureza diversa, a
seguir identificadas:
Decoração de Natal na escola; feira de minerais; exposições temáticas; demonstrações de
robótica; demonstrações de xadrez; workshops temáticos; feirinhas; mostras pedagógicas; conselho
Eco-escolas; atividades de caráter musical, Eleição Miss e Mister João de Meira, Caça ao Tesouro,
Concurso de Talentos, entre outras.
Destaca-se como ponto forte a grande adesão da Comunidade Educativa.

6.4 Desporto Escolar
Tabela nº 17: Dados gerais do desporto escolar
N.º de modalidades do desporto escolar

4

N.º de alunos inscritos no desporto escolar por modalidade.

Patinagem: 48
BTT: 43
Ténis de mesa: 43
Xadrez: 65
Total: 199

Nº de atividades desportivas extracurriculares ( competições)

0+22+13= 35

Nº de alunos participantes nas atividades desportivas
extracurriculares (actividade externa)

Torneios Interturmas: 700+280+216= 1196
Formação juízes árbitros: 24+0+0= 24
Corta mato: 560
Corta mato CLDE: 36
Megasprint Escolar: 700
Megasprint CLDE: 2
Competições grupos equipa: 126+370= 496
Total: 2314

Outras atividades/participações

2 (ERDAL) + 1 (Megasprint Nacional)

6.5 Atividades desenvolvidas pela Associação de estudantes
A Associação de Estudantes (AE) foi eleita no dia 18 de outubro de 2017 e tomou posse no dia
19 de outubro do mesmo ano. Destacou-se o bom ambiente geral entre as listas concorrentes, que
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ocuparam espaços alternadamente e que se empenharam na limpeza das áreas utilizadas para a
campanha, que participaram com grande civismo no debate das listas e que conseguiram dar solução
aos imprevistos surgidos. A lista eleita salientou a boa afluência às urnas e o interesse da comunidade
escolar em conhecer as propostas das listas.
Deu-se início às atividades de angariação de fundos com uma sessão de cinema de Halloween no
dia 31 de outubro. Sob orientação da coordenadora do projeto, esta atividade foi planificada,
implementada e avaliada pela AE, que, supervisionada por um assistente operacional, geriu
autonomamente a sua realização.
No dia 10 de novembro, a AE dinamizou uma banca de venda de alimentos; todavia, tendo
ocorrido um mal-entendido quanto ao tipo de alimentos que se podiam vender e sobre os responsáveis
pela angariação de fundos para a viagem de finalistas, ficou assente numa reunião da AE com a vicepresidente da CAP e a coordenadora do projeto que a AE se ocuparia de atividades de angariação de
fundos para o baile de finalistas e atividades culturais na escola, e que os alunos de 9º ano, orientados
pela coordenadora do 9º ano, ficariam responsáveis pelas angariação de fundos para a viagem de
finalistas.
Até final do 1º período, a AE prestou apoio ao Corta-Mato Escolar no dia 7 de dezembro, e
planificou e preparou a eleição “Miss e Mister João de Meira”, atividade realizada no dia 15 de
dezembro no âmbito das jornadas culturais, tal como previsto no PAA. A realização desta atividade em
anos letivos anteriores foi alvo de reflexão, tendo-se verificado, neste período, alterações na sua
conceção e implementação de modo a ir ao encontro das metas delineadas no Projeto educativo. Dois
representantes da AE participaram também na reunião do Conselho Eco-Escolas no mesmo dia. Estas
atividades foram alvo de apreciações muito positivas por parte de professores, assistentes operacionais
e alunos participantes, assim como pela comunidade escolar em geral.

Tabela nº 18: Dados gerais da eleição da associação de estudantes
Nº
Participação dos alunos nas eleições
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Listas nas eleições

2

Votantes nas eleições

737 (79%)

6.6 Atividades desenvolvidas pela Associações de pais e encarregados de educação
A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB 2,3 João de Meira proporciona
aos seus associados, desde o início do 1º período, uma sala de estudo, que funciona nas instalações da
escola, de 2ª a 6ª feira, entre as 14 horas e as 18h30m. Conta com a colaboração de 6 professores que
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se dedicam às componentes letivas, 1 professor que dinamiza a área das atividades desportivas e 1
professora de teatro.
Depois das 17 horas, os alunos dedicaram-se a atividades com carácter lúdico, desportivas e de
desenvolvimento pessoal, como:
-

Oficina de teatro, orientada pela professora Rute às 6ªs feiras e destinada aos alunos do 2º ciclo;

