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 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 2018/2019. 

No presente ano, deu-se início ao mandato de quatro anos da diretora, por conseguinte, 

o novo projeto educativo esteve em elaboração a fim de entrar em vigor no próximo ano letivo. 

Assim, as atividades realizadas procuraram concretizar as quatro áreas de intervenção do 

projeto educativo anterior, que continuou a ser o documento orientador da ação até à entrada 

em vigor do novo projeto, 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. O presente documento está estruturado seguindo, sempre que 

possível, a mesma sequência do plano anual. 
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 ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO 

 2.1 Atividades de preparação do ano letivo 

 2.1.1 Constituição de turmas  

No ano letivo de 2018/2019, foram constituídas 58 turmas: 1 do nível pré-escolar, 18 do 

1º ciclo, 13 do 2º ciclo, 25 do 3º ciclo e 1 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; 

d) nas transições de ciclo, os professores titulares de turma e os conselhos de turma deram 

indicações sobre o perfil dos alunos de cada turma, tendo possibilitado a formação de 

turmas equilibradas ao nível do aproveitamento e do comportamento; 

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

turma anterior; 

f) a constituição de turmas regeu-se, ainda, na medida do possível, pela distribuição 

equilibrada dos grupos de alunos e alunas com níveis etários próximos. 

 Em relação aos alunos em situação de retenção, considerou-se o seguinte: 

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

b) as propostas do conselho de turma ou equipa pedagógica; 

c) as medidas de apoio destinadas aos alunos com dificuldades de aprendizagem. 

 Em relação aos alunos com necessidades educativas especiais, observou-se o seguinte: 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR JOÃO DE MEIRA 

3 

a) a distribuição equilibrada destes alunos, segundo o respetivo programa educativo 

individual; 

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

c) a inclusão de um máximo de 2 alunos com medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão, 

nos termos da legislação em vigor, à exceção da turma B do 3º ano e da turma E do 8º ano, 

que integram 3 alunos, uma vez que a identificação das dificuldades de alguns destes alunos 

ocorreu após a constituição das turmas que integraram no início de ciclo, tendo ficado 

aprovada a continuidade nas mesmas turmas.  

 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 para os alunos na distribuição dos tempos letivos 

em cada um dos turnos; 

d) carga horária semanal de educação física e línguas estrangeiras distribuída em dias não 

consecutivos, bem como tempos não consecutivos nas línguas estrangeiras I e II; 

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

f) marcação das disciplinas não frequentadas pela totalidade dos alunos da turma em 

tempos periféricos do horário; 

g) um período para almoço de pelo menos 1 hora; 

h) permanência, sempre que possível, de cada turma na mesma sala o maior número de 

tempos possível no mesmo dia, com exceção de: 

• disciplinas com sala específica: educação visual, educação tecnológica, TIC, oficina de teatro, 

ciências naturais, físico-química, história, geografia e educação física; 

• 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: 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR JOÃO DE MEIRA 

4 

a) no 5.º ano, distribuição de um tempo semanal para apoio ao estudo de matemática e um 

tempo semanal para apoio ao estudo de português, sempre com professores das 

respetivas áreas; 

b) no 6.º ano, distribuição de 2 tempos semanais para apoio ao estudo da matemática e dois 

tempos semanais para português, sempre com professores das respetivas áreas; 

c) distribuição dos turnos complementares das turmas de forma a não ultrapassar 135 

minutos no período de almoço (na maioria dos horários o período de almoço é de 70 

minutos); 

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, 

salvaguardando-se 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 10-B/2018, do crédito destinado à 

componente pedagógica e componente não letiva, foram distribuídos, nos horários da quase 

totalidade dos professores dos 2º e 3º ciclos, 142 tempos para coadjuvações, 81 tempos para 

aulas de apoio ao estudo e apoio pedagógico nas diferentes disciplinas, 50 tempos para a 

biblioteca, 37 tempos para o gabinete de apoio ao aluno, 31 tempos para o núcleo da equipa 

multidisciplinar, 64 tempos para clubes e projetos, 22 tempos para a UAARE, 32 tempos para 

desporto escolar, 9 tempos para reforço curricular do inglês (RCI) no 8º ano, 8 tempos para 

reforço curricular de educação física (RCI) no 9º ano, 12 tempos para o desdobramento das 

disciplinas de matemática e ciências naturais no 5º ano de escolaridade, e 16 tempos para o 

desdobramento das disciplinas de português e inglês no 7º ano de escolaridade. No 1º ciclo, 

foram distribuídos 48 tempos para apoios e 16 horas para a biblioteca. 
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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 anos intermédios de ciclo, sempre que possível, deu-se continuidade ao cargo. No 

horário dos diretores de turma, foram incluídos 4 segmentos de 50 minutos: 2 para 

atendimentos aos pais / encarregados de educação e alunos; 2 para o desenvolvimento dos 

trabalhos de direção de turma, a gerir por cada docente. 

No que respeita à educação para a cidadania / cidadania e desenvolvimento e à oferta 

complementar, estas foram atribuídas 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 e tesouraria. Esta distribuição sofreu ajustamentos na sequência de ausência por 

doença prolongada da coordenadora técnica, de ausência por licença de maternidade de uma 

assistente técnica e por não consolidação da mobilidade intercarreiras de uma assistente 

operacional que se encontrava em mobilidade intercarreiras desde outubro de 2017, com 

funções de assistente técnica. Estas ausências, bem como a falta de colocação de mais um 

elemento para cumprimento do rácio previsto, originaram uma situação grave de capacidade 

de resposta ao cumprimento de todo o serviço necessário, pelo que, a partir do mês de junho 

de 2018, a direção deslocou duas assistentes operacionais para ajudar nestes serviços, tendo-se 

mantido uma delas até ao final de dezembro a exercer, a partir de setembro, parcialmente, 

funções de assistente operacional e técnica. Sendo o rácio dos serviços administrativos deste 

agrupamento de 9 assistentes técnicos, estiveram ao serviço ao longo de todo 1º período 

apenas 5 assistentes técnicos. 

No que respeita aos assistentes operacionais, foram colocados no agrupamento 46, para 

o rácio de 42; porém, ao longo do 1º período, encontraram-se ausentes por doença 13 

assistentes, perfazendo um total de 33 assistentes ao serviço, sendo que uma assistente 

desenvolveu grande parte do seu trabalho nos serviços administrativos. Neste quadro, há uma 

realidade de grande instabilidade na satisfação das necessidades de assistência no 
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agrupamento, com especial relevância para as EB 1 de Oliveira do Castelo e EB 2, 3 João de 

Meira, cuja dimensão, número de alunos, unidades de apoio ao ensino estruturado da 

multideficiência/centros de apoio à aprendizagem, entre outros, exigem um número de 

assistentes operacionais superior ao definido pela lei. No presente ano letivo, a falta de 

recursos humanos traduz-se numa situação ainda mais premente, sobretudo no âmbito da 

aplicação do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, o qual prevê uma maior integração dos 

alunos com medidas de apoio (universais, seletivas e adicionais). Criou-se uma grande 

expetativa aos pais e à escola, mas, na prática torna-se impossível de cumprir, atendendo à 

falta de assistentes e de docentes para acompanhamento dos alunos que necessitam de apoio 

permanente nas atividades de integração. 

Quanto à distribuição de serviço, deu-se continuidade, na generalidade, ao serviço 

distribuído em janeiro de 2018, com as alterações e ajustamentos necessários, em 

conformidade com o número de assistentes e com 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, na EB 2, 3. Com os assistentes operacionais da EB 2, 3 realizaram-se duas reuniões 

durante o 1º período. 

 2.1.5 Atribuição de subsídios escolares 

No ano letivo de 2018/2019, frequentaram o agrupamento 1433 alunos. Destes, não são 

considerados para efeitos de atribuição de subsídio escolar 35 alunos, pertencentes ao pré-

escolar e ao estabelecimento prisional. Assim, num total de 1398 alunos, foi atribuído subsídio 

escolar a 285 alunos, que constituem 20,4% da população escolar, conforme a tabela nº 1: 

Tabela nº 1 – Nº de alunos com subsídio  

Subsídio Escolar 

Escalão Nº alunos % Total 

A 95 6,8% 

20,4% B 147 10,5% 

C 43 3,1% 
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À semelhança dos anos anteriores, procedeu-se à recolha de manuais escolares adotados 

no agrupamento para a atividade “bolsa solidária”, uma iniciativa da direção e dos serviços 

administrativos, que tem por finalidade ajudar os alunos mais carenciados, cujo escalão não 

contempla todos os manuais, e os alunos com dificuldades económicas não abrangidos por 

qualquer escalão. Este procedimento, por empréstimo, abrangeu um total de 96 alunos, sendo 

28 do 7º ano, 39 do 8º e 29 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 5 de setembro, durante a qual a 

presidente da CAP apresentou o agrupamento, reportou-se às atividades e resultados do ano 

letivo transato e enfatizou as linhas de ação para 2018/2019, com uma reflexão alargada sobre 

o enquadramento legal do ano letivo de 2018/2019, designadamente a aplicação do Decreto-

Lei nº 54/ 2018 e do Decreto-Lei nº 55/2018, ambos de 6 de julho, da Portaria nº 223-A/2018, 

de 3 de agosto, e do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória.   

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 dos 1º e 5º anos 

A receção aos alunos, em todas as escolas do agrupamento, realizou-se no dia 17 de 

setembro. Ao contrário da EB 1 de S. Roque, que recebeu a totalidade dos alunos em horário 

simultâneo, na EB 1 de Oliveira do Castelo e na EB 2, 3 João de Meira apenas os alunos dos 1º e 

5º anos iniciaram as atividades de manhã, a fim de se familiarizarem com a nova escola e com 

os professores num ambiente mais sereno. Os restantes anos curriculares iniciaram as suas 

atividades às 14:00. 

Nas escolas do pré-escolar e do 1º ciclo, os alunos foram recebidos pela educadora, pelas 

coordenadoras de estabelecimento, pela coordenadora de departamento e pelos professores, 

tendo sido realizadas atividades que promoveram a apresentação e o conhecimento mútuo, o 

gosto pela vivência escolar, a visita às instalações e a divulgação das regras de funcionamento 

das duas escolas.  
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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.  

As atividades com todos os alunos tiveram em vista o envolvimento dos alunos na 

construção do plano anual de atividades e o desenvolvimento de competências sociais na 

promoção da cidadania, designadamente a preparação da eleição de delegados de turma e das 

respetivas reuniões, o tratamento de temas diversos sobre a promoção da qualidade do ensino 

e melhor ambiente escolar (alimentação saudável, postura corporal, pontualidade, descanso / 

sono, regras de uso do telemóvel, e preservação dos espaços escolares), bem como a 

participação dos alunos nos clubes e projetos. 

 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, salienta-se, na abertura do ano letivo, a 

aprovação dos novos critérios gerais e específicos de avaliação e a definição de orientações 

para o funcionamento do ano escolar.  

O documento sobre os critérios gerais de avaliação é comum a todos os anos de 

escolaridade, abrangendo quer os anos visados pelo Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho (1º, 

5º e 7º anos), quer os anos visados pelo Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho (os restantes 

anos de escolaridade). 

A grelha dos critérios gerais de avaliação organiza-se em dois domínios: “conhecimentos 

e capacidades”, com um peso de 80%, e “atitudes e valores”, com um peso de 20%. O conselho 

pedagógico procedeu à junção de “conhecimentos” e “capacidades” por entender que a 

relação entre ambos é de interdependência: o domínio “conhecimentos e capacidades” inclui 

não só a aquisição e aplicação de conhecimentos, mas também a aquisição e desenvolvimento 

de capacidades que favoreçam e aprofundem esse processo de aquisição e aplicação de 

conhecimentos, que facilitem a integração de saberes de diversas origens e que sustentem as 

aprendizagens essenciais, sejam elas de cariz disciplinar ou transversal, a saber: pesquisa, 

seleção e organização da informação; comunicação e expressão em língua portuguesa; 

participação; iniciativa; autonomia; organização; métodos de estudo e de trabalho; espírito 

crítico; criatividade; autorregulação; autoavaliação. No domínio “atitudes e valores”, assente 

numa abordagem ética do trabalho escolar, pretende-se estimular a crescente 
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responsabilização do aluno pelas suas decisões no contexto escolar e fomentar o seu 

desenvolvimento pessoal em diversos contextos sociais, pelo que serão valorizados os 

seguintes aspetos: responsabilidade, respeito pelas regras instituídas e comportamento do 

aluno, cooperação, e interesse e empenho demonstrados. Em algumas disciplinas, o domínio 

“atitudes e valores” será mais valorizado, tendo em conta os seus conteúdos, metodologias, 

atividades e estratégias de avaliação. Assim, foi aprovada a atribuição de pesos de 60% para o 

domínio “conhecimentos e capacidades” e de 40% para o domínio “atitudes e valores” para o 

departamento de expressões; de pesos de 50% para cada domínio na disciplina de EMRC; de 

pesos de 50% para cada domínio na disciplina de educação para a cidadania / cidadania e 

desenvolvimento nos 2º e 3º ciclos, e de pesos de 20% para o domínio “conhecimentos e 

capacidades” e 80% para o domínio “atitudes e valores” para a disciplina de cidadania e 

desenvolvimento no 1º ciclo. Uma vez que a educação para a cidadania / cidadania e 

desenvolvimento, a utilização das TIC e o domínio da língua portuguesa são de cariz transversal, 

deverão ser avaliados em todas as disciplinas. 

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 inicial 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 os encarregados de educação  

A realização das primeiras reuniões, em todos os ciclos, de pais e encarregados de 

educação precederam o início das aulas, promovendo-se o seu acolhimento de modo mais 

sereno e personalizado, bem como a transmissão atempada de todas as informações de índole 

organizacional e pedagógica. Correlativamente, esta decisão favoreceu a sua imprescindível 
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participação na vida escolar dos respetivos educandos. Nos 2º e 3º ciclos, manteve-se a entrega 

dos horários dos alunos aos pais e encarregados de educação como ponto da ordem de 

trabalhos, na premissa de que tal opção constituiria ainda uma estratégia válida para incentivar 

a deslocação à escola daqueles que tendem a envolver-se menos. Nestas reuniões, asseguradas 

pelos professores titulares, diretores de turma e respetivos secretários, divulgou-se também a 

oferta formativa do agrupamento e das associações de pais. 

 2.3 Outras atividades promovidas pela Direção 

A entrega dos prémios de mérito realizou-se no dia 5 de novembro no auditório da 

Universidade do Minho. A atividade foi dinamizada pelos docentes do subdepartamento de 

EMRC, teve duas alunas como apresentadoras e, para além da entrega dos prémios, constou de 

atuações musicais, ginástica acrobática, dança, canto e declamação de textos. Este evento 

obteve uma participação alargada da comunidade, designadamente de pais encarregados de 

educação e de outros familiares e amigos.  

O habitual jantar de Natal, organizado pela direção, decorreu de forma festiva e 

participativa, num total de cerca de 80 pessoas, docentes e não docentes. Esta atividade foi 

realizada no dia de 6 de dezembro e foi do agrado de todos os participantes. 

No dia 7 de janeiro de 2019, realizou-se uma reunião geral de docentes que teve três 

pontos na ordem de trabalhos: informações; apresentação do projeto de intervenção da 

diretora para o mandato de 4 anos; ponto de partida para a elaboração do projeto educativo e 

da revisão do regulamento interno. 

Do 1º ponto da ordem de trabalhos constou a identificação de problemas, como a falta de 

pontualidade, a falta de respeito dos alunos a docentes, não docentes, espaços e ambiente em 

geral, o lixo no chão, bem como a reflexão sobre as recomendações e deliberações do conselho 

geral, designadamente, a implementação do 2º toque na EB 2,3 João de Meira, o rigor na 

marcação de falta aos alunos que chegam sistematicamente atrasados, e o papel mais 

interventivo dos docentes e não docentes sobre os comportamentos presenciados nos 

diferentes espaços das escolas do agrupamento. 

Foram ainda abordadas as inconformidades constantes do projeto de ficha apresentado 

pela equipa inspetiva na ação “Organização do Ano Letivo” (OAL) relativamente ao projeto 

educativo, ao regulamento interno, à estratégia de educação para a cidadania, ao crédito 

horário e matrizes curriculares, e foram dados a conhecer os argumentos do contraditório 
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exercido pela direção juntamente com um pedido de autorização do crédito horário 

considerado em excesso pela equipa inspetiva. 

No 2º ponto, a diretora deu a conhecer o projeto de intervenção subjacente à sua eleição 

para exercício do atual mandato, documento este que expressa o seu compromisso para com a 

comunidade que a elegeu relativamente às diferentes áreas da vida da escola, especialmente, à 

consolidação de uma ação pedagógica conducente ao desenvolvimento e concretização das 

competências previstas para os alunos à saída da escolaridade obrigatória, através de práticas 

de diferenciação e respeito pelos diferentes perfis dos alunos, no sentido da promoção da 

qualidade do seu sucesso e bem-estar. 

No 3º ponto, e na sequência do ponto anterior, a diretora apresentou as linhas 

orientadoras para a elaboração do projeto educativo e revisão do regulamento interno, que, a 

partir da base de intenções do projeto apresentado, deverá contar com a participação de todos 

os elementos da comunidade escolar. 

No dia 3 de maio, foi comemorado por toda a comunidade educativa o 50º aniversário do 

agrupamento, tendo sido realizado um jantar convívio e publicado um livro alusivo à data.  

