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INTRODUÇÃO 

Nos termos da alínea a) do art.º 20.º e para os efeitos previstos na alínea f) do art.º 13.º do RAAG, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 224/2009, de 11 de 

setembro e republicado nos termos do n.º 1 do art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, apresenta-se o 

presente Relatório Final de Execução do Plano de Atividades do ano letivo de 2020/2021, elaborado pela Direção, 

pelos Coordenadores de Departamento, Coordenadores de Diretores de Turma, Coordenadora da Equipa de 

Autoavaliação, Coordenadora de Interciclos, Coordenadora dos Cursos Profissionais, Serviços de Psicologia e 

Orientação, Representante das Bibliotecas Escolares, Coordenadores de Estabelecimento, Dinamizadores de 

projetos e atividades e pela Coordenadora de Projetos. 
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1. COMUNIDADE EDUCATIVA 

1.1 ALUNOS 

No ano letivo 2020/2021, frequentaram o Agrupamento 2061 alunos, distribuídos pelos pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º 

ciclos e ensino secundário (incluindo 84 alunos do curso profissional – 3 turmas: Técnico de Multimédia e Técnico de 

Turismo), num total de 96 turmas. 

Apresenta-se, no quadro seguinte, o número de alunos, número de alunos com necessidades específicas (NEE) e 

ainda os alunos subsidiados com escalão A, B e C: 

 

2020/21 Alunos NEE Escalão A Escalão B Escalão C 

Pré-escolar 235 14 50   

1º Ciclo 408 40 54 35 17 

2º Ciclo 345 42 42 54 39 

3º Ciclo 514 71 55 73 30 

Secundário 475 31 40 55 23 

Profissional 84 11 18 8 6 

Totais 2061 209 259 225 115 
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No que respeita aos alunos com necessidades específicas, existem 209 alunos que foram reavaliados/avaliados pela 

EMAEI, o que corresponde a um aumento de cerca de 20% relativamente ao ano anterior. 

 

 
 

No âmbito da Ação Social Escolar (ASE), 599 alunos – 29,06% - beneficiaram das medidas da ação social escolar, 

sendo 259 alunos do escalão A, 225 do escalão B e 115 de escalão C, verificando-se um ligeiro aumento, em ambos 

os escalões, relativamente ao ano anterior. 
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1.2 PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE 

No ano letivo 2020/2021, exerceram funções neste agrupamento 220 Docentes, 3 Psicólogas, 1 Educadora Social, 1 

Assistente Social,15 Assistentes Técnicos, 74 Assistentes Operacionais, num total de 313 trabalhadores. 

PESSOAL DOCENTE 2020/21 

Departamento 
Curricular 

Grupo de Recrutamento QA/QE/QZP Contratados Total 

Pré-escolar 100 15 2 17 

Primeiro Ciclo 110 32 3 35 

Ciências Experimentais 230, 510, 520 e 560 24 2 26 

Ciências Sociais e Humanas 200, 290, 400, 410, 420 e 430 17 5 22 

Educação Especial/IPI a) 910 14 4 18 

Expressões 240, 250, 260, 600, 610, 620 e 999 28 9 37 

Línguas 120, 200, 220,300,320,330 e 350 38 5 43 

Matemática / Informática 500 e 550 20 2 22 

Total 188 32 220 

a)- Foram contabilizadas no departamento curricular de Educação Especial duas docentes no âmbito da IPI 

 

 
 

PESSOAL NÃO DOCENTE 2020/21 

Função 
Quadro Contratados 

Total Ministério 
Educação 

Autarquia 
Ministério 
Educação 

Autarquia 

Pessoal Administrativo 4 11   15 

Assistentes 
Operacionais 

20 40 1 8 69 

Programa Ocupacional 
(IEFP – CEI) 

   5 5 

Técnico Superior - 
psicólogas 

1 1   2 

Educadora Social   1  1 

Equipa Multidisciplinar 
(PEDIME) 

   3 3 

Total 25 52 2 16 95 
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No Âmbito da promoção do sucesso escolar, Projeto PEDIME-Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, exerceram 

funções, no Agrupamento, uma Psicóloga Clínica, uma Terapeuta da Fala e uma Assistente Social. 
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2. RESULTADOS ESCOLARES 2020/2021 

Os resultados escolares, tendo como referência a plataforma MISI, agosto 2021, onde estão incluídos os resultados 

da avaliação interna e da avaliação externa, foram muito bons em todos os ciclos de escolaridade, pois situam-se 

sempre acima da média Nacional. 