-

Atividades no pavilhão gimnodesportivo, dirigidas a todos os alunos (que terminam as tarefas

escolares), com o professor de educação física.
Neste período frequentaram a sala de estudo 101 alunos.
Os professores da sala de estudo agendaram dois dias de receção aos encarregados de
educação, 19 e 20 de abril, com o objetivo de trocar informações com os pais/EE sobre o desempenho
do 2º período.
No início de cada período letivo a APEEJM oferece, em vales FNAC, prémios de mérito aos 3
melhores alunos, de cada ano, da sala de estudo. Este período, foram entregues os prémios referentes
ao desempenho dos alunos no 2º período, do ano letivo 2017/2018.
A sala de estudo comemorou o dia da mãe com uma atividade dirigida a todas as mães e alunos
que quiseram participar. A atividade foi uma aula de “circuit training”; no final houve a entrega de uma
pequena lembrança (foto mãe e filho (a)) e um lanche. A atividade teve o objetivo de promover a
proximidade escola/alunos/pais.
Após o final das aulas, em Junho, a Associação de Pais organizou, um programa de atividades de
tempos livres – Junho, entre 18 a 29 de junho, aprovadas em conselho pedagógico.
Frequentaram as atividades de verão 34 alunos.
Este ano e pela 2ª vez a APEEJM, em parceria com a Casa da Juventude, organizou um plano de
atividades para a 1ª quinzena de julho, com o objetivo de dar resposta às inúmeras solicitações dos
pais/EE.
Frequentaram estas atividades 17 alunos.
Outras atividades desenvolvidas em colaboração com a comunidade escolar
As atividades desenvolvidas pela associação de pais e dirigida a toda a comunidade educativa,
durante o 3º período, foram:
-

Realização de uma Assembleia Geral de sócios para apresentação do relatório de contas do ano

de 2017 e definição das cotas para o próximo ano letivo – 14/5;
-

Este ano letivo a APEEJM juntou-se às restantes associações de pais do agrupamento e

promoveu, novamente, uma Caminhada solidária à Penha, dirigida a toda a comunidade escolar, com o
objetivo de angariar dinheiro para ajudar a casa da criança de Guimarães. Com o valor recolhido
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procedeu-se à aquisição de uma televisão e um jogo didático para jovens, o restante valor foi entregue
em dinheiro – 20/5;
-

A APEEJM realizou no dia 21/5/2018 uma reunião com todos os representantes de pais/EE com

o objetivo de partilhar dificuldades, preocupações, dúvidas, sugestões e sucessos.
-

Foi elaborado um relatório, onde se incluíram sugestões de melhoria, que foi enviado à CAP;

-

A associação de pais colaborou com a escola na organização de um espetáculo de teatro,

realizado na Universidade do Minho, no mês de maio;
-

A associação de pais colaborou com o núcleo da educação especial do agrupamento João de

Meira na organização de um espetáculo de teatro dinamizado pela companhia Asas de Palco, com o
objetivo de angariar fundos para o núcleo do educação especial deste agrupamento. O espetáculo foi
realizado na Universidade do Minho no dia 8/7;
-

A APEEJM iniciou este ano letivo uma parceria com a FUN LANGUAGE - escola de inglês,

possibilitando que os filhos dos nossos associados tenham direito a frequentar os cursos de inglês,
promovidos por este parceiro da associação de pais; As aulas são dadas nas instalações da escola João
de Meira, no final da componente letiva, 2 vezes por semana, para cada nível; Durante o 3º período
tivemos 26 alunos a frequentar este curso, distribuídos por diferentes níveis.
-

A APEEJM tem uma parceria com o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento e Adolescência, com

vista prevenção e promoção da saúde biopsicossocial das crianças e adolescentes, no sentido de prestar
apoio nas áreas da nutrição, terapia ocupacional e terapia da fala; Para os interessados, foi realizada
uma consulta de rastreio gratuito e os alunos que revelaram precisar de apoio foi feito um plano de
acompanhamento na especialidade que o aluno necessita; As consultas são dadas na escola João de
Meira, na sala da associação de pais. Este período, foram acompanhados em consulta 8 alunos.
6.7 Atividades desenvolvidas pelo Pessoal não docente
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 NEE, nas campanhas solidárias, entre outras.
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7. Formação Interna

Tabela nº 19: Dados gerais sobre a formação interna
AÇÃO

DESTINATÁRIOS

PROMOTOR/FORMADOR

900 – Projeto Hypatiamat

Docentes

CFMS

901 – Projeto Fénix

Docentes

CFMS

902 – Cîências
Experimentais
903 – Autorregulação da
Aprendizagem

Docentes

Docentes

Gestão de Correio

Assistentes

Eletrónico

Operacionais

Primeiros Socorros

Assistentes
Operacionais

Técnicas de Comunicação e

Assistentes

Atendimento

Operacionais

Formas de Intervenção em

Assistentes

Crianças com NEE

Operacionais

Língua Inglesa

Assistentes
Operacionais

Direção

CFMS

CFMS

CFMS

CFMS

CFMS

Ambiente, Segurança,
Higiene e Saúde no

Assistentes

Trabalho – Conceitos

Operacionais

CFMS

Básicos
Saúde e Socorrismo

Assistentes
Operacionais

Prevenção, Combate a

Assistentes

Incêndios

Operacionais

Processador de Texto –

Assistentes

Funcionalidades Avançadas

Operacionais

CFMS

CFMS

CFMS
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8. Plano tecnológico da educação
Problemas identificados:


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



Uma quantidade significativa de material informático antiquado, armazenado de forma
desorganizada e sem utilidade em vista.