No dia 14 de junho, teve lugar no polo de Azurém da Universidade do Minho a 1ª gala 

solidária “Operação Nariz Vermelho” promovida pelo agrupamento.  

 Atividades com Pessoal não docente 

No final de dezembro, a direção tinha promovido uma reunião com os assistentes 

operacionais, consignada à reflexão sobre o desempenho das suas funções, bem como à 

reflexão sobre os problemas identificados, as recomendações e deliberações do conselho geral 

e a implementação do 2º toque no sentido de minorar os problemas de pontualidade. 

Com o apoio e patrocínio da associação de pais e encarregados de educação da EB 2, 3 

João de Meira, realizaram-se no 2º período duas sessões de formação para os assistentes 

operacionais em exercício na EB 2,3 João de Meira, com vista à promoção do trabalho de 

equipa e das relações interpessoais entre pares e com a comunidade da escola em geral. 

Uma das sessões realizou-se na interrupção letiva do carnaval e, no sentido de favorecer 

o bom ambiente e clima de trabalho, a direção promoveu, no mesmo dia, um almoço para os 

assistentes operacionais e técnicos da EB 2, 3 João de Meira. Este espírito de convivência e 

melhoria refletiu-se na sessão de formação seguinte, realizada na interrupção letiva da páscoa, 
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a seguir à qual se realizou um almoço promovido e organizado inteiramente pelos assistentes 

operacionais e técnicos, que convidaram toda a equipa da direção.  

Ao longo do ano realizaram-se reuniões com cada um dos assistentes operacionais e 

técnicos, a fim de proceder ao acompanhamento das suas funções e avaliação do seu 

desempenho.  
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 ATIVIDADES CURRICULARES 

 3.1 Cumprimento de Aulas e Planificações 

 3.1.1 Nº de aulas previstas e lecionadas 

Tabela nº 2 – Nº de aulas previstas e lecionadas, e diferença percentual 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Anos Prev. Dadas % Anos Prev. Dadas % Anos Prev. Dadas % 

1º 835 818 2% 5º 5377 5000 7% 7º 8017 7395 7,8% 

2º 668 656 1,8% 6º 6779 6450 4,9% 8º 8920 8206 8% 

3º 835 819 1,9% --- --- --- --- 9º 7091 663 6,3% 

4º 668 657 1,7% --- --- --- --- --- --- --- --- 

Pré 167 167 0% --- --- --- --- --- --- --- --- 

Totais 3173 3117 1,8% Totais 12156 11450 5,8% Totais 24028 22244 7,4% 

 

Total de aulas previstas 39357 

Total de aulas dadas 36811 

Diferença percentual 6,5% 

 

No 1º Ciclo, todas as planificações foram cumpridas, exceto:  

• na turma 3ºA de S. Roque. 

No 2º Ciclo, todas as planificações foram cumpridas, exceto: 

• educação musical em todas as turmas do 5º ano;  

• matemática nas turmas 5ºB e 6ºE.  

No 3º Ciclo, todas as planificações foram cumpridas, exceto:  

• inglês nas turmas 7ºA, 7ºB, 7ºC, 7ºD e 7ºE;  

• história em todas as turmas do 6º ano e do 7º ano, e nas turmas 9ºB, 9ºC e 9ºG; 

• geografia em todas as turmas de 7º ano e de 8º ano. 

Os atrasos verificados no cumprimento das planificações deveram-se a ausência dos docentes 

por doença, a ajustes em função das necessidades / da heterogeneidade das turmas e/ou a 
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dificuldades decorrentes da diminuição da carga letiva semanal de algumas disciplinas. Os atrasos 

são ligeiros e recuperáveis até final do 3º ciclo / ensino secundário. 

 3.1.2 Atividades desenvolvidas nas aulas de educação para a cidadania / cidadania e 

desenvolvimento 

 Apesar de não ter sido possível cumprir todas as planificações nos 2º e 3º ciclos, todos 

os temas obrigatórios comuns foram tratados em todas as turmas. o facto de nesta disciplina 

serem abordadas e resolvidas as questões relativas ao comportamento dos alunos obriga uma 

maior incidência em temas relacionados com este aspeto. Todos os docentes consideraram que 

que a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento teve um impacto positivo nas atitudes e 

comportamentos dos alunos. 

 No 1º ciclo, foi tratado o tema “O lixo na escola”. 

 Nos 2º e 3º ciclos, foram tratados no 1º período os temas previstos na planificação do 

ano letivo anterior, uma vez que a planificação de cidadania e desenvolvimento só teve início 

no 2º período, de acordo com decisão do conselho pedagógico face à informação e formação 

em curso relativas a esta área. Foi cumprida em todos os anos de escolaridade a ação de 

sensibilização “Vigilantes do ambiente” e foram realizadas pelos alunos durante os intervalos 

atividades no âmbito deste tema. De referir que foram dedicadas 85 aulas nos 2º e 3º ciclos à 

divulgação do regulamento interno e do código de conduta. 

 3.2 Curso de Educação e Formação de Adultos 

 3.2.1 Dados gerais 

Tabela nº 3 – Dados relativos ao Curso EFA 

Curso EFA  

Nº de turmas: 1 (B2+B3) 

Nº de alunos: 11 

Nº de reuniões efetuadas: 2 

Nº de faltas de participantes: 0 

Nº de alunos encaminhados p/ outras 
instituições: 

0 

Nº de estágios implementados: - 

Nº de alunos que desistiram: 0 

Nº de casos recuperados: 0 

Nº de protocolos efetuados: 1 
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 3.2.2 Parceiros envolvidos 

 Estabelecimento Prisional de Guimarães 

 3.2.3 Atividades desenvolvidas 

• Orientação com a Cruz Vermelha Portuguesa (atividade mensal) 

• Café com… (atividade bimensal, com a presença de individualidades) 

• Festa de Natal 

• Festa de encerramento 

• Entrega de diplomas 

 3.3 Educação Inclusiva / Educação Especial 

 3.3.1 Dados gerais 

No presente ano letivo, 122 (8,7%) alunos usufruíram de medidas universais, 17 (1,2%) de 

medidas seletivas e 22 (1,6%) de medidas adicionais. Foram elaborados 39 Relatórios Técnico-

Pedagógicos. 

No âmbito dos Centros de Apoio à Aprendizagem (CAA), funcionaram também as 

Unidades de Apoio ao Ensino Estruturado da Multideficiência (UAEEM) na Escola EB1 de 

Oliveira do Castelo e na Escola EB 2,3 João de Meira. 

De um modo geral, todos os alunos de Currículo Específico Individual (CEI) atingiram as 

competências previstas no seu Programa Educativo Individual (PEI). No que respeita às áreas 

curriculares que frequentam com a turma e às áreas curriculares que não integram a estrutura 

curricular comum, de uma forma geral, atingiram satisfatoriamente as competências previstas. 

Relativamente ao comportamento, assiduidade e pontualidade, podemos considerar também 

que, no geral, todos os alunos cumpriram satisfatoriamente estes parâmetros. 

Aquando das planificações das atividades, foi sempre o objetivo primordial promover a 

educação inclusiva, através do desenvolvimento de áreas de competências previstas no perfil 

do aluno à saída da escolaridade obrigatória, nomeadamente, linguagem e texto, raciocínio e 

resolução de problemas, relacionamento interpessoal, desenvolvimento pessoal e autonomia e 

na consciência e domínio do corpo, assim como atender às necessidades dos alunos e das suas 

famílias. As atividades desenvolvidas estimularam nos alunos o desenvolvimento da sua 
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autonomia, autorregulação e a integração de saberes, através da interdisciplinaridade e 

aprendizagem cooperativa. 

 

Tabela nº 4 – Dados relativos à Educação Especial 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Nº de alunos com as medidas suporte à aprendizagem 

e à inclusão com Relatório Técnico-Pedagógico 
39 

Nº de alunos com medidas seletivas 17 

Nº de alunos com medidas adicionais 22  
(21 ACS + 1 frequência por disciplina) 

Nº de alunos com Plano Individual de Transição 2 

Nº de alunos com apoio direto de  

Docente de Educação Especial 

1º Ciclo 12 

2º Ciclo 7 

3º Ciclo 10 

Recursos disponibilizados pelos EE 

O pai de um aluno de 1º ciclo dá uma 
aula de EF no âmbito das Atividades 
de Enriquecimento Curricular, em 
coadjuvação com o professor 
responsável pela atividade. 

Protocolos/parcerias para implementar o Plano 

Individual de Transição (PIT) para a vida pós-escolar 
CRI da CERCIGUI 

Parceiros 

CRI da CERCIGUI; 
APCG; 
Centro de Formação da CERCIGUI; 
Casa da Juventude Guimarães; 
Fórum Municipal para as Pessoas com 
Deficiência, da Câmara Municipal de 
Guimarães. 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Nº de alunos com as medidas suporte à aprendizagem 

e à inclusão com Relatório Técnico-Pedagógico 
39 

Nº de alunos com medidas seletivas 17 

Nº de alunos com medidas adicionais 
22  

(21 ACS + 1 frequência por disciplina) 

Nº de alunos com Plano Individual de Transição 2 

Nº de alunos com apoio direto de  

Docente de Educação Especial 

1º Ciclo 12 

2º Ciclo 7 

3º Ciclo 10 
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Recursos disponibilizados pelos EE 

O pai de um aluno de 1º ciclo dá uma 
aula de EF no âmbito das Atividades 
de Enriquecimento Curricular, em 
coadjuvação com o professor 
responsável pela atividade. 

Protocolos/parcerias para implementar o Plano 

Individual de Transição (PIT) para a vida pós-escolar 
CRI da CERCIGUI 

Parceiros 

CRI da CERCIGUI; 
APCG; 
Centro de Formação da CERCIGUI; 
Casa da Juventude Guimarães; 
Fórum Municipal para as Pessoas com 
Deficiência, da Câmara Municipal de 
Guimarães. 

 3.3.2 Atividades desenvolvidas: 

Ao longo do ano letivo, foram desenvolvidas as seguintes atividades:              

• Participação na campanha das tampinhas, nomeadamente na pesagem e armazenagem; 

• Lançamento de um livro com as atividades do subdepartamento (2013 a 2018); 

• Correspondência com a Escola de Abação (Intercâmbio Escolar entre as duas escolas); 

• Acolhimento de voluntários com trabalho regular com os alunos com medidas seletivas e 

adicionais, apoiados pelo subdepartamento de educação especial, no Centro de Recursos 

para a Aprendizagem 1 (CAA1); 

• Articulação com o Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) da CERCIGUI em atividades 

conjuntas;   

• Colaboração com a EMAEI na elaboração dos documentos para a implementação do 

Decreto-Lei 54/2018, de 6 de julho, e do documento orientador para o preenchimento dos 

mesmos. 

• Comemoração do Halloween; 

• Audição de música no âmbito do Guimarães Jazz; 

• Participação no Corta Mato Escolar; 

• Participação na apresentação da peça de teatro da turma 5ºE; 

• Atividades no âmbito das Comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência: 

Marcha Inclusiva, Espetáculo no Vila Flor, Palestra sobre História de Vida pelo Fórum 
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Municipal da Pessoa com Deficiência, e Entrada de alunos no relvado num Jogo do Vitória 

Sport Club; 

• Participação nas comemorações do dia da pessoa com deficiência: Atividade musical na 

escola, com a participação das Professoras de Educação Musical, Anabela Laranjeiro e 

Gabriela Pereira;  

• Participação numa conferência sobre a poluição; 

• Participação na apresentação do Workshop musical dinamizado pela Ondamarela; 

• Dia da culinária; 

• Apontamento musical, em articulação com o subdepartamento de Educação Musical; 

• Visita de estudo ao Espaço Guimarães no Vaivém com as Terapeutas do CRI, no âmbito do 

Projeto Funcional;  

• Atividades do dia de São Valentim; 

• Comemorações do Carnaval; 

• Comemoração do dia da Mulher; 

• Participação na atividade de leitura dinamizada pelo 5ºF (“Chef Giovanni”); 

• Realização de um piquenique no âmbito da comemoração do Dia do Pai, com os alunos de 

medidas adicionais, no Parque da Cidade, em parceria com as Terapeutas do CRI; 

• Participação no concurso de “ Espantalhos para a Horta Biológica”, dinamizado pela Câmara 

Municipal de Guimarães; 

• Participação na Gala Solidária “Nariz Vermelho”, realizado no Auditório da Universidade do 

Minho, no dia 14 de junho, com a participação do 7ºA e dos alunos dos CAA1 e 2; 

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

• Participação num Programa de Férias para alunos que usufruem de Adaptações Curriculares 

Significativas, da EB 2,3 João de Meira, no período de 1 a 12 de julho de 2019, organizado 

conjuntamente pela Associação Juvenil Casa da Juventude de Guimarães, pelo Centro de 

Recursos para Inclusão (CRI) da CERCIGUI e pelo Subdepartamento de Educação Especial;      

• Atividades regulares fora da escola: Judo e Snoezelen, para os alunos do CAA2. 
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 3.4 Metodologias promotoras da autonomia dos alunos 

 3.4.1 Atividades de projetos desenvolvidas em contexto sala de aula no Pré-escolar e no 

1º ciclo 

 No 1º ciclo, foi dada continuidade aos projetos +Cidadania, Curtir Ciência, Ciência Viva, 

Hypatiamat (1º e 2º anos), Litteratus (2 turmas do 3º e 4º anos), Pergunta ao Tempo, Projeto 

Fénix (1º, 2º e 3º anos), e Heróis da Fruta, no âmbito do plano de atividades proposto pelo 

conselho municipal de educação da Câmara Municipal de Guimarães. Foi também iniciado o 

projeto Academia de Código. 

O projeto +Cidadania foi promovido pela Comunidade Intermunicipal do Ave e abrangeu 

todas as turmas do 1º ciclo do agrupamento. Este projeto é composto por uma plataforma que 

favorece a realização de atividades lúdicas e dinâmicas promovendo a aquisição de 

conhecimentos, competências e valores que ajudam os alunos a desempenhar um papel ativo 

na comunidade. Durante o 1º período os professores titulares de turma procederam à inscrição 

dos respetivos alunos na plataforma e fizeram a exploração da mesma; ao longo dos 2º e 3º 

períodos, foi dado seguimento às atividades previstas. 

O projeto Fénix foi implementado nas turmas dos 1º e 2º anos. Este projeto tem como 

objetivo proporcionar condições para que todos os alunos possam efetuar aprendizagens e 

consolidar saberes. Com este projeto, pretende-se dar um apoio mais personalizado aos alunos 

que evidenciam dificuldades de aprendizagem nas disciplinas de português, matemática ou 

outra identificada pela escola, de acordo com a taxa de sucesso. Para tal, criaram-se Turmas 

Fénix, em que os alunos que necessitam de um maior apoio para conseguir recuperar 

aprendizagens são temporariamente integrados em ninhos, o que permite um ensino mais 

individualizado, com respeito por diferentes ritmos de aprendizagem. Os ninhos funcionam no 

mesmo tempo letivo da turma de origem, o que permite não sobrecarregar os alunos com 

tempos extra de apoio educativo. Assim que o nível de desempenho esperado é atingido, os 

alunos regressam à sua turma de origem. Esta estratégia tem-se revelado eficaz na promoção 

do sucesso educativo. Paralelamente, também são criados ninhos para alunos com elevadas 

taxas de sucesso, de forma a permitir o desenvolvimento da excelência. 

O projeto Hypatiamat foi implementado nas turmas do 2º ano. Este projeto tem como 

principal objetivo promover o sucesso da matemática e a utilização das TIC, através do acesso a 

uma plataforma onde se podem explorar várias aplicações com os conteúdos matemáticos a 
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desenvolver pelos alunos. Para trabalhar com a plataforma, são utilizados tablets e o quadro 

interativo. Em contexto de sala de aula, as aplicações são tratadas como mais um recurso para 

introduzir ou consolidar os conteúdos. Quinzenalmente, as turmas são acompanhadas por uma 

supervisora, que auxilia e orienta o trabalho com a plataforma. Em casa, os alunos podem 

utilizar a plataforma, com supervisão dos encarregados de educação, para consolidar a matéria 

dada ou para fazer jogos matemáticos. Esta ferramenta é disponibilizada a toda a comunidade 

educativa. 

O projeto “Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável” é uma iniciativa de intervenção 

educativa de âmbito nacional promovida pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade 

Infantil (APCOI), que visa motivar as crianças portuguesas até aos 10 anos a ingerirem mais 

fruta diariamente, uma vez que este consumo se encontra atualmente abaixo do desejável. 

Este projeto tem como objetivos pedagógicos incentivar as crianças a ingerirem fruta todos os 

dias, na escola e em casa; conhecer a importância dos alimentos saudáveis para a manutenção 

da saúde; encorajar as crianças a orgulharem-se de praticar um estilo de vida saudável; 

despertar a comunidade para os benefícios das pequenas mudanças nos hábitos diários. Para 

além do incentivo diário ao consumo da fruta, este projeto leva às crianças lições importantes 

sobre alimentação, nutrição, exercício físico, higiene, bem-estar, proteção ambiental, 

poupança, entre muitos outros valores de cidadania que as ajudam a crescer mais saudáveis, 

ativas e felizes. Ao longo do ano foram realizadas várias atividades, tais como a medição e 

pesagem dos alunos; o inquérito sobre os hábitos da alimentação higiene oral e a escovagem 

diária, na escola, supervisionada pelo professor; a verificação diária dos lanches; o registo diário 

de uma estrela, no quadro de mérito “Hoje comi fruta”; a realização de fichas, crucigramas e 

contos sobre saúde oral; a criação de um videoclip sobre hábitos de vida saudável e da higiene 

oral. 