 

TAXA DE SUCESSO MISI  

Ciclo 
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Escola Nacional Escola Nacional Escola Nacional Escola Nacional 

1º Ciclo 95,24% 97,13% 97,68% 97,75% 99,77% 98,73% 98,53% 97,83% 

2º ciclo 99,09% 94,05% 96,57% 95,75% 97,89% 97,55% 99,13% 96,50% 

3º Ciclo 96,49% 91,13% 98,51% 93,40% 99,82% 96,87% 99,03% 95,67% 

Secundário 87,27% 81,96% 87,55% 83,97% 93,23% 90,11% 92,93% 90,81% 

Profissional 90,00% 90,70% 100% 90,48% 99% 88,15% 97,56% 89,21% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2020/2021, em todos os ciclos de ensino, o sucesso situa-se acima dos valores da média nacional. 

Ensino 
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Escola Nacional Escola Nacional Escola Nacional Escola Nacional 

Básico 96,69% 94,05% 97,84% 95,48% 99,32% 97,59% 98,88% 96,49% 

1.º Ano 100,00% 100,00% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 

2.º Ano 89,92% 92,80% 91,67% 94,60% 99,09% 97,10% 96,97% 95,50% 

3.º Ano 97,03% 97,70% 100% 98,30% 100% 99,10% 98% 97,80% 

4.º Ano 94,00% 98,00% 99,06% 98,10% 100,00% 98,70% 100,00% 97,90% 

1.º Ciclo 95,24% 97,13% 97,68% 97,75% 99,77% 98,73% 98,53% 97,80% 

5.º Ano 98,18% 93,60% 98,63% 95,50% 98,88% 97,50% 99,40% 96,60% 

6.º Ano 100,00% 94,50% 94,51% 96,00% 96,89% 97,60% 98,86% 96,30% 

2.º Ciclo 99,09% 94,05% 96,57% 95,75% 97,89% 97,55% 99,13% 96,45% 

7.º Ano 94,50% 89,30% 97,31% 92,70% 100,00% 95,80% 98,69% 94,20% 
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8.º Ano 99,55% 92,50% 99,53% 94,90% 99,47% 97,20% 100,00% 95,90% 

9.º Ano 95,43% 91,60% 98,68% 93,30% 100,00% 97,60% 98,40% 97,00% 

3.º Ciclo 96,49% 91,13% 98,51% 93,40% 99,82% 96,87% 99,03% 95,70% 

Secundário 87,57% 84,20% 89,08% 85,79% 94,06% 88,89% 93,62% 90,46% 

10.º Ano 89,81% 85,30% 89,54% 87,20% 96,61% 91,00% 91,39% 89,80% 

11.º Ano 94,74% 91,30% 90,54% 92,50% 98,62% 97,10% 100,00% 96,80% 

12.º Ano 78,24% 68,20% 82,80% 73,10% 83,09% 81,60% 86,01% 85,80% 

Regular CH 87,27% 81,96% 87,55% 84,47% 93,23% 90,11% 92,93% 90,80% 

1.º Ano 100,00% 98,00% 100% 98,30% 100% 98,80% 100% 98,00% 

2.º Ano 86,67% 98,70% 100% 99,10% 100% 99,40% 100% 98,50% 

3.º Ano 75,00% 72,00% 100% 74,10% 96% 64,30% 92% 72,70% 

Profissional 90,00% 90,70% 100% 91,29% 99% 88,15% 98% 90,44% 

 

Em 2020/2021 não se realizaram provas de avaliação externa, no 9º ano. 

No ensino secundário, em 2020/2021, os alunos só realizaram exames para ingresso. Assim, verifica-se que na 

maioria das disciplinas os resultados foram acima da média nacional; exceto nas disciplinas de Filosofia (714), 

Economia A (712), Geometria Descritiva (708), MACS (865), Geografia A (719), Matemática B(735), História A (623). 