Prática instituída entre professores de tentar resolver no imediato qualquer problema
tecnológico, não hesitando em cortar a presilha de retenção do equipamento.



Dificuldades dos professores em identificar e resolver problemas de menor gravidade (ex: cabo
de rede solto, data/hora desatualizada, redimensionar janelas, botões continuar/cancelar).



Portas das salas encontradas abertas nos intervalos, ao final da tarde e início da manhã,
permitindo a entrada não controlada de alunos, o que leva ao desaparecimento, avarias e
danificação do material existente.



Falta de cumprimento do processo definido para comunicação de avarias, identificação da
ocorrência e substituição/reparação do material (laxismo leva à requisição descontrolada, rigor
leva a dificuldades na reposição).



Obstáculos diversos à utilização dos quadros interativos.



Baixa utilização das funcionalidades do e-mail institucional, nomeadamente o disco partilhado
(Google drive).



Dificuldades na recolha de informação para inquéritos, relatórios e estatística.



Dificuldades de acesso à plataforma TProfessor devido a alteração da palavra-passe.
Problemas resolvidos:



Insuficiência de computadores de substituição para as salas.



Substituição das lâmpadas dos vídeo projetores.



Atualização do site do agrupamento.



Implementação do Tprofessor.



Resolução de problemas do software Winga a utilizar pelos serviços administrativos.



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



Configuração dos quadros interativos, possibilidade de requisição de material associado
(canetas, cabos).



Atualização do Internet explorer e Service Pack 1 para utilização dos manuais digitais das
editoras.



Formatação de todos os computadores e sala de aula e reposição dos mesmos em tempo
oportuno.
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Configuração dos toques das campainhas.
Problemas por resolver:



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



Atualização do site do agrupamento.



Atualização de portáteis para atividades pedagógicas.



Atualização dos computadores nas salas de aula.



Manutenção periódica do equipamento tecnológico nas salas de aula (correção de problemas
reportados e avaria de equipamentos).



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



Sensibilização de professores para utilização das funcionalidades do e-mail institucional e outras
plataformas digitais.



Atualização e dinamização do sítio web do agrupamento.



Atualização de formulários para recolha de inquéritos e relatórios.



Formatação de todos os computadores da sala 9.



Formatação de alguns computadores e sala de aula e reposição dos mesmos em tempo
oportuno.



Configuração dos toques das campainhas.



Implementação/manutenção do Tprofessor.



Apoio na plataforma Winga.



Coordenação da plataforma SIGO.



Manutenção do domínio e contas de e-mail institucional.



Colaboração na realização do novo contrato de reprografia.



Colaboração na realização do novo contrato de telecomunicações.
Projetos / áreas apoiados (as):



Clubes diversos



Direção



Coordenação de Atividades e Projetos



Relatório de Estatística



Equipa de Avaliação Interna



Estabelecimento Prisional.



Escolas Básicas Oliveira do Castelo e S. Roque.
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9. Avaliação das atividades de enriquecimento curricular organizadas por áreas temáticas
9.1Dados gerais e avaliação das atividades
Das 143 atividades constantes do PAA, realizaram-se um total de 132, correspondente 92% .
As atividades da área da formação não são apresentadas no quadro abaixo por já terem sido
alvo de análise no ponto 7.
As atividades nº 4, 6, 11, 19, 22, 27, 31, 38, 42, 44, 49, 50, 51, 59, 100, 101, 103, 106, 107, 500 e
602 foram dinamizadas pela Associação de Pais e Encarregados de Educação e foram alvo de um
relatório já referenciado no ponto 6.6.
Da análise dos relatórios preenchidos, constata-se que 18 atividades contaram com a
colaboração de pais/encarregados de educação na sua organização; 42 contaram com a colaboração de
alunos e 30 com a colaboração de assistentes técnicos. Os pais/encarregados de educação participaram
em 30 atividades. Verifica-se que 13 atividades foram propostas pelos alunos.

Tabela nº 20: Dados gerais e avaliação das atividades

Atividade
N.º
Nome da atividade

Objetivos

Articula.
Metas

Aprend.
Alunos

(25%)

(25%)

(25%)

Nº de
respostas

Satisfação
(média 0-5)

Avaliação
Média final

(25%)

Receção aos professores

1

4

5

-

0

-

4.50

Receção aos alunos da pré, 1º e 5 º
ano

2

5

5

5

0

-

5.00

Receção aos alunos do 2º, 3º, 4º e
dos restantes anos

3

5

5

5

0

-

5.00

Início da atividade da sala de estudo

4

Reunião com Pais e E.E. da sala de
estudo

5

-

3.67

Assembleia Geral

6

Dia Mundial da Alimentação/Feirinha
de Outono

7

4.5

5

5

93

4.6

4.78

Comemoração do Dia Mundial da
Alimentação

8

5

5

5

0

-

5.00

Formação de utilizadores da BE”À
Descoberta da Biblioteca”

10

5

4

4

0

-

4.33

Comemoração do Mês Internacional
das Bibliotecas Escolares

11

Atividade promovida pela APEEJM
4

3

4

0

Atividade promovida pela APEEJM

Relatório preenchido com o código 10
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Festejos de S. Martinho