O projeto Litteratus tem como objetivos promover nos alunos níveis elevados de 

compreensão leitora; promover o desenvolvimento dos processos inerentes à leitura e à escrita 

como ferramentas de conhecimento; otimizar recursos e competências disponíveis nas escolas 

envolvidas; aplicar modelos de avaliação que permitam efetuar balanços sistemáticos dos 

níveis de realização alcançados; e diagnosticar precocemente dificuldades de leitura e de 

escrita. Ao longo do ano os professores envolvidos têm formação, para posterior aplicação do 

programa na sala de aula. A avaliação é feita pelos professores ao longo do ano letivo, através 
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dos instrumentos contemplados nos programas, com a monitorização da equipa do projeto. 

Esta equipa também procede à avaliação dos resultados das provas nacionais realizadas pelos 

alunos. 

A implementação deste projeto em contexto de sala de aula recorre a um conjunto de 

atividades propostas no manual “Aprender a compreender torna mais fácil o saber”. Ao 

aprender a compreender, os alunos, por sua vez, serão capazes de compreender para aprender, 

no sentido de entenderem os conteúdos das mais diversas áreas do conhecimento. Esta obra 

pressupõe um professor ativo, sistematicamente solicitado a refletir sobre o que faz e a mediar 

as interações entre os alunos e as atividades propostas, mas pressupõe, também, um aluno 

intelectualmente desafiado a compreender textos cada vez melhor, respondendo, assim, à 

necessidade de trazer aos professores um material que tanto tem implicações e aplicações 

práticas, como também é impregnado por questões teóricas que fornecem subsídios que são 

mais duradouros do que um simples manual que descreve procedimentos didáticos a serem 

colocados em prática sem qualquer compromisso teórico ou empírico (reforçado nas ações de 

formação). O professor tem em mãos um material que não apenas fornece atividades a serem 

realizadas em sala de aula, mas que também contribui para a sua formação e atualização 

teórica. São apresentadas e ricamente discutidas diversas situações voltadas para o ensino da 

compreensão de textos.  

Um dos pontos que merece destaque é a criação didática denominada Família 

Compreensão. Um misto de lúdico e de académico, a Família Compreensão, a partir das suas 

personagens, dá vida aos processos cognitivos e instâncias linguísticas envolvidas na 

compreensão de textos, fazendo conceitos teóricos desembocarem harmonicamente na sala de 

aula; e facilita o estabelecimento de inferências a partir das informações textuais e 

extratextuais (conhecimento prévio do leitor), assumindo papel de destaque no processo de 

compreensão e na proposta de ensino apresentada. Importa salientar que raramente a questão 

das inferências é trazida para o foco educacional, sendo este tema tradicionalmente discutido 

no âmbito teórico e investigado especialmente em pesquisas psicológicas. Além das inferências, 

outros temas relacionados com a compreensão de textos, mas raramente tratados numa 

perspetiva educacional, estão presentes neste projeto, como é o caso da monitorização e da 

tomada de consciência do próprio processo de compreensão pelo aluno. Perguntas simples 

como “O que é que precisas de saber para compreender a frase?” ou “O que é que te permitiu 
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prever o que aconteceu?” ou, ainda, “O que te pode ajudar a encontrar o sentido da palavra?” 

levam o aluno a monitorizar a leitura, identificando as suas dificuldades e propondo formas de 

superá-las. Além disso, a verbalização das formas de raciocinar sobre o texto tem repercussões 

positivas para o ensino. Uma é que esta explicitação permite que o aluno tome seu 

pensamento como objeto de reflexão e análise (metacognição); a outra é que esta explicitação 

permite que o professor conheça o modo de pensar do aluno. 

O projeto Pergunta ao Tempo é destinado aos alunos do 4º ano de escolaridade. O seu 

objetivo é o de conhecer o património cultural, natural, material e imaterial de Guimarães. O 

subtema, deste projeto, atribuído à turma 4º A, foi biografias de figuras ligadas a Guimarães. Os 

alunos irão elaborar biografias de pessoas de Guimarães, ou de alguma forma ligadas à cidade, 

biografias essas que ficarão para a posteridade, passando a fazer parte da Casa da Memória. 

Este projeto tem a duração de um ano letivo, ao longo qual os coordenadores do projeto, 

apoiam os alunos e o professor com sessões de orientação. 

O projeto Academia de Código Júnior leva o ensino da programação a todas as crianças. 

Os conteúdos são baseados nos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas, contribuindo para o desenvolvimento dos alunos enquanto cidadãos responsáveis. A 

Academia de Código desenvolveu a plataforma Blanc de ensino-aprendizagem de Ciências de 

Computação para ensinar os conceitos básicos de programação, visando ajudar no 

desenvolvimento da resolução de problemas e no desenvolvimento do raciocínio ao mesmo 

tempo que facilita a aprendizagem de outras disciplinas, como a matemática. De início, este 

projeto foi realizado semanalmente, mas o facto de alguns tablets existentes na escola não 

terem Google Chrome impossibilitou a realização deste projeto semanalmente. O projeto teve 

início em outubro nas turmas do 1º ano e foi-lhe dada continuidade ao longo do ano letivo. 

Nas turmas dos 5º e 7º anos, manteve-se o projeto Hipermat, com o objetivo de 

melhorar as taxas de sucesso e de qualidade do sucesso na área da matemática através da 

implementação de estratégias inovadoras, integrando a metodologia e as práticas do projeto 

IN.Mat.  

 Em todas as turmas do Pré-escolar e do 1º Ciclo, houve alunos responsáveis por: 

• Distribuição e recolha de material; 

• Organização da sala de aula (apanhar papéis do chão, arrumar a sala, desligar as luzes, 

fechar a água, ir ao ecoponto); 
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• Distribuição e recolha do material necessário para a higienização dos dentes (EB1 / JI S. 

Roque). 

Nas turmas dos 2º, 3º e 4º anos, os alunos fizeram pesquisas individuais e em grupo, e nas 

turmas dos 3º e 4º anos os alunos fizeram a autoavaliação. 

Em todas as turmas do 1º ciclo, foram dinamizadas: 

• Assembleias de turma; 

• Domínios de Autonomia Curricular; 

• Atividades de pesquisa; 

• Atividades práticas (Trabalho individual/ de pares/ em grupo);  

• Trabalho de Projeto; 

• Trabalho Cooperativo; 

• Atividades de caráter experimental;  

• Reflexão sobre o erro /Autorregulação;  

• Autoavaliação; 

• Aplicativos de Gestão da sala de aula (ClassDojo); 

• Participação em concursos a nível concelhio e nacional (PNL; Campeonato Multipli; 

Plataforma +Cidadania: Olimpíadas da Cidadania e Património); 

• Troca de Correspondência; 

• Atividades relacionadas com os seguintes projetos: Ante Pé; Mais Dois; Hypatiamat; 

Academia de Código; SeguraNet; Litteratus; Heróis da Fruta; Dia Nacional do Pijama; Dia de 

Aulas ao Ar Livre; SOBE+; Plataforma +Cidadania; Pergunta ao Tempo; Eco Afonsinho; Elogio 

à Leitura; Eco Escolas; Pegadas; Descolar; Fénix; (Re)conhecer Guimarães 

• Atividades por tarefas;  

• Projeto Hero – Tu és o Herói. 
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Tabela nº 5 – Dados relativos às atividades desenvolvidas em contexto sala de aula  

no Pré- escolar e no 1º ciclo 

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

EXEMPLOS SIM 

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 

Outras: DAC, etc. X 

 3.4.2 Atividades de projetos desenvolvidas em contexto sala de aula no 2º e 3º Ciclos 

Nas turmas do 5º ano, foi implementado o desdobramento das disciplinas de matemática 

e ciências naturais, com o objetivo de favorecer a realização de atividades práticas em 

pequenos grupos e estimular o interesse pelo conhecimento científico. 

Nas turmas do 7º ano, deu-se continuidade ao desdobramento das disciplinas de 

português e de inglês, visando promover o desenvolvimento da capacidade de produção e 

interação oral e da produção escrita na língua materna e na língua inglesa, e melhorar a 

qualidade do sucesso através da implementação de estratégias inovadoras.  

Pela análise dos relatórios de coordenação, foi possível verificar a realização mais 

recorrente de atividades como trabalhos de grupo e de pares, atividades de pesquisa de 

informação como suporte para a realização de tarefas orientadas (como a preparação de 

apresentações orais e a organização de debates), atividades de reflexão e apreciação 

fundamentada das atividades realizadas (autoavaliação e heteroavaliação), e atividades em que 

o aluno assume a função de explicar conteúdos específicos aos colegas a partir das orientações 

prévias fornecidas pelos docentes. Nos 2º e 3º ciclos, os departamentos assinalaram a 

realização de diferentes atividades promotoras da autonomia do aluno, conforme a lista 

seguinte: 

• Atividades por tarefas: alunos trabalham em contextos naturais / verosímeis para 

finalidades reais /autênticas de utilização dos conhecimentos. 

• Atividades práticas de descoberta e / ou de aplicação. 

• Atividades de pesquisa (orientada / livre; individual / em grupo; exploratória / webquest 

(em sequência p/ obter respostas) / para trabalhos, projetos, etc.). 
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• Apresentações orais: organização dos conteúdos, apoio visual, conhecimento do tema, 

comunicação oral, interação. 

• Aulas invertidas (flipped classroom): alunos assistem a pequenos vídeos de aulas, 

demonstrações, etc., ou estudam informação a partir de outros suportes, e realizam na aula 

atividades práticas (experiências, fichas, debates, apresentações, etc.) 

• Práticas inclusivas: grupos heterogéneos, reorganização / diferenciação de atividades e /ou 

de recursos, ampliação do tempo de aprendizagem, etc. 

• Reflexão sobre o erro: ruído na comunicação, interferência cultural, ponto de partida para a 

aprendizagem, regras de comportamento. 

• Autorregulação: identificação de necessidades de aprendizagem, de estratégias e de 

recursos; desempenho face aos objetivos (autoavaliação); correção do percurso. 

• Trabalho de projeto: pesquisa, planificação, execução, apresentação de produtos / 

resultados, avaliação. 

• Tarefas de integração de saberes: mobilização de saberes prévios, criação de ligações entre 

saberes de áreas diversas, reformulação de saberes a partir de nova informação, etc. 

• Aprendizagem cooperativa: trabalhar em conjunto para maximizar a aprendizagem de 

todos os alunos no grupo. (ex.: trabalho / estudo para testes, apresentações, etc.) 

• Atividades de diferenciação pedagógica p/ remediação / consolidação / enriquecimento; 

avaliação diferenciada das aprendizagens. 

• Recurso a plataformas digitais e outras ferramentas eletrónicas potenciadoras da 

autonomia na aprendizagem (ex., Plickers, Socrative, Edmodo, Classdojo, etc.). 

• Recurso preferencial à avaliação formativa: variedade de instrumentos de avaliação (fichas 

de avaliação distribuídas, guiões de trabalho, mapas de conceitos, escalas de avaliação, 

perfis de desempenho, grelhas de observação, portefólio); avaliação descritiva (reflexões, 

feedback frequente). 
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 Tabela nº 6 – Dados relativos às atividades desenvolvidas em contexto sala de aula  

no 2º Ciclo e no 3º Ciclo 

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

EXEMPLOS SIM 

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 

Outras: DAC, etc. X 

  

 Domínio de Autonomia Curricular (5º e 7º anos) 

A gestão flexível do currículo, resultado do trabalho colaborativo de todos os docentes, 

permitiu potenciar oportunidades para todos os alunos atingirem o seu máximo potencial, 

garantindo, assim, o acesso ao currículo e às aprendizagens essenciais, ou seja, o que os alunos 

não podem deixar de aprender ao longo do seu percurso escolar. 

 

Tabela nº 7 – Dados relativos aos DAC dos 5º e 7º anos 

Turma Tema: Produto final: 
Cumprimento dos 

objetivos 

5ºA As cores da vida Jardim de cores 
Parcialmente 
atingidos 

5ºB 
Uma escola, 
uma casa 

Festa partilhada – final de ano 
letivo 

Objetivos atingidos 

5ºD 
A olhar para o 
ar 

Realização de um simulacro 
“hora poluída” e de uma ação de 
sensibilização para a importância 
da qualidade do ar nas nossas 
vidas. 

Parcialmente 
atingidos 

5ºE 
Revista da 
turma 

Revista da turma 
Parcialmente 
atingidos 

5ºF Alimentação 
Feirinha de produtos executados 
pelos alunos em colaboração 
com E.E. e docentes. 

Objetivos atingidos 

7ºA 

De onde 
viemos? Quem 
Somos? O que 
queremos ser? 

Construção de um friso 
cronológico desde a formação do 
Universo atá à atualidade com 
indicação de eventos biológicos, 
geológicos, geográficos e 
históricos mais importantes e 

Objetivos atingidos 
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respetiva apresentação a outra 
turma. 

7ºB 
A minha cidade 
é SUPER! 

Elaboração de um peddy paper  Objetivos atingidos 

7ºC 
Pompeia – 
“Uma catástrofe 
à espreita”. 

Trabalhos sobre a catástrofe de 
Pompeia 

Objetivos atingidos 

7ºD 
Uma vez na net, 
sempre na net 

Exposição de trabalhos em turma 
e para a comunidade escolar. 
Dinamização do dia da internet 
segura. 

Objetivos atingidos 

7º E 
Uma vez na net, 
sempre na net 

Exposição de trabalhos em turma 
e para a comunidade escolar. 

Objetivos atingidos 

7ºF 

A arte como 
forma de 
preservação do 
património 
cultural, 
ambiental e 
material. 

Visita de estudo Objetivos atingidos 

7ºG BULLYING 
Teatro, pequenos vídeos 
informativos 

Objetivos atingidos 

7ºH 
Uma turma de 
emoções 

Declamação de poemas no dia 21 
de março. 
Cantar a música “happy” no CAA 
e noutras salas de aula. 
Visitar, ao longo do ano letivo, a 
sala do CAA e animar os alunos 
com atuações – teatros, canções, 
fantoches, etc. 

Objetivos atingidos 

 

 3.5 Avaliação das Aprendizagens 

 3.5.1 Avaliação formativa 

 No âmbito do artigo 24º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, a avaliação formativa 

foi realizada de forma contínua e sistemática, ao serviço das aprendizagens, e recorrendo a 

uma variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos de recolha de informação 

adequados à diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em que 

ocorreram. Em função da informação recolhida, foram definidas estratégias de diferenciação 

pedagógica, de superação de dificuldades dos alunos, de facilitação da sua integração escolar e 

de apoio à orientação escolar. Professores, alunos, pais e encarregados de educação e outras 
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pessoas ou entidades legalmente autorizadas puderam obter informação sobre o 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e 

estratégias. Como principal modalidade de avaliação, a avaliação formativa permitiu não só 

obter informação privilegiada e sistemática nos diversos domínios curriculares, mas também 

promover o envolvimento dos alunos no processo de autorregulação das aprendizagens e 

fundamentar o apoio às mesmas, em articulação com dispositivos de informação dirigidos aos 

pais e encarregados de educação. 

 3.5.2 Avaliação sumativa: resultados do 3º período 

Foi elaborado o relatório da estatística dos resultados da avaliação sumativa do 3º 

período, apresentando-se abaixo alguns dados da avaliação global.  

A grande maioria das turmas apresenta taxas de aproveitamento de satisfaz bastante, e 

excelentes taxas de assiduidade e de pontualidade. Cerca de metade das turmas apresenta um 

comportamento avaliado com satisfaz bastante, mas cerca de um terço situa-se no satisfaz. 

Tabela nº 8 – Dados relativos à caracterização das turmas 

 

 

Verificou-se uma ligeira redução da taxa de sucesso do 2º período (93,6%) em relação à 

taxa de sucesso do 1º período (94,4%), ocorrência frequente e expectável, mas a avaliação 

global do 3º período atingiu a taxa mais elevada desde 2013 (99,8%). Salienta-se também a 

subida da taxa de qualidade do sucesso ao longo do ano letivo em todos os ciclos de 

escolaridade, tendo a taxa global atingido os 77,5%. 
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São ainda dignos de nota os resultados do agrupamento na avaliação externa, uma vez 

que superam a média nacional quer na taxa de sucesso de português (93,1% contra 93%) e de 

matemática (57,7% contra 51,7%), quer na taxa de qualidade do sucesso de português (80,3% 

contra 77%). Registam-se, portanto, diferenciais de 16,2% e de 16,9%, respetivamente. Verifica-

se também uma convergência dos resultados externos com os da avaliação sumativa interna. 
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Apresentam-se também os prémios valorativos atribuídos, destacando-se o elevado 

número de alunos no quadro de excelência (74). 

Tabela nº 9 – Dados relativos a prémios valorativos 

 

 MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO DOS ALUNOS 

Tabela nº 10 – Dados relativos à distribuição das medidas de promoção do sucesso 

 

 4.1 Apoio pedagógico 1º Ciclo 

Nos 1º e 2º anos, foi implementada a metodologia do projeto Fénix na aplicação do apoio 

pedagógico diferenciado. Nesta metodologia, o professor titular de turma sai da sala de aula 

com o grupo de alunos com os quais pretende desenvolver um trabalho diferenciado, enquanto 

o professor Fénix assegura as atividades da sala de aula de acordo com um plano previamente 

elaborado no subdepartamento. Nas turmas dos 3º e 4º anos, 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.  

 4.2 Apoio ao estudo 2º Ciclo 

No presente ano letivo, o apoio ao estudo ficou distribuído em 2 tempos semanais para 

os alunos do 5º ano e 5 tempos semanais para os alunos do 6º, marcados no horário. Procurou-

se equilibrar o número de tempos destinados a português e a matemática com os professores 
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das respetivas áreas. Quando os alunos são convocados, é obrigatória a frequência, a não ser 

que os encarregados de educação tenham prescindido da mesma. Os professores de português 

do grupo 220º geriram os tempos para apoio a inglês, conforme as necessidades dos alunos.  

 4.3 Aulas de recuperação 

O número de alunos relativamente baixo a frequentar aulas de recuperação justifica-se 

com a conversão de horas disponíveis para esse efeito em horas de coadjuvação. Para a quase 

totalidade dos alunos com aulas de recuperação, porém, esta medida de apoio individualizado / 

em pequenos grupos teve um impacto positivo no aproveitamento. 
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 4.4 Tutorias 

O baixo número de alunos a frequentar tutorias (5 no 2º ciclo e 7 no 3º ciclo) face ao 

número de alunos propostos (16 no 2º ciclo e 21 no 3º ciclo) deveu-se à falta de crédito horário 

e/ou de disponibilidade horária quer de professores, quer dos alunos propostos. Todavia, o 

impacto deste tipo de apoio foi de 100%, uma vez que todos os alunos que frequentaram 

tutorias transitaram ou foram aprovados. 
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 4.5 Coadjuvações 

Tabela n.º 11 – Dados relativos às coadjuvações  

 

 

Na promoção do sucesso dos alunos, as coadjuvações foram consideradas tão ou mais 

eficazes do que as aulas de recuperação, não só por não implicarem acréscimo ao horário do 

aluno, mas sobretudo por facilitarem a intervenção pedagógica em tempo útil e no próprio 

contexto de aprendizagem. 

As coadjuvações têm-se revelado uma boa aposta na melhoria dos resultados e dos 

comportamentos dos alunos, e uma estratégia eficaz na promoção da educação inclusiva, 

respondendo quer a situações de integração de alunos com necessidades educativas especiais, 

quer a situações de implementação de medidas universais ou seletivas, quer ainda na 

implementação / gestão de formas de trabalho cooperativo entre alunos em sala de aula. Para 

tal, tem sido fundamental o desenvolvimento curricular nas reuniões de trabalho colaborativo. 

 4.6 Constituição temporária de Grupos de Homogeneidade Relativa 

No 1º ciclo, foram constituídos grupos de homogeneidade relativa em todas as turmas. 

Nas turmas dos 1º e 2º anos, esses grupos funcionaram no âmbito da implementação da 

metodologia Fénix (descrita no ponto relativo ao apoio pedagógico no 1º ciclo). Nos 2º e 3º 

ciclos, não foram constituídos grupos de homogeneidade relativa. 
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 4.7 Reforço Curricular 

 No reforço curricular de educação física no 9º ano, implementado pela primeira vez, 

registou-se inicialmente, e contrariamente ao previsto, uma alta taxa de falta de assiduidade 

devido ao cariz opcional das aulas. Todavia, após esclarecimento e sensibilização de alunos e 

encarregados de educação, a situação foi regularizada e a falta de assiduidade deixou de ser um 

problema. O funcionamento do reforço curricular de inglês no 8º ano foi alvo de reflexão por 

parte do subdepartamento e do conselho pedagógico, passando a ser novamente de frequência 

generalizada a todos os alunos do 8º ano. 

 4.8 Medidas Inclusivas 

 A quase totalidade dos alunos com medidas inclusivas, fossem universais, seletivas e/ou 

adicionais, transitou / foi aprovada. 

 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR JOÃO DE MEIRA 

36 

  

 4.9 Relatórios Técnico-Pedagógicos 

 A quase totalidade dos alunos com RTP transitou / foi aprovada. 
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 ESTRUTURAS DE APOIO / ACOMPANHAMENTO DO ALUNO  

 5.1 Componente de apoio à família e dos tempos livres no Pré-escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos 

No 1º Ciclo, foram desenvolvidas atividades nas seguintes modalidades: Piscina; Artes 

Plásticas; Culinária; Jogos de Mesa; Saídas de Campo; Jogos Tradicionais; Idas a Espetáculos e 

Parques de Diversão; Andebol; ‘Crescer a mexer’; Jiu-Jitsu; Hip-Hop; Patinagem; Inglês; Música. 

Os totais de alunos que frequentaram por escola foram os seguintes: 

JI/EB1 S. Roque: 52 alunos; 

EB Oliveira do Castelo: 110 alunos. 

Nos 2º e 3º Ciclos, foram desenvolvidas atividades nas seguintes modalidades: Apoio ao 

Estudo; Futebol; Fábrica de emoções/artes performativas; Voleibol; Ginástica; Informática; 

Jogos Tradicionais. Foram também dinamizadas algumas atividades em articulação com os 

clubes e projetos da Escola EB 2,3. Nas interrupções letivas, houve visitas a diversas 

instituições, visionamento de filmes, oficinas de expressões plásticas, workshops temáticos, 

atividades desportivas e jogos tradicionais, de acordo com solicitação dos encarregados de 

educação. 

 5.2 Bibliotecas 

A biblioteca escolar tem desempenhado sempre um papel preponderante no 

desenvolvimento de competências transversais de vária ordem no contexto escolar e na ligação 

deste ao contexto social e cultural da escola. No âmbito da nova legislação, o espaço da 

biblioteca, com todos os seus recursos materiais e humanos, é um espaço privilegiado de:  

• complementaridade ativa da sala de aula; 

• promoção da educação inclusiva; 

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

• articulação com iniciativas de outras estruturas educativas;  

• educação para as atitudes e valores; 

• implementação e desenvolvimento de parcerias na comunidade educativa. 

A biblioteca escolar, partilhada por todos e construída por todos, é cada vez mais um 

espaço aberto, acessível, flexível e dinâmico, capaz de gerar e manter redes de conhecimento e 
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de formação essenciais à era digital, pelo que, concluído mais um ano letivo sem as instalações 

definitivas da biblioteca da escola EB 2,3 João de Meira, regista-se a urgência da sua 

construção, para dar resposta às necessidades prementes que a educação atual impõe. Dado o 

elevado número (43) e a grande variedade de atividades desenvolvidas pelas bibliotecas do 

agrupamento, os relatórios elaborados pelos coordenadores nos 3 períodos letivos são 

excecionalmente incorporados na íntegra, em anexo a este relatório,  para uma melhor 

compreensão da ação das bibliotecas do agrupamento. 

 5.2.1 Apoio das bibliotecas à educação especial 

Além das atividades desenvolvidas, a equipa de apoio da biblioteca prestou apoio 

semanal a alunos com necessidades educativas especiais em diferentes modalidades, tendo em 

conta a especificidade dos alunos abrangidos. Esta atividade é objeto de avaliação, requerida 

pelos professores da referida área no final do período aos elementos da biblioteca. 

 5.2.2 Apoio geral 

A biblioteca dinamizou atividades formativas e de apoio em geral para os alunos que se 

dirigiram ao espaço da biblioteca solicitando apoio, quer para a pesquisa de dados pedidos nas 

aulas, quer para a realização de trabalhos de cariz digital. 

 5.3 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 ano letivo: 

• Mediação de conflitos; 

• Contactos com os encarregados de educação; 

• Sessões em Educação para a Cidadania / Cidadania e Desenvolvimento; 

• Entrevistas; 

• Acompanhamento; 

• Compromissos; 

• Negociações. 
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 5.3.1 Área Disciplinar 

Tabela nº 12 – Dados relativos à ação do NAM – Área Disciplinar: 

Âmbito disciplinar e de 

acompanhamento para o sucesso 

Nº 

Observações 
1º Ciclo 

2º e 3º 

Ciclos 

Nº de participações enviadas da 

sala de aula 
1 

90 
(1ºP: 30; 
2ºP: 43; 
3ºP: 17) 

5ºA, 5ºB, 5ºC, 5ºD, 5ºE; 

6ºD, 6ºE, 6ºF, 6ºG;  

7ºB, 7ºC, 7ºD, 7ºE, 7ºF, 7ºG, 7ºH; 

8ºB, 8ºE, 8ºF, 8ºG, 8ºH; 

9ºC, 9ºD, 9ºE, 9ºF, 9ºG. 

Nº de medidas corretivas  

(a participação disciplinar 

constitui uma medida corretiva) 

1 

163 
(1ºP: 52; 
2ºP: 82; 
3º P: 29) 

5ºB, 5ºD; 7ºC, 7ºE. 

Medidas sancionatórias  
14 

(5+7+2) 
 

Nº de pais / EE atendidos  8 5ºD, 7ºE, 7ºF, 8ºA e 8ºH 

N.º de alunos sinalizados com 

dificuldades 
 

85 
2º ciclo: 

21 
3º ciclo: 

64 

 

N.º de alunos acompanhados  78 
5ºB, 5ºC, 5ºD; 6ºB, 6ºC, 6ºF; 

7ºE, 7ºD, 7ºF, 7ºG; 8ºA, 8ºH. 

N.º de tutorias / aulas de apoio  16 6ºC, 6ºF; 7ºF; 8ºH. 

Mediação de conflitos 1 22 
5ºB, 5ºC, 5ºD, 5ºE; 

7ºE, 7ºG; 8ºG; 9ºE. 

N.º de entrevistas individuais  73  

N.º de entrevistas a grupos / 

turma 
 13 

5ºB, 5ºD; 7ºE, 7ºF, 7ºG; 8ºA, 8ºC, 

8ºD, 8ºG, 8ºH; 9ºA, 9ºE. 

N.º de aulas intervencionadas  43 5ºB, 5ºD; 6ºC; 7ºD, 7ºE, 7ºF; 8ºH. 

N.º de situações problemáticas 

identificadas 
1 14 

5ºB, 5ºD; 6ºF; 7ºD, 7ºE, 7ºF, 7ºG, 

7ºH; 8ºA, 8ºH; 9ºE. 

N.º de diretores de turma 

envolvidos 
 11 

5ºB, 5ºD; 6ºF; 7ºD, 7ºE, 7ºF, 7ºG, 

7ºH; 8ºA, 8ºH; 9ºE. 

N.º de docentes envolvidos  2  
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 5.3.2 Gabinete de educação para a saúde / educação sexual 

Tabela nº 13: Dados relativos à ação do NAM – Gabinete Educ. Saúde / Educ. Sexual (GES): 

GES 
Nº Observações 

1.º Ciclo 2º e 3º Ciclos  

Nº de alunos 

encaminhados 

e recebidos 

0 6  

Nº de 

atividades 

desenvolvidas 

2 8 

“Dia Mundial da Alimentação” 

“Dinamização do cantinho das ciências na sala 

dos professores” 

“Saúde Mental” 

“Rastreio visual para todos os alunos do 1º 

ciclo do agrupamento e para o 5º ano” 

“Projeto Violentómetro” 

Temas 

dinamizados 

Sessão sobre 

saúde 

mental: “A 

importância 

das emoções 

e da atenção 

no bem-

estar"  

 

A 

importância 

da higiene na 

prevenção de 

doenças 

 

A 

importância 

do rastreio 

visual 

 

A importância da 

alimentação 

A importância da 

higiene na 

prevenção de 

doenças 

Prevenção do 

bullying (Projeto 

Violentómetro) 

7ºE e 8ºA 

A importância da 

Saúde 

Doenças 

Cardiovasculares: 

causas, 

consequências e 

medidas de 

prevenção 

Rastreio visual 

 

 

“Sessão sobre saúde mental: a importância 

das emoções e da atenção no bem-estar": 1 

sessão de 75 minutos para cada uma das 

turmas do 1º Ciclo (Oliveira de Castelo e S. 

Roque). 

“A importância da alimentação”: distribuição 

aos alunos de fruta e de diferentes tipos de 

pão no Dia Mundial da Alimentação como 

forma de sensibilização para hábitos 

alimentares saudáveis. 

Inquérito sobre o consumo de álcool e outras 

drogas, aplicados numa turma de 7º ano (7ºE) 

e numa turma de 8º ano (8º B). 

Projeto PreVINT – Projeto Violentómetro, 

para prevenção do bullying 

O rastreio visual destinou-se a todos os alunos 

de 5º ano que tiveram autorização do EE e ao 

1º ciclo. 

Dinamização do Cantinho das Ciências e do 

Cantinho da Saúde. 

Jornadas da Saúde (28/03 a 05/04) – ver lista 

de atividades abaixo. 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR JOÃO DE MEIRA 

41 

Reuniões de 

articulação 
1 4 

1ª Reunião – Coordenadora da equipa 

NAM; coordenadora da educação 

especial; enfermeiras da saúde escolar; 

psicóloga; coordenadoras do 1º Ciclo. 

2ª Reunião – Psicóloga; a responsável pelo 

projeto “Violentómetro”. 

Existiram outras reuniões informais entre 

a coordenadora da equipa NAM e a 

psicóloga. 

 Durante as Jornadas da Saúde (de 28/03 a 05/04) desenvolveram-se as seguintes 
atividades:  

• Palestra sobre “A importância do exercício físico na prevenção de doenças”, proferida pelo 

Dr. Marco Costa, dirigida a docentes, não docentes e pais e encarregados de educação; 

• Ações de sensibilização pelos alunos de 9º ano para questões relacionadas com a prevenção 

de doenças, em articulação com o subdepartamento de Ciências Naturais;  

• “Amizade oferece-se”, em articulação com a Oficina de Teatro, durante os intervalos;  

• “Pequeno almoço saudável”, na sala dos professores, destinado a todo o pessoal docente e 

não docente;   

• Aula de Zumba, para todos os alunos e professores, no dia 4 de março, em articulação com 

os subdepartamentos de Educação Física e de Espanhol;  

• Palestra “O cancro sob a perspetiva da medicina tradicional chinesa”, proferida pelo Dr. 

Renato Oliveira, no dia 4 de maio, dirigida a docentes, não docentes e pais e encarregados 

de educação;  

• Exposição “Curiosidades do corpo humano” em diversos locais da escola;  

• “Jogo de voleibol professores vs. Alunos”, em articulação com o subdepartamento de 

Educação Física. 

 5.3.3 Área de acompanhamento para o sucesso  

A equipa NAM procurou desenvolver estratégias de promoção do sucesso, estabelecendo 

medidas de apoio aos alunos com mais dificuldades, sinalizados desde o início do ano letivo, ou 

em qualquer momento em que foram identificadas dificuldades, promovendo a 

responsabilização do aluno, bem como o envolvimento da família e das instituições parceiras 

que pudessem contribuir para a sua recuperação, juntamente com a intervenção da psicóloga.  
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 5.3.4 Serviço de psicologia 

Tabela nº 14 – Dados relativos à ação do NAM – Serviço de Psicologia: 

Serviço de Psicologia Nº Observações 

1º 

Ciclo 

2º 

e 3º 

Ciclos 

Contactos com enc. de educação 9 38  

Sessões em Ed. para a Cidadania / 

Cidadania e Desenvolvimento / 

Sessão em Aula 

4 32 
3º S. Roque; 2ºA Oliveira do 

Castelo; 5ºB; 7ºD, 7ºE, 7ºF, 7ºH. 

Entrevistas / Acompanhamentos 
17 

sessões 

74 

sessões 
3 destes atendimentos foram 

considerados intervenções em crise. 

Situações de bullying  4  

Agressões  5  

Conflitos 1 3  

 5.4 Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI)  

Ao longo do 1º período, a EMAEI procedeu à elaboração dos seguintes documentos para 

a implementação do Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho: 

• Documento de identificação; 

• Formulário para medidas universais; 

• Relatório Técnico-Pedagógico; 

• Programa Educativo Individual; 

• Plano Individual de Transição; 

• Documento de monitorização da aplicação das medidas; 

• Documento orientador para o preenchimento dos formulários. 

A Equipa procedeu à reavaliação dos alunos, à reformulação dos respetivos processos e à 

atualização da documentação. Além disso, participou em reuniões de diretores de turma e em 

conselhos de docentes do 1º ciclo para prestar informações sobre o Decreto-Lei nº 54/2018, de 

6 de julho, e sobre os documentos elaborados. 
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 5.5 Unidade de Apoio ao Alto Rendimento Escolar (UAARE)  

As UAARE foram criadas pelo despacho conjunto n.º 9386-A/2016, do Gabinetes da 

Secretária de Estado Adjunta e da Educação e dos Secretários de Estado da Educação e da 

Juventude e do Desporto. Estas unidades têm como objetivo promover o sucesso dos alunos-

atletas nas suas carreiras duais, desportivas e escolares, para que não tenham de escolher uma 

em detrimento da outra; e destinam-se aos alunos desportistas que possuam um dos três 

estatutos seguintes: 

I – alunos-atletas que se integrem no estatuto de alto rendimento (Decreto-Lei nº 

272/2009, de 1 de outubro); 

II – alunos-atletas que se integrem nos trabalhos e/ou na seleção nacional (Decreto-Lei nº 

45/2013 de 5 de abril); 

III – alunos-atletas com “potencial talento desportivo” (EU Guidelines on Dual Careers of 

athletes – Approved by the EU expert Group “Education & Training in Sport” at its meeting in 

Poznan on 28th September 2012; Conclusões do Conselho e dos Representantes dos Governos 

dos Estados-Membros, reunidos no Conselho sobre as Carreiras duplas dos atletas). 