12

5

5

5

0

-

5.00

Dia Mundial do Xadrez

13

3

4

4

0

-

3.67

Planeta Limpo do Filipe
Pinto+Energia

14

5

4.5

4.5

6

4.8

4.70

Nicolinas

15

5

4.7

5

114

4.6

4.83

Comemorações do Dia Internacional
da Pessoa com Deficiência

16

5

5

5

0

-

5.00

Comemoração do Dia da Declaração
Universal dos Direitos Humanos

17

5

5

4

0

-

4.67

Concerto de Natal

18

5

5

5

79

4.3

4.83

Atividades Férias de Natal

19

Astrofesta

20

5

4

4

0

-

4.33

Jantar de Natal

21

5

5

-

0

-

5.00

Troca de presentes- alunos da sala de
estudo

22

Participação na Caminhada Inclusiva

23

Performance de Palco/ Dia
Internacional da Pessoa com
deficiência

24

Dramatização sobre o Dia de Natal

Atividade promovida pela APEEJM

Atividade promovida pela APEEJM

4

4

4

0

-

4.00

25

5

3

3

12

4.2

3.80

Semana da Leitura Concelhia

26

5

5

5

0

-

5.00

Dia do Pai/atividade desportiva

27

Dia Mundial de Floresta

28

5

5

5

0

-

5.00

Dia Mundial de Água

29

4

5

5

0

-

4.67

Festa Convívio EB1/JI S. Roque/
Feirinha EB1 Oliveira do Castelo

30

4.5

4.5

4.5

0

-

4.50

Atividades Férias da Páscoa/ Sala de
Estudo

31

Atividade promovida pela APEEJM

Almoço de Páscoa

32*

Atividade não realizada

Comemoração da Primavera

33

5

5

5

76

3.91

4.73

Semana da Leitura

34

4

4

3

0

-

3.67

Comemoração do Dia de S Valentim

35

5

4

4

0

-

4.33

Atividade promovida pela APEEJM
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Baile de Máscaras

36

5

4

4

0

-

4.33

Comemoração do dia int. do
Síndrome de Angelman

37

4

4

4

0

-

4.00

Dia da Mãe(APEEJM)

38

Comemoração do Dia de Europa

39

5

4

4

0

-

4.33

Realização dos Exames DELF

41

4

3

3

0

-

3.33

Dia da Família

42

Dia da Criança

43

Atividades Férias de Verão

44

Atividade promovida pela APEEJM

Festa Final de Ano JI/EB1S.Roque

45*

Atividade não realizada

Festa de Finalistas/EB Oliveira do
castelo

46

5

5

5

Festa de Final de Ano/EB Oliveira do
Castelo

48

4

4

4

Dia da Criança

49

Atividade promovida pela APEE EB1Oliveira do Castelo

Atividades Férias de Verão

50

Atividade promovida pela APEEJM

Atividades Sala de Estudo

51

Atividade promovida pela APEEJM

Vitrina do Clube Europeu

52*

Atividade não realizada

Blogues de apoio aos alunos

53

4

3

4

0

-

3.67

Sala de Histórias

54

2

2

3

0

-

2.33

História feita por nós

55

3

-

2

0

-

2.50

Dias com História

56

4

3

3

0

-

3.33

Horas do Conto 1º ciclo

57

Hora do Conto 2º/3º ciclo

58

3

3

3

0

-

3.00

Aula de Circuit Training

59

Espetáculo Solidário de Teatro e
Dança

60

-

3.67

Palestra para Pais

100

Atividade promovida pela APEEJM

Palestra para Pais

101

Atividade promovida pela APEEJM

Atividade promovida pela APEEJM

Atividade promovida pela APEE EB1 Oliveira do Castelo
5

5

5

59

4.86

4.97

0

-

5.00

0

-

4.00

Atividade promovida pela APEEJM
4

4

3

0
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Parlamento dos Jovens- Igualdade de
Género

102

Atividade promovida pelo projeto Parlamento dos Jovens

Sessões Anti Bullying

103

Atividade promovida pela APEEJM

Sessões “Uma Escola com Postura”

104

4

4

4

0

-

4.00

Pedro Soromenho – Hora do Conto
Ilustrado

105

4.5

4.5

4

0

-

4.33

Palestra “Importância da
Alimentação em Contexto Escolar”

106

Atividade promovida pela APEEJM

Palestra para Pais

107

Atividade promovida pela APEE de Oliveira do Castelo

Encontro com escritor/contador de
histórias

108

Tratar os Media por Tu

109

Apresentação de um escritor

110

Concurso PNL

200

Concurso Nacional de Leitura

201

Supermatik- Campeonato de
Vocabulário de Francês

202*

Canguru Matemático sem Fronteiras

203

5

4

4

Literacia 3D

204

5

4

Soletrar a Ciência

205

4

Soletrar a Geografia

206

4

Concurso de Fotografia/património
de Guimarães

207*

Atividade não realizada

Lançamento de livro com atividades
do NEESP

300*

Atividade não realizada

Feira do Livro

301

5

4

3

Decoração de Natal na Escola

302

5

5

Festival de Teatro

303

5

Festival de Teatro

304

Exposição de trabalhos EV/ET
Sarau Musical

4

4

4

0

-

4.00

4

4

3

5

4.85

3.96

0

-

4.33

3

0

-

4.00

3

3

0

-

3.33

3.5

3.5

0

-

3.67

27

4.2

4.05

5

0

-

5.00

5

5

0

-

5.00

5

5

4

0

-

4.67

305

5

5

5

0

-

5.00

306

4

5

5

0

-

4.67

Atividade não realizada
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Exposição de Instrumentos Orff

307

5

5

5

0

-

5.00

Corta-Mato do Agrupamento

400

5

5

5

0

-

5.00

Torneios Interturmas

401

5

5

5

0

-

5.00

Xadrez- Torneio de Natal

402

3

3

4

0

-

3.33

Mega Sprint Interturmas

403

5

5

5

0

-

5.00

Torneios Interturmas de Xadrez

404

5

5

5

0

-

5.00

Torneios Interturmas 2º P/ 3º ciclo

405

5

5

5

0

-

5.00

Mega Sprint Distrital

406

5

5

5

0

-

5.00

Corta- Mato Distrital

407

5

5

5

0

-

5.00

Judo adaptado na CERCIGUI

408

5

5

5

0

-

5.00

Torneios Interturmas

409

5

5

5

0

-

5.00

Xadrez- Torneio de Encerramento

410*

Torneio de Futsal/Educação Especial

411

-

4.00

Atividade Solidária: Caminhada à
Penha

500

Abril, mês internacional da
prevenção dos maus tratos na
infância

501

5

5

5

0

-

5.00

Entrega dos Prémios de Mérito

600

5

5

4

0

-

4.67

Entrega dos Diplomas DELF Scolaire

601

Atividade não realizada

Entrega de prémios/Sala de Estudo

602

Atividade promovida pela APEEJM

Visita de Estudo- Teatro 9º ano

701

5

5

5

0

-

5.00

Visita de Estudo ao Planetário

702

4

4

4

0

-

4.00

Visita de Estudo à Serra da Estrela 8º
ano

703

5

4

4

0

-

4.33

Ida ao Teatro 5º ano

704

5

5

5

16

4.55

4.89

Ida ao Teatro, ao World of
Discoveries e ao Museu da
Comunicação 8º ano

705

5

5

5

0

-

5.00

Ida ao Teatro/Encontro com Atores

706

5

5

5

33

4.08

4.77

Atividade não realizada
4

4

4

0

Atividade promovida pela APEEJM
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6º ano
Visita de Estudo ao Paço dos Duques

707

5

5

5

0

-

5.00

Visita de Estudo/Laboratório Ciência
Viva 3º ano

708

4.5

4.5

4.5

0

-

4.50

Visita de Estudo à Fábrica da FRUUT

709*

Atividade não realizada

Visita de Estudo ao Teatro/7º ano

710*

Atividade não realizada

Visita de Estudo à Disneyland Paris

711

5

5

5

0

-

5.00

Visita de Estudo à Magic Land

712

5

4

4

0

-

4.33

Visita de Estudo ao Parque Aquático
de Amarante

713

5

4

3

0

-

4.00

Visita de Estudo à Galiza/ 7º ano

714*

Atividade não realizada

Visita de Estudo a Baiona/ 8º ano

715*

Atividade não realizada

Viagem de Finalistas/ EB Oliveira do
Castelo

716

Visita de Estudo/ Educação Especial

717*

Visita de Estudo/intercâmbio/NEESP

718

5

5

5

0

-

5.00

Visitas de Estudo ao Gatil

719

5

4

4

6

4.92

4.48

Projeto Pergunta ao Tempo

720

5

5

5

0

-

5.00

Encontro Nacional Escolas Solidárias

721

5

5

5

0

-

5.00

Visita de Estudo ao Espaço
Guimarães

722

4

4

4

0

-

4.00

Visita de Estudo a Aveiro

723

5

5

5

0

-

5.00

Visita de Estudo ao Porto/Coração na
Rua/ Ajuda aos Sem-abrigo

724

5

5

5

6

4.88

4.97

Visita de Estudo/
Naturwaterpark/Vila Real

725

5

4

4

0

-

4.33

Ida ao Teatro Politeama, assistir ao
Musical “Aladino – O Musical
Genial”/ 4º

726

5

5

5

0

-

5.00

Intercâmbio Cultural entre a escola
EB1 do Brejo – Oliveira de Azeméis e
a EB1 Oliveira do Castelo - Guimarães

727

5

5

5

0

-

5.00

Visita de Estudo – Diverlanhoso/ 2º
ano/ EB1 Oliveira do Castelo

728

5

5

5

20

3.94

4.74

Atividade não realizada
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Visita de Estudo – Pena Aventura / 4º
B e C/ EB1 Oliveira do Castelo