Para já, existem UAARE em 16 escolas do país. A nossa escola funciona como Escola 

Associada da Escola Secundária Martins Sarmento, para dar apoio aos alunos desportistas dos 

2º e 3º ciclos, no âmbito de um protocolo estabelecido entre estas entidades, a Câmara 

Municipal de Guimarães e o Vitória Sport Clube (o primeiro clube desportivo do país a ter uma 

UAARE).  

 5.5.1 Sala Aprender+ 

No âmbito das UAARE, cada escola cria uma Sala de Estudo “Aprender +” (SEAM).  

A UAARE da nossa escola incluiu 21 alunos do 5º ao 9º ano, praticantes de 11 

modalidades desportivas diferentes (natação, natação artística, ginástica artística, ginástica 

rítmica, ginástica de trampolins, ténis, futebol, basquetebol, patinagem artística, karaté e 

xadrez), sendo que 3 alunos eram de nível II.  

A SEAM da nossa Escola disponibilizou: 

• 19 horas semanais de apoio individualizado ou em pequenos grupos, sendo 4 delas com 2 ou 

3 professores presentes em simultâneo; 

• 14 professores de apoio; 
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• apoio a 7 disciplinas: português, inglês, francês, história, matemática, ciências naturais e 

físico-química; 

• apoio da psicóloga escolar. 

Os alunos usufruíram de apoio ao estudo em caso de dúvidas ou para preparação para 

testes e exames, e de aulas de compensação / recuperação, e utilizaram a Sala Aprender+ 

sobretudo de forma autónoma. O apoio prestado teve um impacto positivo no desempenho 

escolar dos alunos-atletas, que melhoraram os seus resultados académicos ao longo do ano 

letivo. 
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 ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 6.1 Pré-escolar e 1º ciclo 

As atividades desenvolvidas foram Atividade Física e Desportiva e Artes Performativas. 

Os totais de alunos que frequentaram por escola foram os seguintes: 

EB1 / JI S. Roque: 54 alunos; 

EB1 Oliveira do Castelo: 82 alunos. 

As principais dificuldades encontradas foram as seguintes: 

piso do pavilhão seriamente danificado, o que causa incómodo e se torna até perigoso 

por estar descolado e alteado em grande extensão; 

faltam banco sueco de 2,5m e um espaço coberto para a prática de AFD na EB1/JI de S. 

Roque. 

 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 turma, 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. 

A contagem das atividades por período é feita pela data de início da atividade. O aparente 

maior número de atividades no 1º período resulta do facto de algumas atividades iniciadas 

nesse período se terem prolongado no 2º e, por vezes, no 3º período.  
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Tabela nº 15 – Nº de atividades propostas nos PAT  

Atividades dos PAT 
 1ºPeríodo 2º Período 3º Período 

1º Ano 11 1 1 

2º Ano 9 9 1 

3º Ano 20 2 4 

4º Ano 11 11 18 

Total 1º Ciclo 51 23 24 

5º Ano 4 6 3 

6º Ano 38 16 3 

Total 2º Ciclo 42 22 6 

7º Ano 19 9 3 

8º Ano 11 5 6 

9º Ano 5 3 6 

Total 3º Ciclo 35 17 15 

Subtotal 128 62 45 

TOTAL GLOBAL 235 

 

 6.2.1 Visitas de estudo / Saídas de campo 

 De entre as atividades dinamizadas pelos conselhos de turma, destacam-se as visitas de 

estudo e as saídas de campo como experiências holísticas de ensino-aprendizagem. Ao longo 

deste ano letivo, realizaram-se 21 visitas de estudo e 15 saídas de campo, procurando-se 

sempre articular diferentes disciplinas / componentes do currículo, promover aprendizagens 

em contexto e facilitar processos de integração, mobilização e transferência de saberes, bem 

como desenvolver competências transversais e vertentes atitudinais do perfil dos alunos à 

saída da escolaridade obrigatória. 

 6.3. Departamentos 

As atividades de enriquecimento curricular desenvolvidas pelos departamentos visaram 

quer competências transversais, quer competências específicas, quer ainda competências 

interpessoais e o desenvolvimento de atitudes e valores de cidadania e de identidade escolar. 

Estas iniciativas promoveram a integração de saberes formais e informais e implementaram a 

interdisciplinaridade como estratégia de ensino-aprendizagem. Em muitos casos, a articulação 

com a ação da biblioteca e dos clubes e projetos fomentou uma aprendizagem dinâmica, quer 
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dentro, quer fora do contexto escolar. Esta abordagem está patente na diversidade de 

atividades e na abrangência das metas trabalhadas, assim como na variedade de participantes e 

de articulações estabelecidas, como se poderá confirmar no ponto 9 deste relatório. 

 6.4 Clubes e Projetos 

As atividades dinamizadas no âmbito dos clubes e projetos ao longo do ano letivo 

contribuíram para atingir as metas do projeto educativo nas quatro áreas de intervenção, mas 

também foram alvo de uma reflexão com vista a alargar o seu potencial formativo para 

aprendizagens mais significativas e integradas por parte dos alunos, e também para tornar mais 

eficientes e eficazes as intervenções das equipas educativas (conselhos e turma ou outras) na 

prevenção ou remediação do insucesso escolar, quer no domínio cognitivo, quer no atitudinal, 

à luz do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 julho.  

Tabela 16 – Dados relativos a clubes e projetos com atividades no PAA  

e seu contributo para as metas do PE 

Clubes / 

Projetos 

Nº de 

Ativida

des  

Metas do Projeto Educativo Organizadores Participantes 

Ação 

Educati

va 

Relaçõe

s 

Interpe

ssoais 

Saúde e 

Sustent

abilidad

e 

Comuni

dade 
Profs Als Profs Als 

Clube de 

Culinária 
1 X X X X X X X X 

Clube de Xadrez 1 X   X X   X 

Clube de 

Robótica 
1 X   X X   X 

Clube  

Meira’s ReUse 
2 X X X X X X X X 

Clube de Poesia 1 X X  X X X  X 

Eco-Escolas 5 X X X X X X X X 

Jardim 

d’Aromas/ 

Horta 

Pedagógica 

2 X  X X X  X X 

Educação para a 

Saúde 
4 X X X X X   X 

Parlamento dos 

Jovens 
1 X X X X X X X X 

Associação de 

Estudantes 
6 X X X X X X X X 
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 6.5 Jornadas Culturais, Dia do Agrupamento e Gala “Nariz Vermelho” 

As Jornadas Culturais do 1º período decorreram no dia 14 de dezembro e englobaram 

atividades de natureza diversa, constantes do PAA. Destaca-se como ponto forte a grande 

adesão da comunidade educativa, quer na execução e participação no dia das Jornadas, quer na 

planificação e preparação prévia das atividades, fases em que o envolvimento direto dos alunos 

é cada vez maior e de melhor qualidade. 

O Dia do Agrupamento foi celebrado a 3 de maio e comemorou o 50º aniversário da 

escola através de algumas ações protocolares e de atividades diversas dirigidas a todos os 

elementos da comunidade educativa, incluindo parceiros e antigos alunos e professores, 

conforme o programa transcrito abaixo: 

• 09h00 - Receção aos alunos (salas a atribuir)  

• 09h30 - Cerimónias protocolares (átrio exterior)  

• Apontamento musical - Hino do Agrupamento  

• “Sr. Feliz e Sr. Contente- como vai a João de Meira?”  

• 10h30 - Início das Atividades:  Sala dos Afetos (sala 7); Sala “Regresso ao Passado” (sala 

14); Sala Professor João de Meira (sala 16); Sala das Línguas Estrangeiras (sala 12); Sala do 

Xadrez; Sala da Robótica; Laboratório Aberto - apenas para turmas 4º ano (Lab. Einstein); À 

conversa com… antigos alunos (sala 5); Meira’s ReUse – Recuperação de um Jogo 

Tradicional (átrio interior); Mini-Olimpíadas de Atletismo (pavilhão); Eco-Escolas – Jardim D’ 

Aromas - Feira das Plantas (Lab. Galileu e exterior); Feira do Livro Usado (espaço em frente 

à Biblioteca); Desafio “Quem é quem?” (átrio interior); Quiz João de Meira (átrio interior); 

Lanche Saudável APEEJM. 

• 18h30 - Celebração Eucarística na Escola EB 2,3 João de Meira  

• 20h00 - Jantar convívio 

 A Gala Solidária “Operação Nariz Vermelho”, que teve lugar no dia 14 de junho, às 21:00, 

no auditório da Universidade do Minho, teve como objetivo a angariação de fundos para a 

organização com o mesmo nome.  

 6.6 Desporto Escolar 

 O programa Desporto Escolar continua a ser essencial à formação desportiva de muitos 

alunos do agrupamento e é sempre muito participado. Este programa contribui para a 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR JOÃO DE MEIRA 

49 

educação física e para a educação para a saúde, e faculta o acesso a eventos desportivos 

regionais e nacionais e a competições importantes, onde vários alunos / equipas chegam a 

obter bons resultados e vitórias, sendo todas as participações dignas de louvor. 

Tabela nº 17 – Dados relativos ao desporto escolar 

N.º de modalidades do desporto escolar 4 

N.º de alunos inscritos no desporto escolar por 

modalidade 

Patinagem: 53 

BTT: 26 

Ténis de mesa: 43 

Xadrez: 71 

Total: 193 

Nº de atividades desportivas extracurriculares 48 

Nº de alunos participantes nas atividades desportivas 

extracurriculares 

Torneios interturmas: 1393 

Formação juízes árbitros: 24 

Corta mato: 538 

Megasprint Interturmas: 624 

Dia do Agrupamento: 130 

Competições desportivas: 257 

Total: 2747 

Outras atividades / participações 
Dia Europeu do Desporto 

Escolar (sala aula): 476 

Total:   3480 

 

 6.7 Atividades desenvolvidas pela Associação de Estudantes 

A Associação de Estudantes (AE) foi eleita no dia 5 de novembro, tendo tomado posse no 

dia 14 de dezembro, nas Jornadas Culturais. Destacou-se o bom ambiente geral entre as listas 

concorrentes, que ocuparam espaços de campanha de forma alternada e que se empenharam 

na limpeza desses espaços no final das ações de 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. 

Após as eleições, a AE prestou apoio ao corta-mato escolar no dia 16 de novembro e aos 

torneios interturmas entre 11 e 13 de dezembro, e planificou e preparou a eleição “Miss e 

Mister João de Meira”, atividade realizada no dia 14 de dezembro no âmbito das jornadas 

culturais, tal como previsto no PAA. Vários elementos da AE colaboraram na execução de várias 
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atividades das Jornadas Culturais e do Dia do Agrupamento, prestando sobretudo apoio 

logístico. Ao longo do ano letivo, a participação da AE foi alvo de apreciações muito positivas 

por parte de professores, assistentes operacionais e alunos, assim como pela comunidade 

escolar em geral. 

Tabela nº 18 – Dados relativos à eleição da Associação de Estudantes 

 Nº de alunos 

Participação dos alunos nas eleições 44 

Listas nas eleições 2 

Votantes nas eleições 447 (= 47%) 

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

Das atividades desenvolvidas pelas APEEs dirigidas a toda a comunidade educativa, 

destacam-se as seguintes: 

Projeto “Anti-bullying” 

Foram dinamizadas sessões sobre a temática do Bullying para todas as turmas do 5º 

ano, sob a orientação dos psicólogos da Clínica MIM. Estas sessões têm como objetivo perceber 

o que os alunos sabem sobre a temática, desconstruir ideias erradas e sensibilizar para as 

estratégias e práticas de atuação. Todas as turmas demonstraram interesse e colaboração na 

temática, sendo interventivas e partilhando situações. Os diretores de turma demonstraram 

igualmente interesse na sensibilização sobre o tema e reforçaram junto da turma a importância 

de atuar nas situações de bullying. Houve partilha, por parte dos alunos, de situações ocorridas 

no 1º ciclo, estando já resolvidas. Não se identificou necessidade de aprofundar esta temática 

em nenhuma turma. 

Projeto “Escola com Postura”  

Sob a orientação da Prof. Doutora Ângela Fernandes, docente da Escola Superior de 

Tecnologias da Saúde do Porto, foram realizadas duas sessões educativas, uma de teor teórico 

e outra de carácter experimental, às seis turmas do 5º ano, de acordo com o que estava 

planeado. A implementação das sessões decorreu de 14 a 23 de novembro de 2018. Na 

primeira sessão, cumpriram-se os objetivos de aumentar o conhecimento, por parte dos 
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estudantes, sobre o que é a postura; quais as posturas que costumam adotar na escola e em 

casa e quais as posturas mais adequadas a serem utilizadas; problemas de saúde que podem vir 

a ter devido a más posturas e estratégias a adotar no dia-a-dia benéficas para a saúde. Estas 

últimas foram dadas de acordo com as necessidades expostas pelos estudantes. Na segunda 

sessão, foi possível pesar as mochilas de forma a ter um valor de referência para o peso da 

mochila; ensinar a arrumar a mochila de forma distribuir corretamente o peso e facilitar o seu 

transporte; experimentar formas de transporte de mochilas corretos; ajustar todas as mochilas 

individualmente; e criar consciencialização corporal através da realização de exercícios 

isométricos e de correção postural, promovendo o desenvolvimento de bons mecanismos 

posturais e de uma postura o mais adequada possível durante o desempenho de tarefas. 

 6.9 Atividades desenvolvidas pelo Pessoal não-docente 

Ao longo do ano letivo, 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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 FORMAÇÃO INTERNA 

O plano de formação interna é desenvolvido em parceria direta com o Centro de 

Formação Martins Sarmento (CFMS), em articulação com a sua Secção de Formação e 

Monitorização, e nas escolas abrangidas pelo CFMS. Aquando da elaboração do PAA, várias 

datas de ações de formação do Plano de Formação do Centro estavam ainda por definir ou 

pendentes de aprovação, e outras ações ainda não constavam do Plano ou não puderam ser 

realizadas nas datas previstas, pelo que a atualização do PAA relativamente à formação interna 

foi sendo adiada. 

Foram dinamizadas pelo CFMS as seguintes ações, que contaram com a presença de 

docentes do agrupamento: 

Tabela 19 – Dados relativos a ações de formação 

AÇÃO DESTINATÁRIOS PROMOTOR / FORMADOR 

27/09/2018, 25/10/2018, 13/12/2018 – 

ACD “Projeto de Autonomia e 

Flexibilidade Curricular” 

DOCENTES CFMS; Dra. Ariana Cosme 

07/11/2018 – ACD “A implementação 

da Educação Inclusiva” 
DOCENTES CFMS; Dra. Helena Fonseca 

14/11/2018 – ACD  

“Conceção de Projetos Multi e 

Interdisciplinares” 

DOCENTES CFMS; Dra. Isabel Candeias 

26/11/2018 – ACD “Compromisso com a 

Inclusão, o direito dos direitos!”  
DOCENTES 

CFMS; Dr. Serafim Queirós, Dr. 

Vítor Teté e Dra. Paula Lima 

De setembro a dezembro – OF 

“Educação para a Cidadania: do 

enquadramento às práticas” 

DOCENTES CFFH; Dr. Francisco Teixeira 

De outubro a novembro – MOOC 

“Autonomia e Flexibilidade Curricular” 
DOCENTES DGE 

18/12/2019 – Seminário “Formação 

inicial para novos colaboradores” 

ASSISTENTES 

OPERACIONAIS 
Câmara Municipal de Guimarães 

O CFMS passou também a divulgar via email a todos os docentes a newsletter mensal do 

Centro “Comunidades Educativas em Rede”, estimulando um contacto mais direto e imediato 

com ideias e conceitos que fundamentam as novas políticas educativas, divulgando iniciativas 

de implementação da nova legislação e promovendo as oportunidades de formação oferecidas 

pelo Centro ou por outros agentes educativos, como as seguintes: 
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• De setembro a dezembro – OF “Educação para a Cidadania: do enquadramento às práticas”, 

pelo Dr. Francisco Teixeira (Centro de Formação Francisco de Holanda); 

• De outubro a novembro – MOOC “Autonomia e Flexibilidade Curricular”, pela DGE. 

Foi também realizado um Seminário dirigido ao pessoal não-docente, mas de iniciativa da 

Câmara Municipal de Guimarães: 

• 18/12/2018 – Formação inicial para novos colaboradores. 
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 PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO 

Foram identificados os seguintes problemas: 

• Disparidade de marcas e modelos nos equipamentos tecnológicos das salas de aulas; 

• Antiguidade e obsoletismo de uma quantidade significativa de material informático, 

armazenado de forma desorganizada e sem utilidade em vista; 

• Problemas com alguns computadores, cujo desgaste e idade obrigam a reparações 

frequentes; 

• Falta de cumprimento do processo definido para comunicação de avarias, identificação da 

ocorrência e substituição/reparação do material; 

• 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); 

• Baixa utilização das funcionalidades do e-mail institucional, nomeadamente o disco 

partilhado (Google Drive); 

• Dificuldades de acesso à plataforma TProfessor devido à alteração da palavra-chave. 

Foram resolvidos os seguintes problemas: 

• Insuficiência de computadores de substituição para as salas; 

• Substituição das lâmpadas dos videoprojetores, apesar da dificuldade de aquisição das 

mesmas; 

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

• Configuração dos quadros interativos e possibilidade de requisição de material associado 

(canetas, cabos). 

• Formatação de todos computadores das salas de aula e reposição dos mesmos em tempo 

oportuno; 

• Implementação / manutenção da plataforma TProfessor; 

• Resolução de problemas do software Winga, utilizado pelos serviços administrativos; 

• Configuração dos toques das campainhas. 