729

5

4

3

0

-

4.00

Visita de Estudo a Penafiel Magikland– Turmas A, B e C/ EB1
Oliveira do Castelo

730

5

5

5

19

4.91

4.98

Visita de Estudo ao Porto – Sea Life/
3º ano/ EB1 Oliveira do Castelo

731

4

5

5

22

4.61

4.65

Visita ao Museu Alberto Sampaio

800

5

5

5

0

-

5.00

Visita à Citânia de Briteiros

802

4.5

4.5

4.5

0

-

4.50

Concerto Pedagógico pela ON,
dirigido aos alunos do 6º ano, e a
todos os alunos do NEESP (incluindo
os da Unidade)

803

3

3

3

0

-

3.00

Cantar os Reis à Comunidade

804

5

5

5

0

-

5.00

Desfile de Carnaval / Baile de
Máscaras

805

4.5

4.5

4.5

0

-

4.50

Visita à Casa da Memória/Centro
Internacional de Artes

807

Visita de Estudo ao Lar de St
Estefânia

808

4

4

4

0

-

4.00

Demonstração de Cães-Polícia

809

5

5

5

0

-

5.00

Jornadas Culturais/15 de dez.

1000

5

5

5

0

-

5.00

Jornadas Culturais/ 4 de maio

1001

5

5

5

0

-

5.00

TOTAL

143

4.51

4.43

MÉDIA

593
4.58

4.46

4.36
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Pela positiva destaca-se que das 16 atividades sujeitas à aplicação de inquéritos de satisfação 14
obtiveram nível superior a 4 (satisfaz bastante ou excelente).

Tabela nº 21: Dados relativos à aplicação de inquéritos de satisfação

ALUNOS
Atividade
N.º

N.º de
respostas

Temas abordados

Atividades
desenvolvidas

Adequação à minha
idade

7

93

4.74

4.68

4.41

14

6

5

4.83

4.67

15

114

4.61

4.60

4.57

18

75

4.23

4.28

4.49

25

12

4.08

4.08

4.5

33

70

3.81

3.81

4.01

43

59

4.88

4.88

4.88

201

5

4.60

5.00

5.00

301

27

4.04

3.89

4.48

704

16

4.38

4.56

4.75

706

33

4.12

4.06

3.97

719

6

4.83

5.00

5.00

724

6

5.00

5.00

5.00

728

20

4.15

3.90

3.85

730

19

4.89

4.89

4.84

731

22

4.64

4.64

4.68

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Atividade
N.º

N.º de
respostas

Temas abordados

Atividades
desenvolvidas

Adequação à minha
idade

18

4

4.5

4.5

-

33

6

4.67

4.33

-
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Abaixo apresenta-se um quadro com a distribuição das atividades por departamentos e/ou
outras estruturas e a articulação das mesmas atividades com as metas do PE. Refere-se que algumas
atividades envolvem mais do que uma estrutura na sua organização e articulam com mais do que uma
meta do PE.

9.2 Metas trabalhadas por departamento ou estrutura
Tabela nº 22: Metas trabalhadas por departamento ou estrutura

N.º de
Ativid.
promov.

Metas PE
Ação
Educativa

Comunidade

Relações
Interpes.

Saúde e
Sustentabil.

Direção

6

4

4

6

3

Diretores de Turma

5

5

4

4

2

Dep. do 1º Ciclo e JI

45

40

38

44

20

Dep. Línguas

11

11

5

9

3

Dep. Científico-natural

10

23

18

21

7

Dep. de Expressões

33

31

25

32

11

Dep. Ciências Soc. e Hum.

16

14

15

15

2

Clubes e Projetos

10

7

5

7

2

Biblioteca

17

18

7

7

3
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Tabela nº 23: Distribuição das atividades por área temática

Tipo de atividades
Atividade desportiva

11

Dia festivo/Festividade/Comemoração

55

Entrega de diplomas

4

Festival/Feira/Exposição

9

Jornadas Culturais

1

Saída de campo

9

Visita de estudo

27

Palestra

4

Formação

3

Campanha de Solidariedade

4

Concurso

5

10. Atividades desenvolvidas no âmbito das coordenações
Em todas as estruturas foram realizadas reuniões de trabalho com participação ativa dos seus
membros.
No âmbito do trabalho desenvolvido ao nível da coordenação dos diretores de turma,
realizaram-se as seguintes reuniões:


4 reuniões de coordenação de diretores de turma/ conselhos de ano

As reuniões realizadas no âmbito da articulação horizontal foram as seguintes:


185 conselhos de turma (81+56+38)



0 reuniões do departamento de expressões;



0 reuniões do departamento científico natural;



0 reuniões do departamento ciências sociais e humanas;



14 reuniões do departamento de línguas;



10 reuniões do departamento do 1º ciclo.

As reuniões realizadas no âmbito da articulação vertical foram as seguintes:


1 reuniões do departamento de expressões;
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3 reuniões do departamento de ciências sociais e humana;



1 reuniões do departamento de científico natural;



13 reuniões do departamento de línguas;



1 reuniões do departamento do 1º ciclo.
Tabela nº 24: Total de reuniões realizadas pelos departamentos

Dados /
Estrutura

Dep. de Línguas

Dep. 1ºciclo

Dep. Científico

Dep.

Natural

Expressões

Dep. Ciências

Conselho

Sociais e

Diretores de

Humanas

Turma

Dep.: 4
Dep.: 5
Subdep. Inglês: 3

Nº de
reuniões
realizadas

Subdep.
Espanhol: 14
Subdep.
Francês: 7
Subdep.

Subdep.
Dep.: 11
Subdep.1º e 2º:
10
Subdep. 3º e 4º:
10

Português:35

matemática:32
Subdep. ciências
naturais:7
Subdep.
informática:1
Subdep. Ciências

Dep.: 3
Subdep.: EF: 10
EM: 30
EV-ET: 9
OT- 9

Dep:4
Subdep.História:
16
Subdep. EMRC:5

4

Subdep.Geografi
a:6

físico-químicas:
6
Departamento:

Departamento:
7

Nº de
faltas de
participant
es

Subdep. Inglês: 0
Subdep.
Espanhol: 1
Subdep.
Francês: 0
Subdep.
Português: 3

10
Dep.: 20

Subdep.

Subdep.1º e 2º:

Matemática:21

11

Subdep. Ciências

Subdep. 3º e 4º:

Naturais:0

8

Subdep.
Informática: 0
Ciências Físico

Departamento:

Departamento:1

9

Subdep.

Subdep. E.F:2

Geografia -0

Subdep. E.M:0

Subdep.

Subdep. E.V-

EMRC -0

ET:6

Subdep.

Subdep. OT : 0

História- 2

3

Químicas:2
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Tabela nº 25: Análise SWOT global

Forças
- Motivação dos alunos.
- Envolvimento, participação e colaboração dos alunos
em todas as atividades.
- Cooperação entre agentes educativos.
- Criatividade e autonomia dos alunos.
- A entreajuda e a cooperação.
- A descoberta de reciclar diferentes materiais e a
utilização de várias ferramentas.
- Aplicação dos conteúdos apreendidos.
- Iniciativa dos alunos.
- Potencial musical dos alunos.
- Espírito de equipa, boa articulação e relacionamento
entre os diversos elementos dos subdepartamentos.
- Partilha de ideias, de metodologias e de experiências.
- Postura reflexiva, crítica e interventiva relativamente
aos assuntos solicitados.
- Colocação de Assistentes Operacionais com perfil
adequado na Educação Especial.
- Cumprimento das planificações;
- Sucesso escolar muito elevado;
- Articulação horizontal e vertical com várias disciplinas.
- Número elevado de atividades realizadas.
- Ambiente salutar.
- Desenvolvimento de atividades em diferentes
etapas: preparação de atividade;
motivação/desafio; apresentação/desenvolvimento
da atividade; conclusão/concetualização.
- Articulação com os diferentes intervenientes da
escola, família e comunidade.
- Elaboração de planificação articulada, coordenada
pelos coordenadores de ano;
- Espírito de união entre os alunos das turmas;
- Cooperação entre os diretores de turma na
resolução de problemas de vária índole;
- Cooperação dos assistentes operacionais no
fornecimento de informação respeitante ao
comportamento dos alunos durante os intervalos, o
que permite uma atuação oportuna e célere por
parte do DT e correção dos comportamentos
menos adequados dos alunos.

Fraquezas
- Falta de dois assistentes operacionais (um de cada
género) durante todo o horário de ocupação do
pavilhão.
- Dificuldade por parte dos alunos no cumprimento das
regras da disciplina.
- A falta de material necessário para o trabalho por parte
de alguns alunos.
- O elevado número de faltas de material essencial para
as aprendizagens.
- Ausência de tempos comuns marcados no horário dos
professores de Português para trabalho colaborativo.
- Apoio aos alunos com dificuldades, pouco sistemático,
por motivos de substituições
-Falta de recursos.
-Falta de sentido de responsabilidade de alguns
alunos na entrega dos livros requisitados para
empréstimo domiciliário.
- O excesso de documentação para registos
solicitado aos DT, destinada à análise por outras
equipas de observação de dados;
- A perturbação, durante o ano letivo, criada pelo
aglomerado de solicitações via e-mail (ou outra)
sobre vários assuntos;
- A dificuldade sentida na atribuição do cargo de DT
a docentes que lecionam somente uma vez por
semana nessa turma;
- Comportamento desadequado de alguns alunos na
sala de aula;
- Falta de pontualidade, essencialmente ao primeiro
tempo;
- Falta de motivação de alguns alunos para o
estudo;
- Transgressão de regras estabelecidas;
- Alguma dificuldade na uniformização de atuação
entre os vários docentes do conselho de turma;
- Dificuldade de um acompanhamento dos alunos
mais próximo por parte de assistentes operacionais,
pelo facto de estarem em número reduzido;
- Falta de condições na sala de convívio dos alunos.
- Diminuição do número de coadjuvações atribuídas
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- Uniformização de metodologias
Falta de recursos materiais (aumentar o espólio de livros
-Partilha de materiais, metodologias e experiências.
da Biblioteca, nomeadamente os referentes à listagem
- Diversidade de atividades, projetos e clubes que PNL e Educação Literária).
proporcionam condições favoráveis à aprendizagem
-Reuniões semanais no subdepartamento de matemática
- Empatia criada com os alunos
Oportunidades
Ameaças
- Cedência do Auditório da UM e colaboração da
Associação de Pais para assegurar a comparticipação
para o mesmo.
- Colaboração ativa dos Encarregados de Educação, das
Associações de Pais, do CRI, das empresas, das
terapeutas e recursos materiais fornecidos pela Câmara
Municipal e do agricultor.
- Notoriedade alcançada com a colaboração do
subdepartamento de francês no âmbito da parceria do
agrupamento com a Alliance Française para a realização
dos exames DELF, a certificação e a entrega de diplomas
a alunos de diferentes conselhos da região.
- Envolvimento dos pais e Encarregados de Educação.
- Troca de experiências;
- Enriquecimento pessoal e profissional.
- Contacto frequente com outros professores, escritores,
contadores de histórias.
-Disponibilidade de encarregados de educação para
desenvolver atividades nas turmas /ações de
formação.
- Presença significativa de participantes nas
Assembleias de EE;
- Participações em atividades promovidas por
clubes e projetos.
- Disponibilidade de entidades externas para
desenvolver ações de formação;