Atividades desenvolvidas: 

• Atualização de portáteis para atividades pedagógicas; 
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• Atualização dos computadores nas salas de aula; 

• Manutenção periódica do equipamento tecnológico nas salas de aula, através da correção 

de problemas reportados e consertos de avarias de equipamentos; 

• Sensibilização de professores e funcionários para procedimentos a tomar no caso de avaria 

ou falta de equipamento; 

• Atualização de formulários para recolha de inquéritos e relatórios; 

• Formatação dos computadores de TIC; 

• 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. 

Áreas apoiadas: 

• Direção; 

• Clubes, Projetos e Atividades; 

• Coordenação de Clubes, Projetos e Atividades; 

• Equipa de Avaliação Interna; 

• Escolas Básicas Oliveira do Castelo e S. Roque; 

• Estabelecimento Prisional. 
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 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR  

 9.1 Metas trabalhadas por departamento ou estrutura 

 Todos os departamentos e estruturas desenvolveram a sua ação em função das metas do 

projeto educativo e contribuíram ativamente para a sua prossecução, procurando articular as 

suas iniciativas no sentido de uma melhor integração curricular e num esforço de rentabilização 

de recursos humanos, materiais e financeiros, quer internamente, quer através de parceiros. 

Tabela nº 20 – Dados relativos a metas trabalhadas por departamento ou estrutura 

Deptos. e outras 

estruturas 

Metas do Projeto Educativo 

Ação Educativa 
Relações 

Interpess. 

Saúde e 

Sustentab. 
Comunidade 

Direção  X  X 

Diretores de turma X X X X 

Departamento  

do 1º Ciclo e JI 
X X X X 

Departamento  

de Línguas 
X X X X 

Departamento 

Científico-Natural 
X X X X 

Departamento  

de Expressões 
X X X X 

Departamento  

de Ciências Sociais  

e Humanas 

X X X X 

Clubes e Projetos X X X X 

Biblioteca X X X X 

 9.2 Distribuição das atividades por área temática 

 As atividades realizadas levaram em linha de conta não só as metas do projeto 

educativo e os recursos disponíveis, mas também as possibilidades de articulação curricular e a 

variedade necessária para o desenvolvimento de diversos estilos de aprendizagem e para a 

promoção da inclusão, tendo sempre em vista o perfil do aluno à saída da escolaridade 

obrigatória. De salientar que várias atividades já se tornaram parte da identidade do 

agrupamento e enriquecem a ligação à comunidade educativa. 
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Tabela nº 21 – Dados relativos à distribuição das atividades por área temática 

Tipo de atividades 

Dias festivos / Festividades / Comemorações 32 

Palestras 6 

Concursos 5 

Festivais / Feiras / Exposições 2 

Atividades desportivas 7 

Campanhas de solidariedade 4 

Entrega de diplomas / prémios valorativos 1 

Visitas de estudo 21 

Saídas de campo 15 

Formação 11 

Outras atividades 42 

Jornadas Culturais 23 

 10. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DAS COORDENAÇÕES 

As estruturas de coordenação assumiram especial importância ao longo do presente ano 

letivo no desenvolvimento curricular, na implementação de pedagogias inovadoras e na gestão 

de processos pedagógicos promotores de articulação curricular horizontal e vertical. Como 

lideranças intermédias, mantiveram-se bem informadas sobre a legislação em vigor e sobre a 

realidade do contexto escolar do agrupamento, e demonstraram que a nova legislação veio 

validar muitas das práticas pedagógicas e educativas já em curso no agrupamento antes da sua 

entrada em vigor. 

Salienta-se o crescente recurso ao trabalho colaborativo em diversos tipos de estruturas, 

que veio contribuir não só para a partilha de experiências, de estratégias, de materiais e de 

procedimentos, mas também para a análise e interpretação da nova legislação, para a reflexão 

crítica em torno do trabalho docente e para o reforço da interdependência profissional. 
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Tabela nº 22 – Nº de reuniões realizadas pelos departamentos 

ESTRUTURAS 
Nº DE 
REUNIÕES 

Nº DE 
FALTAS 

DEPARTAMENTO DE 1º CICLO 10 14 

SUBDEPARTAMENTOS 
1º E 2º ANOS 11 15 

3º E 4º ANOS 11 15 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 7 16 

SUBDEPARTAMENTOS 

PORTUGUÊS 35 1 

INGLÊS 37 6 

FRANCÊS 7 0 

ESPANHOL 9 1 

DEPARTAMENTO CIENTÍFICO-NATURAL 7 10 

SUBDEPARTAMENTOS 

MATEMÁTICA 33 4 

CIÊNCIAS NATURAIS 10 0 

CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS 10 10 

INFORMÁTICA 4 0 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 6  

SUBDEPARTAMENTOS 

HISTÓRIA 7 1 

GEOGRAFIA 7 0 

EMRC 10 0 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 6 5 

SUBDEPARTAMENTOS 

EDUCAÇÃO VISUAL E TECNOLÓGICA 2 1 

EDUCAÇÃO MUSICAL 35 0 

EDUCAÇÃO FÍSICA 11 2 

OFICINA DE TEATRO 8 0 

 

Tabela nº 23 – Nº de reuniões realizadas pela Coordenação do 1º ciclo /JI 

Medidas N.º / Intervenientes / Assunto 

Reuniões realizadas  
(Departamento e Subdepartamentos) 

Departamento: 10 
Subdepartamento 1º e 2º anos: 11 
Subdepartamento 3º e 4º anos: 11 

Reuniões de articulação horizontal: 

Departamento: 6 
Subdepartamento 1º e 2º anos:   9                         
Subdepartamento 3º e 4º anos: 9 

Reuniões de articulação vertical1: 4 
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Tabela nº 24 – Nº de reuniões realizadas pelas Coordenações dos 2º e 3º ciclos 

Medidas N.º / Intervenientes / Assunto 

Reuniões realizadas  

(conselho de DT, conselhos de ano) 
4 

Faltas de participantes 15 

Reuniões de articulação horizontal1 212 

Reuniões de articulação vertical1 20 

Experiências promotoras da integração 

e sequencialidade dos saberes2 
212 

Recursos promotores da integração e 

sequencialidade dos saberes 

1º período: 6 + 12 = 18 Sessões antibullying e 

“Escola com postura” (5º ano) + 38 Resinorte 

2º período: 38+ 38 = 76 Sessões de 

sensibilização em contexto de aula 

“Vigilantes do Ambiente” e dinamizações da 

atividade pelos alunos nos intervalos 

3º período: 27 dinamizações da atividade 

“Vigilantes do Ambiente” pelos alunos nos 

intervalos 

Atividades realizadas com alunos com 

vista à promoção da autoridade do 

assistente operacional: 

0 

Nº de assembleias de delegados de 

turma: 
6 

Nº de assembleias de alunos 4 

Nº de assembleias de pais e EE / ciclo: 152 

 

 

 
 

1 Número de reuniões de conselhos de turma/conselhos de ano em que a articulação (horizontal/vertical) conste da ordem de trabalhos e/ou 
das respetivas atas. 
 
2 N.º e/ou periodicidade de reuniões de trabalho colaborativo de articulação (horizontal/vertical) dos conselhos de turma/conselhos de ano 
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 CONCLUSÃO 

Ao longo do ano letivo, deu-se cumprimento às atividades curriculares e de 

enriquecimento curricular previstas no plano anual de atividades, com algumas exceções 

assinaladas. As medidas de promoção do sucesso dos alunos foram distribuídas e executadas 

de acordo com as necessidades de acompanhamento/apoio identificadas. Os resultados globais 

dos alunos corresponderam ao habitual nível elevado de sucesso escolar, tendo no presente 

ano atingido a percentagem mais alta de sucesso dos últimos anos. 

Continua a assinalar-se como aspeto menos positivo a inexistência do espaço adequado 

da biblioteca da EB23, cuja construção se prevê que ocorra durante o ano letivo de 2019/2020, 

conforme última informação da Câmara Municipal. 

O conselho pedagógico considerou muito positiva a gradual diminuição dos aspetos 

burocráticos associados ao preenchimento dos relatórios e ressaltou o formato simples e de 

fácil leitura do relatório apresentado. Os procedimentos relativos à organização e recolha da 

informação estão a ser alterados de modo a tirar-se maior benefício das tecnologias de 

informação e da construção partilhada do documento. Dada a grande quantidade de dados a 

tratar para cada relatório intermédio, no próximo ano letivo serão elaborados relatórios 

simplificados que, sem deixarem de fazer o devido acompanhamento das atividades, farão o 

ponto da situação relativamente à avaliação periodal e focar-se-ão sobre as questões mais 

prementes da vida escolar.  

 A comemoração de um dia alusivo ao agrupamento tem concretizado a vontade de afirmar um 

sentido de pertença e de identidade, assente no trabalho de gerações anteriores e da geração atual de 

professores, alunos e assistentes, assim como dos restantes agentes educativos. Se, por um lado, se 

exalta o caminho de qualidade e excelência percorrido em conjunto, também se ressalvam os 

constrangimentos à ação educativa, como o elevado número de alunos por turma, as tarefas 

burocráticas, a falta de recursos e de condições, a sobrecarga de trabalho, a complexidade crescente das 

exigências da sucessiva reforma do sistema educativo, as dificuldades das famílias no contexto da atual 

realidade social, económica e cultural, as dificuldades dos alunos, crianças e jovens herdeiros de uma 

realidade social cheia de incertezas e imprevisibilidade, muitas vezes farta de bens materiais e de 
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desculpabilização, porém, frequentemente escassa de referências sólidas, de afetos, de tempo livre e de 

tempo para ser apenas criança. 

 Num ano de implementação de um novo paradigma educativo, necessariamente refletido, 

discutido e reformulado em todos os níveis de decisão, o agrupamento enriqueceu a sua identidade, 

reforçou formas colaborativas de trabalho, apostou no desenvolvimento curricular e assumiu novos 

papéis educativos que colocam o aluno cada vez mais no centro da sua ação – e fez nascer um projeto 

educativo inspirado na educação do futuro. 

 

 

Guimarães, 03 de outubro de 2019. 

 

A Diretora 

Manuela Ferreira 
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 ANEXO 

 RELATÓRIOS DAS BIBLIOTECAS DO AGRUPAMENTO 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR      A coordenadora: Ana Paula Neves 

1.º Ciclo / Pré-escolar – Atividades desenvolvidas no 1º período 

1 – “À Descoberta da Biblioteca” – Receção/Acolhimento dos alunos do 1º ano na BE 

Esta atividade decorreu no primeiro dia de aulas, a 17 de setembro, onde os alunos de todas as 

turmas do 1.º ano foram acolhidas, com o intuito de dar a conhecer a Biblioteca e demonstrar a 

sua importância e potencialidade dos recursos educativos na formação integral dos alunos. 

Encontro com a contadora de histórias Inácia Cruz, na apresentação do livro “A Viagem do 

Senhor Gato Gatarrão e da Tartaruga Lentidão”. Com esta história também se trabalhou o valor 

da  amizade e da entreajuda. (Professora Bibliotecária /Professores Titulares de Turma, 

animadora/contadora de histórias, articulação com a editora opera omnia). 

 2 – Comemoração do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares 

Ao longo deste mês foi trabalhado com os alunos o prazer da leitura, as suas competências e a 

escrita. Para celebrar esta atividade também contamos com a presença de uma animadora e 

contadora de histórias na dinamização da história “Camilo, um camelo na selva”, com todas as 

turmas do Pré-escolar, 1.º e 2.º ano,  nas duas escolas do 1.º Ciclo. Com todo o seu dinamismo, 

envolveu alunos e professoras na dramatização da história conquistando as crianças do 

princípio ao fim da história, motivando-as para a leitura. Vivemos um momento magnífico de 

promoção da leitura. (Professora Bibliotecária /Professores Titulares de Turma, 

animadora/contadora de histórias, articulação com a editora opera omnia) 

3 - “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 e D, do 1.º ano e da 

turma A, do 3.º ano da Escola Básica de Oliveira do Castelo, assistiram ao teatro de fantoches 

“O Natal das Bruxas” de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. (Professora Bibliotecária 

/Professores Titulares de Turma, Biblioteca Municipal Raul Brandão/Assistentes). 

4 – 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 
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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.  

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 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). 

5 – Articulação da Biblioteca Escolar com os Projetos …  

Ao longo deste período foram trabalhados os projetos Ler+ em Família/PNL; Seguranet; 

Concurso Nacional de Leitura, a Biblioteca e os seus parceiros e também foi efetuada a 

inscrição no projeto Saúde Oral e Biblioteca Escolar (SOBE+). Quanto ao Concurso Nacional de 

Leitura (CNL), os alunos inscritos, a nível de escola, realizaram a prova  escrita e a prova oral 

referente à obra escolhida e trabalhada, da qual foram selecionadas duas  alunas a Laura, da 

turma do terceiro A e a Analua da turma do quarto B, da Escola Oliveira do Castelo. Estas alunas 

representarão a nossa escola/agrupamento na segunda fase, a nível concelhio.  (Articulação da 

Biblioteca Escolar com os Professores Titulares de Turma; Rede de Bibliotecas Escolares; 

Coordenador Interconcelhio das Bibliotecas Escolares 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). 

O Plano de Atividades da Biblioteca foi, globalmente, cumprido. Relativamente à minha função 

como Professora Bibliotecária, assegurei os serviços da Biblioteca que acompanharam as linhas 

orientadoras da Rede das Bibliotecas Escolares, enquanto centro de recursos, instrumento de 

apoio às aprendizagens, ao currículo, ao desenvolvimento da literacia da informação, 

tecnológica e digital, na formação de leitores críticos e na construção da cidadania. Garanti os 

serviços de Biblioteca, tratamento técnico e a organização da documentação, nas duas escolas, 

do primeiro ciclo do agrupamento, onde criei um ambiente social favorável à leitura, estimulei 

nas crianças o prazer de ler, intensificando o contacto com o livro e a leitura na escola, 

designadamente nas salas de aula, na biblioteca e na família. Neste sentido, procedi ao 

empréstimo interno de livros, para apoio nas aulas, e ao empréstimo domiciliário das obras 

selecionadas para o Plano Nacional de Leitura (PNL), entre outras escolhidas pelos alunos. É de 

referir ainda que, a intervenção da Biblioteca na comunidade educativa foi ampliada através da 

participação em projetos, envolvendo os alunos, os professores, os pais e a comunidade, 

implicando a troca de opiniões entre jovens e adultos sobre as obras, que fixem desafios e 
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atividades de leitura e que, acima de tudo, contribuam para a criação de uma atmosfera 

positiva que transforme o ato de ler numa atividade contínua. 

No domínio da Educação Literária, e de acordo com a lista de obras e textos literários para 

leitura anual, válida a nível nacional, os títulos definidos em cada ano de escolaridade para este 

período, foram trabalhados em articulação com a Biblioteca Escolar, bem como, as obras do 

Plano Nacional de Leitura, para leitura autónoma/família, das quais resultaram projetos de 

leitura e escrita e modalidades criativas ao nível das expressões conforme se encontra 

registado em atas de subdepartamento.   

 

Quadro síntese nº18: Identificação dos organizadores / participantes / 

Bib. 
Escolar 

Organizadores Participantes 

Nº de 
Pais / 

EE 

Nº de 
Profs 

Nº de 
Alunos 

Nº de 
Aux. 

Nº de 
Pais/EE 

Nº de 
Profs 

Nº de 
Alunos 

Nº de 
Aux. 

1º ciclo 2 2 26 0 475 61 1434 2 

 

1.º Ciclo / Pré-escolar – Atividades desenvolvidas no 2º período 

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 2.º ano, 

assistiram ao Teatro de Fantoches, da, turma A, do 3.º ano assistiram a Horas do Conto 

“Alfredo, os teus dentes metem medo”, “Uma estranha dor de barriga”, e os alunos das turmas 

do 4.º ano A, B e C estiveram na apresentação pública do vídeo de arranque da Semana 

Concelhia de Leitura – 27.ª Aniversário da Biblioteca Municipal Raul Brandão e Apresentação 

dos vídeos “O Poema” e “Elogio à Leitura”. Estas turmas dizem respeito à Escola Básica de 

Oliveira do Castelo. (Professora Bibliotecária /Professores Titulares de Turma, Vice-Presidente 

da Câmara Municipal/Dr.ª Adelina Paula, Biblioteca Municipal Raul Brandão/Assistentes). 

2 – Projeto PNL Ler+ em Família/Educação literária (Plano Nacional de Leitura(PNL) e Metas 

Curriculares) 

Estes Projetos de leitura, 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.  

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 
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Professores Titulares de Turma via email e em suporte de papel. Também foram distribuídos 

pelas salas de aulas os livros existentes na Biblioteca Escolar.   

Com estes Projetos de Leitura, foi desenvolvido um trabalho colaborativo/ de articulação entre 

a Biblioteca Escolar e os Professores Titulares de turma. Nas reuniões de subdepartamento, as 

Professoras Titulares de turma da Escola Básica de Oliveira do Castelo, da Escola Básica de S. 

Roque e a Professora Bibliotecária identificaram aprendizagens essenciais que podiam ser 

desenvolvidas de um modo integrado. Para tal trabalharam de modo articulado os conteúdos 

da Oralidade, Leitura e Escrita e Educação Literária. Foram selecionadas obras para a Educação 

Literária, uma por mês, e obras para o Plano Nacional de Leitura, uma por período, tal como 

consta em atas de subdepartamento. No início do ano letivo, em reunião de Pais/Encarregados 

de Educação, estes foram informados do Projetos de Leitura e foi-lhes fornecido um 

desdobrável com toda a informação, bem como, com as obras a trabalhar, por anos de 

escolaridade. Este trabalho envolveu aulas de Português, aulas de Expressão Plástica-dramática 

e aulas de Estudo do Meio. 