- Falta de recursos humanos: apenas uma psicóloga; falta
de assistentes operacionais e técnicos.
- Falta de recursos materiais didáticos e
tecnológicos.
- Falta de material para a realização de experiências.
- Condições físicas do pavilhão insuficientes e
desadequadas.
- Elevado número de alunos por turma.
- Salas desadequadas à lecionação.
- Dificuldade de locais para a exposição de trabalhos.
- Falta de equipamentos informáticos.
- Fraca prestação dos equipamentos multimédia
existentes na escola.
- Inexistência de uma sala/ auditório com as condições
mínimas necessárias para a realização de apresentações
musicais públicas.
- Falta de transporte para os alunos das duas Unidades e
almoço diário aos alunos da Unidade da Escola EB 2,3
João de Meira, nas interrupções letivas.
- Falta de transporte adaptado para viabilizar a
participação dos alunos que utilizam cadeira de rodas nas
visitas de estudo.
- Programas exigentes e extensos.
- Falta de docentes para substituições.
- Excessiva burocratização relativamente aos pedidos de
material didático e dificuldade na aquisição dos
mesmos.
-Escassez de orçamento disponível impeditiva de novas
aquisições; renovação do espólio; atualização dos
recursos TIC.
- Legislação em constante mudança.
- Falta de espaços confortáveis para os alunos.
- Incumprimento dos deveres de pontualidade e
assiduidade dos alunos
-Falta de uma biblioteca na EB 2,3 com espaço adequado
à realização de diferentes tarefas.
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11. Conclusão
Assinala-se a data tardia de apresentação do relatório final de execução de atividades deste ano letivo 2017/2018, devida ao atraso significativo da finalização dos trabalhos de encerramento do ano, causado
pela greve do pessoal docente às reuniões de avaliação, as quais se prolongaram até ao final de julho.
Tal facto adiou para o início do ano letivo de 2018/2019 a conclusão das avaliações, designadamente da
análise dos pedidos de reapreciação da avaliação final de alguns alunos, bem como a recolha e
tratamento de dados, os quais, a par de todo o trabalho de organização e lançamento do novo ano,
ficaram significativamente comprometidos em termos de prazos. O ano letivo de 2017/2018
caraterizou-se ainda pelo funcionamento de uma comissão executiva provisória enquanto se
desenrolaram os processos para a eleição do conselho geral e, posteriormente, para a eleição da
diretora, processo este concluído apenas em setembro do ano corrente.
De entre os aspetos negativos que constituem ameaças ao bom funcionamento do agrupamento de
escolas continuam a destacar-se, na área dos equipamentos/espaços, a falta da biblioteca da EB 2, 3,
cuja construção não sofreu nenhum avanço, bem como as condições físicas do pavilhão
gimnodesportivo, insuficientes e inadequadas, aguardando-se a construção do novo pavilhão, e, na área
dos recursos humanos, o número insuficiente de assistentes operacionais e técnicos, cujo rácio é
prejudicado pelo elevado número de elementos ausentes ao serviço, maioritariamente por motivo de
doença prolongada.
Não obstante os constrangimentos enunciados, realça-se o elevado grau de concretização do plano
anual de atividades: a grande adesão dos professores, assistentes operacionais e alunos a todas as
atividades; a elevada participação dos alunos como organizadores; o elevado número de atividades
organizadas pelas associações de pais e encarregados de educação; a colaboração das associações de
pais e encarregados de educação para as atividades organizadas pelo agrupamento e os seus
contributos para a aquisição/cedência de materiais e/ou equipamentos; as práticas inovadoras; o
enfoque na diversificação de metodologias ativas promotoras da autonomia dos alunos; o trabalho
colaborativo e reflexivo; os excelentes resultados plasmados nas taxas de sucesso e da qualidade do
sucesso.

A Diretora
Manuela Ferreira
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