Para o desenvolvimento destes DAC a Professora Bibliotecária em articulação com os 

Professores Titulares de Turma, priorizaram três áreas de competência do Perfil dos Alunos 

sendo elas: Linguagem e Textos, Informação e Comunicação e Desenvolvimento Pessoal e 

Autónomo. 

Os DAC consolidaram, aprofundaram e enriqueceram as Aprendizagens Essenciais; valorizaram 

as áreas de competências definidas no Perfil dos Alunos; Desenvolveram competências de 

reflexão; Promoveram o exercício da cidadania ativa, de participação social em contextos de 

partilha e de colaboração e de confronto de ideias; Implementaram metodologias centradas no 

aluno proporcionando situações de aprendizagens significativas numa dinâmica de trabalho 

colaborativo entre a biblioteca, os alunos e docentes envolvidos. (Professora Bibliotecária 

/Professores do 1.º Ciclo e Educadora, Pais/Encarregados de Educação). 

3 – Articulação da Biblioteca Escolar com os Projetos …  

Ao longo deste período foram trabalhados os projetos Ler+ em Família/PNL; Seguranet; 

Concurso Nacional de Leitura, a Biblioteca e os seus Parceiros, foi aprovado o Projeto Saúde 

Oral e Biblioteca Escolar (SOBE+), aguardamos os Kits, bem como, aguardamos uma resposta da 

inscrição realizada no Projeto Ações de Plasticologia Marinha. Participação/Inscrição no 

Projeto/Concurso Escola Amiga da Criança, grupo Leya, com alguns dos projetos desenvolvidos 

pela Professora Bibliotecária em articulação com as turmas, com a finalidade de adquirir e 

aumentar o espólio da nossa biblioteca, que carece de livros novos.  No que concerne ao 

Concurso Nacional de Leitura a Fase Intermunicipal realizar-se-á, este ano, em Vila Nova de 

Famalicão, no dia vinte e nove de abril, na qual participará a aluna Laura Nogueira, da turma A, 

do terceiro ano da Escola Básica Oliveira do Castelo. Para tal, já estamos a trabalhar a obra “Há 

fogo na floresta” de Ana Maria Magalhães.  (Articulação da Biblioteca Escolar com os 

Professores Titulares de Turma; Rede de Bibliotecas Escolares; Coordenador Interconcelhio das 

Bibliotecas Escolares e Pais/Encarregados de Educação, Câmara Municipal de Guimarês e de 
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Vila Nova de Famalicão, Biblioteca Municipal Camilo Castelo Brancode V. N. Famalicão, Rede de 

Bibliotecas Escolares- RBE). 

4 – 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). 

5 – Encontro com um Escritor 

Ao longo do dia treze de março, os alunos da EB Oliveira do Castelo e EB/JI de S. Roque 

assistiram a várias sessões com o Chef Giovanni. Apresentação do livro "Chef Giovanni e o 

tesouro da alimentação saudável" pelo autor / professor Sérgio Macedo. 

A importância da Leitura é já sobejamente conhecida por quase todos, mas, nunca é demais 

relembrar que, sobretudo nas idades mais jovens, ela contribui grandemente para o 

desenvolvimento da criatividade, imaginação, transmissão de cultura, conhecimentos e valores. 

Iniciativas como estas contribuem em muito para que o mundo da escrita chegue aos nossos 

alunos de uma forma diversificada, abrangente e motivadora. A apresentação do livro em Peça 

de Teatro, foi muito gratificante para os nossos alunos. Mais um dia de Elogio à Leitura na 

Biblioteca da Escola Básica Oliveira do Castelo e na Escola Básica e Jardim de Infância de S. 

Roque, onde contamos com a presença da Vice-presidente Dr.ª Adelina Paula Pinto e da Dr.ª 

Patrícia.  

6 – Semana da Leitura Concelhia “Elogio à Leitura” - Participação de todos os Agrupamentos 

de Escolas do Concelho, na abertura da Semana da Leitura Concelhia. Leitura de frases 

relacionadas com a Leitura, por um elemento de cada escola. A representar a nossa biblioteca 

do 1.º Ciclo esteve o nosso aluno Dinis do 4.º A. Os nossos alunos do 4.º ano, das turmas A, B e 

C da EB Oliveira do Castelo, foram convidados para assistir à apresentação pública do vídeo de 

arranque da Semana Concelhia de Leitura, NA Biblioteca Raul Brandão. 

No âmbito da Semana da Leitura a Biblioteca Escolar/Professora Bibliotecária dinamizou 

diversas atividades com as duas escolas do 1.º Ciclo do nosso agrupamento, sendo elas: 

➢ “Adivinha quem vem ler?” 

Para esta atividade, recebemos na nossa escola EB/JI de S. Roque, o Sr. Vereador do 

Urbanismo, o arquiteto Fernando Sá, que nos presenteou com a leitura de um trecho da obra 

“A árvore” de Sophia de Mello Breyner Andresen. Manteve uma conversa agradável com os 

alunos, falou-lhes sobre o Japão e mostrou-lhes várias fotografias de paisagens/jardins, de 

acordo com a história. Os alunos foram seduzidos para a leitura e logo mostraram interesse em 

conhecer/ouvir a história completa, a qual foi lida posteriormente em contexto de sala de aula. 

"Trouxe-te um verso/poema" 
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O Elogio à Leitura continua! Todos os alunos, do Pré-Escolar ao 4.º ano de escolaridade, das 

escolas EB/JI S. Roque e EB Oliveira do Castelo, participaram na atividade lançada pela 

professora bibliotecária "Trouxe-te um verso/poema". Esta atividade consistiu na escolha de 

um verso e/ou poema, ilustrá-lo e com ele construir um marcador de livros, os quais 

ofereceram e leram às suas mães, celebrando em simultâneo o Dia da Mulher. 

➢ “Começa o dia a ler” 

Leitura de excertos e/ou obra completa de títulos selecionados, nos primeiros 15/30 minutos 

da manhã. 

Pré-escolar - “Vamos Todos viajar!” de Catarina Cardoso 

1.º Ano – “Dez dedos dez segredos” de Maria Alberta Menéres 

• Conta o dedo Mindinho da mão esquerda; 

2.º Ano – “O Têpluquê e outras histórias” de António Manuel Pina 

• A revolução das letras 

3.º Ano – “A Fada Oriana” de Sophia de Mello Breyner Andresen  

4.º Ano – “A Menina do Mar” de Sophia de Mello Breyner Andresen  

➢ "Chuva de Leituras" 

Com esta atividade, tal como consta no programa da Semana da Leitura, pretendemos 

mobilizar a comunidade, com os recursos que dispomos de forma a contribuir para alargar a 

rede de leitores, e promover a leitura e a escrita como objeto de prazer e liberdade. Para tal, 

decoramos vários guarda-chuvas, nos quais penduramos poemas redigidos pelos alunos e os 

quais foram declamados para a comunidade educativa. A esta atividade atribuímos o nome de 

"Chuva de Leituras". 

Os nossos alunos das turmas do 3.ºA e 4.ºC, em articulação com a Professora Bibliotecária, 

deslocaram-se à Escola Sede para declamar poemas redigidos por eles sobre a temática Mar. 

Após a explicação da atividade era pedido que alunos, professores, assistentes operacionais, ... 

retirassem do guarda-chuva um poema para que o seu autor o declamasse. 

➢ “Leituras partilhadas” 

Os alunos da escola sede vieram à Biblioteca da EB Oliveira do Castelo declamar poesias e 

promover uma hora do conto para todas as turmas do 3.º ano de escolaridade (4 turmas). 

➢ "Apadrinhar Leitores" 

De acordo com o Programa da Semana da Leitura, os alunos da turma do 3.ºA da EB Oliveira do 

Castelo leram excertos da obra "A Fada Oriana" para as turmas do 1.º ano A, B, C e D. Foram 

momentos sedutores para a leitura!  

➢ Concurso Literário “Elogio a Sophia”  

No âmbito da Semana Concelhia da Leitura, a Câmara Municipal de Guimarães, através da 

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

concelho a produzir um texto original e criativo centrado na vida e/ou obra de Sophia de Mello 

Breyner Andresen. De acordo com o regulamento, e em articulação com a Biblioteca 
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Escolar/Professora Bibliotecária, as turmas do 3.ºA, 4.º A, 4.º B e 4.ºC, participaram com um 

leque diversificado de textos poéticos relacionados com a temática mar. A seleção não foi fácil! 

O empenho dos nossos alunos foi elevado que nos dificultou a seleção dos poemas para o 

concurso. 

E o último dia da Semana da Leitura termina da melhor forma! Durante estes dias promoveu-se 

o gosto pela leitura e o trabalho colaborativo numa transversalidade curricular, articulando 

saberes, experiências e cidadania e, sobretudo, estimulando a imaginação e a criatividade. As 

bibliotecas da EB Oliveira do Castelo, da EB/JI de S. Roque e os espaços públicos 

transformaram-se em espaços de verdadeira festa, promovendo interações com a comunidade, 

encontrando parcerias e praticando a leitura como um hábito de todos os dias. 

Começamos, então, por caminhar pelas ruas da cidade, com os nossos guarda-chuvas, 

realizados para a atividade “Chuva de Leituras”. Em determinados pontos, parávamos para 

declamar os nossos poemas. Uma das paragens obrigatórias foi a Câmara Municipal, onde 

fomos muito bem recebidos pela Drª Adelina Paula Pinto, Vice-presidente, que tão 

generosamente disponibilizou algum do seu tempo para ouvir as declamações dos nossos 

alunos. Por último, paramos na Oliveira onde efetuamos diversas leituras, com as quais 

deliciamos e emocionamos os turistas e os vimaranenses. Foi, sem dúvida, uma manhã 

diferente e bem passada, muito divertida e animada. 

7 – A BE nas redes sociais- Facebook (Manutenção da página do facebook da BE) 

Foi promover a articulação curricular vertical e horizontal. Divulguei publicamente trabalhos, 

projetos e atividades dinamizados pela Biblioteca Escolar em articulação com as turmas/alunos 

das duas escolas do 1.º Ciclo. https://www.facebook.com/biblioteca.joaomeira 

8 - A BE e a RBE/ Avaliação da BE 

Foram cumpridos todos os normativos exigidos pela Rede das Bibliotecas Escolares (RBE), 

dentro dos prazos estabelecidos. Contribui para a consolidação e ampliação do papel da RBE. 

Ao longo deste período deu-se continuidade à avaliação da biblioteca escolar, através de 

questionários elaborados pela rede de bibliotecas escolares, os quais foram distribuídos por 

uma percentagem de alunos, professores, pais e direção. Esta plataforma encerrou esta fase no 

dia cinco de abril. No terceiro período será submetido o relatório e encerrada a aplicação da 

plataforma da RBE. 

O Plano de Atividades da Biblioteca foi, globalmente, cumprido. No que concerne à minha 

função como Professora Bibliotecária, assegurei na Escola Básica Oliveira do Castelo e na Escola 

Básica de S. Roque, o funcionamento e gestão da biblioteca, enquanto espaço agregador de 

conhecimento, de recursos diversificados, implicados na mudança das práticas educativas, 

como suporte às aprendizagens, nas  atividades/projetos de apoio e articulação com o 

currículo, no desenvolvimento da literacia da informação, tecnológica e digital, na formação de 

leitores críticos, envolvendo na promoção da leitura todos os elementos da comunidade 

escolar. Ao longo deste período, procedeu-se ao empréstimo interno de livros, para apoio nas 
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aulas, ao empréstimo domiciliário para leitura autónoma e ao empréstimo de obras 

selecionadas para o projeto do Plano Nacional de Leitura (PNL) Ler+ em Família, para o qual 

foram calendarizadas datas para o empréstimo rotativo dos livros existentes na biblioteca. 

Garanti os serviços de Biblioteca, tratamento técnico e a organização da documentação, nas 

duas escolas, do primeiro ciclo do agrupamento, onde criei um ambiente social favorável à 

leitura, estimulei nas crianças o prazer de ler, intensificando o contacto com o livro e a leitura 

na escola, designadamente nas salas de aula, na biblioteca e na família.  

No domínio da Educação Literária, e de acordo com a lista de obras e textos literários para 

leitura anual, válida a nível nacional, os títulos definidos em cada ano de escolaridade para este 

período, foram trabalhados em articulação com a Biblioteca Escolar, bem como, as obras do 

Plano Nacional de Leitura, para leitura autónoma/família, das quais resultaram projetos de 

leitura e escrita e modalidades criativas ao nível das expressões conforme se encontra 

registado em atas de subdepartamento.   

 

Quadro síntese nº18:Identificação dos organizadores / participantes 

Bib. 
Escolar 

Organizadores Participantes 

Nº de 
Pais / 

EE 

Nº de 
Profs 

Nº de 
Alunos 

Nº de 
Aux. 

Nº de 
Pais/EE 

Nº de 
Profs 

Nº de 
Alunos 

Nº de 
Aux. 

1º ciclo 0 1 25 0 475 125 3140 6 

 

1.º Ciclo / Pré-escolar – Atividades desenvolvidas no 3º período 

1. - Concurso Nacional de Leitura - 13.ª Edição 

As alunas Laura, da turma do 3.ºA e a Ana Lua, da turma do 4.ºB, da EBOC, tiveram uma 

participação excelente na Fase Municipal do Concurso Nacional de Leitura. Contudo, só a Laura 

passou à fase seguinte - Fase Intermunicipal da CIM do Ave, em Vila Nova de Famalicão, no dia 

vinte e nove de abril. Para esta fase trabalhei com a Laura e a sua turma 3.ºA, a obra “Há fogo 

na floresta”. Os livros existentes na biblioteca foram distribuídos pelos alunos da referida turma 

de forma rotativa e após a leitura do livro em casa e de toda a exploração do material enviado 

via email para a professora titular, que o fez chegar aos pais através das ferramentas/redes 

sociais, trabalhei com estes alunos, durante uma manhã a obra mencionada. Nesta aula, como 

os alunos já tinham lido a obra exploramos de uma forma mais fácil, fizemos a leitura dos 

excertos que mais agradaram aos alunos, trabalhamos os animais, os cuidados a ter para evitar 

os incêndios, os animais em via de extinção que também vinham mencionados na obra. Ou 

seja, primeiro estudaram e exploraram em casa e depois debatemos e tiramos dúvidas na sala 

de aula (DAC). 

2. - “Campeonato Nacional Multipli - 2.ª edição 2019” 

No dia 23 de abril, recebemos na Biblioteca da nossa escola, EB Oliveira do Castelo uma ação de 

dinamização do Campeonato Nacional Multipli. Todas as turmas do 3.º e 4.º ano desta escola, e 

a turma do 3.º ano da EB/JI de S. Roque, participaram nesta ação do campeonato da tabuada. 
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Uma ação bastante enriquecedora para os nossos alunos. Posteriormente, e após uma seleção 

de alunos por turma, neste mesmo espaço (BE) e com a colaboração da Professora Bibliotecária 

e da Professora Helena, foi realizado um campeonato, do qual saíram os dois alunos que foram 

representar o agrupamento em Leiria, no Campeonato Nacional.  

 3. - “A Biblioteca (BE) e os seus Parceiros – Articulação com a BE Raul Brandão (BMRB)”  

Ao longo deste ano letivo estabelecemos parcerias com a Biblioteca Municipal de forma a 

promover projetos e atividades que servissem interesses e objetivos comuns. Durante o 

terceiro período, dei continuidade a este projeto. Uma das atividades foi:  Flexibilizar com o 

Apoio da Biblioteca Escolar, dando continuidade a este trabalho colaborativo, a turma do 3.ºA 

assistiu à Hora do Conto “25 de abril- o abril que nos fez”. Após a audição do conto, na escola e 

em grupo, os alunos realizaram atividades diversas, sendo uma delas a construção de cartazes 

que foram expostos na entrada da Biblioteca Escolar da EBOC. Para tal, trabalhamos de modo 

articulado os conteúdos da Oralidade, Leitura e Escrita. Foram priorizadas três áreas de 

competência do Perfil dos Alunos sendo elas: Linguagem e Textos, Informação e Comunicação e 

Desenvolvimento Pessoal e Autónomo. A mesma turma, no dia 8 de maio assistiu ao Teatro de 

Fantoches “Corre, corre cabacinha” e no dia 23 de maio assistiu à atividade dinamizada pelo 

Contador/animador de histórias Rui Ramos “Contos do Arco-da-Velha e da Tablet da Nova” 

(articulação com o Dia de Aulas ao Ar Livre). Esta última atividade, a nosso pedido à Biblioteca 

Municipal Raul Brandão, decorreu no jardim da referida instituição. Todo este trabalho 

colaborativo foi monitorizado e refletido. (Professora Bibliotecária /Professores Titulares de 

Turma, Vice Presidente da Câmara Municipal a Dr.ª Adelina Paula, Biblioteca Municipal Raul 

Brandão-Assistentes/Colaboradores, Contador de Histórias). 

4. - Projeto PNL Ler+ em Família/Educação literária (Plano Nacional de Leitura (PNL) e Metas 

Curriculares) 

Estes Projetos de leitura, 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.  

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 Turma via email e em suporte de papel. Também foram distribuídos 

pelas salas de aulas os livros existentes na Biblioteca Escolar.   

Com estes Projetos de Leitura, foi desenvolvido um trabalho colaborativo/ de articulação entre 

a Biblioteca Escolar e os Professores Titulares de turma. Nas reuniões de subdepartamento, as 

Professoras Titulares de turma da Escola Básica de Oliveira do Castelo, da Escola Básica de S. 

Roque e a Professora Bibliotecária identificaram aprendizagens essenciais que podiam ser 

desenvolvidas de um modo integrado. Para tal trabalharam de modo articulado os conteúdos 

da Oralidade, Leitura e Escrita e Educação Literária. Foram selecionadas obras para a Educação 

Literária, uma por mês, e obras para o Plano Nacional de Leitura, uma por período, tal como 
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consta em atas de subdepartamento. No início do ano letivo, em reunião de Pais/Encarregados 

de Educação, estes foram informados do Projetos de Leitura e foi-lhes fornecido um 

desdobrável com toda a informação, bem como, com as obras a trabalhar, por anos de 

escolaridade. Este trabalho envolveu aulas de Português, aulas de Expressão Plástica, 

Dramática e aulas de Estudo do Meio. 

Para o desenvolvimento destes DAC a Professora Bibliotecária em articulação com os 

Professores Titulares de Turma, priorizaram três áreas de competência do Perfil dos Alunos 

sendo elas: Linguagem e Textos, Informação e Comunicação e Desenvolvimento Pessoal e 

Autónomo. 

Os DAC consolidaram, aprofundaram e enriqueceram as Aprendizagens Essenciais; valorizaram 

as áreas de competências definidas no Perfil dos Alunos; Desenvolveram competências de 

reflexão; Promoveram o exercício da cidadania ativa, de participação social em contextos de 

partilha e de colaboração e de confronto de ideias; Implementaram metodologias centradas no 

aluno proporcionando situações de aprendizagens significativas numa dinâmica de trabalho 

colaborativo entre a biblioteca, os alunos e docentes envolvidos. (Professora Bibliotecária / 

Professores do 1.º Ciclo e Educadora, Pais/Encarregados de Educação). 

5. – Articulação da Biblioteca Escolar com os Projetos … 

Ao longo deste período foram trabalhados os projetos Ler+ em Família/PNL; Seguranet; 

Concurso Nacional de Leitura (Fase Intermunicipal em Vila Nova de Famalicão) , a Biblioteca e 

os seus Parceiros,  foi aprovado o Projeto Saúde Oral e Biblioteca Escolar (SOBE+), aguardamos 

os Kits, bem como, aguardamos uma resposta da inscrição realizada no Projeto Ações de 

Plasticologia Marinha. Participação/Inscrição no Projeto/Concurso Escola Amiga da Criança, 

grupo Leya, com alguns dos projetos desenvolvidos pela Professora Bibliotecária em articulação 

com as turmas, com a finalidade de adquirir e aumentar o espólio da nossa biblioteca, que 

carece de livros novos e colaboração no Campeonato Nacional Multipli. (Articulação da 

Biblioteca Escolar com os Professores Titulares de Turma; Rede de Bibliotecas Escolares; 

Coordenador Interconcelhio das Bibliotecas Escolares e Pais/Encarregados de Educação, 

Câmara Municipal de Guimarês e de Vila Nova de Famalicão, Biblioteca Municipal Camilo 

Castelo Brancode V. N. Famalicão, Rede de Bibliotecas Escolares- RBE). 

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 as turmas. (Articulação da Biblioteca Escolar com os Professores Titulares de 

Turma/Educadora). 

7. – A Biblioteca Escolar (BE) nas redes sociais - Facebook (Manutenção da página do 

facebook da BE) 

Foi promovida a articulação curricular vertical e horizontal. Divulguei publicamente trabalhos, 

projetos e atividades dinamizados pela Biblioteca Escolar em articulação com as turmas/alunos 
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das duas escolas do 1.º Ciclo. https://www.facebook.com/biblioteca.joaomeira (Professora 

Bibliotecária) 

8. - A BE e a RBE/ Avaliação da BE  

Foram cumpridos todos os normativos exigidos pela Rede das Bibliotecas Escolares (RBE), 

dentro dos prazos estabelecidos. Contribui para a consolidação e ampliação do papel da RBE. 

No terceiro período e até ao dia vinte e seis de julho será submetido o relatório de avaliação da 

biblioteca e encerrada a aplicação da plataforma da RBE. (Professora Bibliotecária) 

9. - Domínios de Autonomia Curricular (DAC) em articulação com a BE – Turmas 1.º Ano 

No que diz respeito ao Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, uma oportunidade de 

integrar e operacionalizar novas metodologias de ensino e aprendizagem, assim como, 

diferenciar a organização de tempos e espaços curriculares para uma aprendizagem de 

qualidade, ao longo deste ano letivo, foi desenvolvido um trabalho colaborativo de articulação 

entre a Biblioteca Escolar e as turmas dos primeiros anos da Escola Básica de Oliveira do 

Castelo e Escola Básica de S. Roque.  Neste último período, trabalharam de modo articulado os 

conteúdos da Oralidade, Leitura e Escrita e Educação Literária.  Desenvolveram dois Domínios 

de Autonomia Curricular (DAC) em articulação com a Biblioteca Escolar: Preparação da Visita de 

Estudo à Quinta Pedagógica de Braga, através da leitura/apresentação da obra “O Coelhinho 

Branco”, de António Torrado e visualização de um vídeo sobre a vida e alimentação dos 

coelhos. A igualdade e a diferença, foi trabalhada também através da obra “A Ovelhinha Preta”, 

de Elizabeth Shaw. Para o desenvolvimento destes DAC foram priorizadas três áreas de 

competência do Perfil dos Alunos sendo elas: Linguagem e Textos, Informação e Comunicação e 

Desenvolvimento Pessoal e Autónomo. Os DAC consolidaram, aprofundaram e enriqueceram as 

Aprendizagens Essenciais; valorizaram as áreas de competências definidas no Perfil dos Alunos; 

Desenvolveram competências de reflexão, Promoveram o exercício da cidadania ativa, de 

participação social em contextos de partilha e de colaboração e de confronto de ideias. Foram 

envolvidas as disciplinas de Português, Matemática, Estudo do Meio, Expressões Artísticas e 

Educação para a Cidadania. Destes DAC resultaram os seguintes impactos: articulação da 

equipa da Biblioteca Escolar com os professores titulares, treino das literacias da leitura, da 

informação e dos media, aperfeiçoamento dos domínios da escrita e da oralidade, 

aprofundamento da responsabilidade e da autonomia, cultura de trabalho colaborativo, 

exercício da cidadania e interação escola/meio. (Professora Bibliotecária /Professores Titulares 

de Turma do 1.º ano) 

10. - “Leituras Silenciosas na nossa Biblioteca” – Encarregado Educação 4.ºA 

Nos dias 29 e 31 de maio, contamos com a presença de um pai/encarregado de educação, de 

um aluno da turma do 4.º ano A, da EB Oliveira do Castelo, que nos brindou com a atividade 

"Leituras Silenciosas". Esta atividade foi realizada para as três turmas do 4.º ano. O principal 

objetivo foi o estímulo para a leitura, levando os alunos a pararem, ficarem em silêncio e 

abstraírem-se dos estímulos do dia a dia. As Leituras Silenciosas começaram com a preparação 
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do ambiente adequado às sessões. Os alunos entraram na Biblioteca, fizeram exercícios de 

relaxamento, que os ajudaram a “entrar no espírito do momento”. De seguida, deitaram-se nas 

mantas e deixaram-se guiar pela história que o encarregado de educação contou, com o ritmo 

das taças tibetanas. Terminada a história, foi altura de conversarem sobre aquilo que ouviram 

no conto e, finalmente, novamente deitados, o encarregado de educação levou as taças 

tibetanas por cada um dos alunos. “É a chamada massagem do som”. (Professora Bibliotecária / 

Professores do 4.º A, B e C da EBOC, Alunos, Pais/Encarregados de Educação). 

O Plano de Atividades da Biblioteca foi, globalmente, cumprido. No que concerne à minha 

função como Professora Bibliotecária, assegurei na Escola Básica Oliveira do Castelo e na Escola 

Básica de S. Roque, o funcionamento e gestão da biblioteca, enquanto espaço agregador de 

conhecimento, de recursos diversificados, implicados na mudança das práticas educativas, 

como suporte às aprendizagens, nas atividades/projetos de apoio e articulação com o currículo, 

no desenvolvimento da literacia da informação, tecnológica e digital, na formação de leitores 

críticos, envolvendo na promoção da leitura todos os elementos da comunidade escolar. Ao 

longo deste período, procedeu-se ao empréstimo interno de livros, para apoio nas aulas, ao 

empréstimo domiciliário para leitura autónoma e ao empréstimo de obras selecionadas para o 

projeto do Plano Nacional de Leitura (PNL) Ler+ em Família, para o qual foram calendarizadas 

datas para o empréstimo rotativo dos livros existentes na biblioteca. Garanti os serviços de 

Biblioteca, tratamento técnico e a organização da documentação, nas duas escolas, do primeiro 

ciclo do agrupamento, onde criei um ambiente social favorável à leitura, estimulei nas crianças 

o prazer de ler, intensificando o contacto com o livro e a leitura na escola, designadamente nas 

salas de aula, na biblioteca e na família.  

No domínio da Educação Literária, e de acordo com a lista de obras e textos literários para 

leitura anual, válida a nível nacional, os títulos definidos em cada ano de escolaridade para este 

período, foram trabalhados em articulação com a Biblioteca Escolar, bem como, as obras do 

Plano Nacional de Leitura, para leitura autónoma/família, das quais resultaram projetos de 

leitura e escrita e modalidades criativas ao nível das expressões conforme se encontra 

registado em atas de subdepartamento.   

 

Quadro síntese nº18: Identificação dos organizadores / participantes  

Bib. 
Escolar 

Organizadores Participantes 

Nº de 
Pais / 

EE 

Nº de 
Profs 

Nº de 
Alunos 

Nº de 
Aux. 

Nº de 
Pais/EE 

Nº de 
Profs 

Nº de 
Alunos 

Nº de 
Aux. 

1º ciclo 1 8 2 0 475 21 890 4 
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BIBLIOTECA ESCOLAR DA EB 2/3 PROFESSOR JOÃO DE MEIRA 

Coordenação e equipa BE: José Emanuel Lopes, Lígia Maria Fernandes, Paula Dantas Oliveira 

2º e 3º Ciclo – Atividades desenvolvidas no 1º período 

1. Comemoração do Dia Mundial da alimentação 

A 16 de outubro, em articulação com o Departamento de Línguas, o qual motivou a exposição 

sobre nomes de alimentos em diversas línguas no recinto escolar e a pesquisa no espaço 

concreto da biblioteca sobre esse tema.  

2. Comemoração do Mês Internacional das Bibliotecas 

Ao longo de outubro, em articulação com a disciplina de Educação Visual (2º e 3º ciclo) e 

Português (3º ciclo), bem como trabalhos compilados pela equipa da biblioteca, com vista à 

realização de trabalhos que configuraram numa exposição em que os mesmos expostos e 

foram sendo renovados ao longo do mês de outubro.  

3. Comemoração do Halloween 

A 31 de outubro, com uma atividade promovida pela equipa da biblioteca.  

4. Realização de uma palestra motivacional 

A 15 de novembro, em articulação com a disciplina de português, dirigida ao 9º ano, 

subordinada ao tema “Se podes sonhar, podes concretizar”, da autoria de Tiago Castro e 

Marine Antunes, promovendo valores como: a luta contra o preconceito, a depressão e o 

bullying; a valorização da unicidade de cada um, a importância do desporto e da saúde, o 

humor e a comunicação positiva como ferramenta de superação, a capacidade de criação 

individual através da arte, da representação, da escrita e do empreendedorismo.  

5. Comemoração do Dia Mundial dos Direitos da Criança  

A 20 de novembro, com uma exposição organizada pela equipa da biblioteca.  

6. Recriação da Lenda de S. Martinho  

Em articulação com o Clube de Teatro, através da representação no espaço da biblioteca, na 

primeira quinzena do mês de novembro, acompanhada de exposição de trabalhos sobre o tema 

realizados pelos alunos na biblioteca.  

7. Comemoração das festas Nicolinas 

Com uma exposição organizada pela equipa da biblioteca, no decorrer do mês de novembro.  

8. Articulação com as atividades do clube “Meira’s Reuse” 

Exposição de trabalhos do mesmo no espaço da biblioteca, bem como colaboração na fase de 

preparação desses trabalhos, ao longo da primeira metade do mês de dezembro.  

9. Mediação na participação da escola no projeto Seguranet 
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Consistindo na formulação de desafios mensais partilhados na plataforma desta iniciativa de 

âmbito nacional, com a finalidade de promover as literacias digitais e uma utilização esclarecida 

e racional dos muitos recursos que o espaço virtual tem para oferecer. Encontram-se 

envolvidas as turmas do 7ºD, G, E, F e 8ºC.  

10. Acompanhamento do projeto “Agenda 2018-19” 

De iniciativa da biblioteca municipal, destinado ao 5ºano, com distribuição de agendas para 

organização ao longo do ano letivo, sendo o papel da biblioteca divulgar a iniciativa junto das 

referidas turmas e verificar a utilização do material distribuído com uma regularidade periódica.  

11. Apoio semanal da equipa de apoio da biblioteca a alunos da área das Necessidades 

Educativas Especiais 

Em diferentes modalidades, tendo em conta a especificidade dos alunos abrangidos. Esta 

atividade é objeto de avaliação requerida pelos professores da referida área no final do período 

aos elementos da biblioteca.  

12. Atividades formativas e de apoio em geral 

Para os alunos que se dirigem ao espaço da biblioteca requisitando apoio, em termos de 

pesquisa de dados pedidos nas aulas e para a concretização de trabalhos de natureza digital.  

13. Apoio ao funcionamento das jornadas culturais 

pela manutenção da biblioteca em funcionamento como espaço alternativo de frequência em 

relação ao conjunto de atividades propostas e cedência de espaço para eventuais atividades e 

exposições.  

14. Preparação da primeira etapa do Concurso Nacional de Leitura, a nível de escola 

Com a escolha de obras para leitura e realização de provas do 2º e 3º ciclos e sensibilização 

para a participação dos alunos junto das turmas-alvo.  

 

Todos os demais procedimentos constantes da rotina diária da biblioteca e constituintes da 

essência do seu funcionamento. O Plano de Atividades da Biblioteca da E.B.2,3 considera-se 

cumprido para o presente período, nos seus objetivos fundamentais.  

 

2º e 3º Ciclo – Atividades desenvolvidas no 2º período 

1. Realização da etapa municipal do Concurso Nacional de Leitura 

Com a participação de um aluno finalista por ciclo, após o seu apuramento na etapa de escola.  

2. Organização do Concurso “Um logótipo para a Biblioteca” 

Em articulação com Educação Visual, do qual resultou o novo logótipo em uso na Biblioteca, da 

autoria de um aluno.  

 

3. Criação do Bibliocartaz 
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Um espaço para a exposição de trabalhos, em articulação com Educação Visual (envolvendo o 

3º ciclo).  

4. Promoção da atividade “Leitor do Mês +” 

Com a entrega de certificado e um presente ao aluno com maior registo de requisições na 

Biblioteca;  

5. Comemoração da Semana da Leitura 

Realizada entre 11 e 15 de Março, com a proposta das seguintes atividades: 

✓ apresentação da peça de teatro “Chef Giovanni” (para os alunos do 5º ano);  

✓ realização da encenação de um excerto da obra “O Cavaleiro da Dinamarca”, em articulação 

com o Clube de Teatro (para os alunos do 6º ano);  

✓ leitura partilhadas (de alunos do 9o ano para todas as turmas de 7º);  

✓ 10 minutos a ler, com declamação de poemas de Sophia de Mello Breyner – articulação com 

Oficina de Teatro (2º e 3º ciclos);  

✓ Exposição organizada pela biblioteca para assinalar a comemoração do “Dia Mundial da 

Poupança”.  

6. Realização da etapa final do concurso Soletrar Ciência 

Seleção dos alunos finalistas a nível de escola para a participação na fase municipal.  

 

O Plano de Atividades da Biblioteca da E.B.2,3 considera-se cumprido para o presente período, 

nos seus objetivos fundamentais.  

 

2º e 3º Ciclo – Atividades desenvolvidas no 3º período 

 

1. Participação do aluno na fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura 

Em Vila Nova de Famalicão, após apuramento na fase municipal.  

2. Participação do aluno finalista representante do concurso “Soletrar Ciência” na final 

concelhia.  

3. Colaboração na comemoração do “Dia do Agrupamento – 50 anos” 

Com a realização de uma “Feira do Livro Usado”.  

4. Conclusão da participação no Projeto Seguranet (cf. indicação dada para a atividade 

nos projetos enunciados para o 1º período).  

5. Apoio semanal da equipa de apoio da biblioteca à área das NEE 

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.  
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6. 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.  

7. 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.  

O Plano de Atividades da Biblioteca da E.B.2,3 considera-se cumprido para o presente período, 

nos seus objetivos fundamentais. 19 das 23 atividades estão no PAA. 

Quadro síntese nº 18: Identificação dos organizadores / participantes  

Bib. 
Escolar 

Organizadores Participantes 

Nº de 
Pais / 

EE 

Nº de 
Profs 

Nº de 
Alunos 

Nº de 
Aux. 

Nº de 
Pais/EE 

Nº de 
Profs 

Nº de 
Alunos 

Nº de 
Aux. 

2º e 3º 

ciclos 
0 37 75 2 66 43 710 9 

 