 2018 2019 2020 2021 

Disciplina 
Todos 

os 
alunos 

Alunos 
Internos 

Nacional 
Todos 

os 
alunos 

Alunos 
Internos 

Nacional 
Todos os 
alunos 

Nacional 
Todos os 
alunos 

Nacional 

702- Biologia e Geologia 10,1 10,1 10,9 9,8 10,7 10,7 144 140 122 120 

714 - Filosofia 10,4 12,5 11,1 8,6 8,7 9,8 147 130 136 138 

715- Físico e química A 10,8 10,4 10,6 9,3 8,8 10 143 132 108 98 

712 – Economia A 9,6 9,6 11,3 10,1 9,5 12 103 126 110 122 

708- Geometria Descritiva 7 9,9 11,4 15 15 13,5 124 112 114 124 

835 – MACS 8,5 9,4 10,2 9,5 9,6 11 97 95 86 107 

719 – Geografia A 11,3 11,6 11,6 9,6 9,8 10,3 142 136 105 107 

735 – Matemática B 3,6   7,4 10,8   14,6 --- 120 75 101 

724 - Hist. Cul das Artes 6,7 8,4 8,2 12 12 11,9 130 139 126 126 

734 - Literatura Portuguesa --- --- --- --- --- --- --- 112 --- --- 

639 – Português 10 10,6 11 12 12,2 11,8 125 120 124 120 

635 – Matemática A 9,8 10,8 10,9 10,3 10,4 11,5 128 133 111 106 

623 - História A 8,5 8,9 9,5 11,3 11,3 10,4 141 134 136 138 

706 - Desenho A 12,9 13,3 13,4 14,6 15,2 13,8 148 147 144 138 

550- Inglês --- --- --- --- --- --- 152 116 148 149 

547- Espanhol (iniciação)                 139 139 

723- História B --- --- --- --- --- --- 102 145 --- --- 
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QUALIDADE DO SUCESSO (ALUNOS QUE TRANSITAM SEM NÍVEIS/CLASSIFICAÇÕES NEGATIVOS) 

 

Analisando a qualidade do sucesso calculada pela percentagem de alunos sem níveis/classificações negativos, 

verificamos que os resultados são globalmente bons. 

 

Qualidade do Sucesso (2º semestre) – Avaliação Interna 

Ensino Regular/Ano 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

2.º Ciclo 
5º ano 73,81% 86,30% 88,83% 79,04% 

6º ano 84,48% 71,95% 86,96% 83,15% 

3.º Ciclo 

7º ano 60,00% 79,03% 89,88% 84,52% 

8º ano 69,16% 63,68% 79,37% 78,36% 

9º ano 60,11% 73,13% 88,79% 74,47% 

Secundário 
(ensino 
regular) 

10º ano 58,24% 68,63% 78,33% 77,07% 

11º ano 72,05% 70,95% 82,55% 84,66% 

12º ano 72,07% 80,25% 74,26% 77,62% 

 

 

 

MÉRITO ACADÉMICO 

Alunos do 4.º ano que obtiveram na avaliação interna do final do segundo semestre uma maioria de menções de  

Muito Bom nas diferentes disciplinas, sendo obrigatório Muito Bom a português ou a matemática, no mínimo Bom  

às restantes e Muito Bom no comportamento; 

Alunos dos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos com média final superior a 4,5 (escala de 1 a 5). 

Alunos dos 10.º, 11.º e 12.º anos com média final superior a 17 valores (escala 0 a 20). 

A percentagem de alunos com mérito académico continua a apresentar bons resultados. 

 

Mérito Académico 2020/2021 

Nível de 
Ensino 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

1.º Ciclo 
(4.º ano) 

26,26% 31,77% 34,19% 43,48% 

2.º Ciclo 27,81% 23,72% 35,76% 26,67% 

3.º Ciclo 20,75% 20,89% 27,53% 29,18% 

Secundário 16,70% 17,47% 21,58% 27,27% 
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REUNIÕES REALIZADAS APÓS O PRIMEIRO REPORTE FORMAL DE AVALIAÇÃO 

No âmbito da estratégia aplicada aos alunos com mais de 3 níveis/classificações negativas, após as primeiras 

reuniões intercalares, foram realizadas 51 reuniões ao longo do mês de dezembro com o aluno, encarregado de 

educação, diretor de turma, tutor e/ou um elemento da direção, onde face às dificuldades de cada aluno foi 

delineado um plano de recuperação a implementar, bem como definidos os diferentes apoios a mobilizar. 

Analisados os resultados desses mesmos alunos no final do ano letivo, concluímos que os progressos foram muito 

significativos, pois apenas ficou retido 1 aluno. 

 

Reuniões realizadas com alunos que apresentaram mais de 3 níveis/classificações negativas 

Ensino/ 
Ano 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

N.º alunos 
N.º alunos 

retidos 
N.º alunos 

N.º alunos 
retidos 

N.º alunos 
N.º alunos 

retidos 
N.º alunos 

N.º alunos 
retidos 

1
º 

C
ic

lo
 1 3 0 4 0 0 0 0 0 

5 13 8 7 8 1 1 0 0 

3 3 2 2 0 3 0 0 0 

3 3 2 10 1 0 0 0 0 

2
º 

c
ic

lo
 

11 6 2 5 1 5 0 3 0 

22 5 0 6 1 9 2 9 1 

3
º 

C
ic

lo
 29 34 6 13 2 26 0 13 0 

26 32 0 22 4 34 1 12 0 

12 17 4 17 2 21 0 10 0 

S
e
c
u
n
d
á
ri

o
 

16 9 4 9 3 12 0 4 0 

10 5 1 6 0 8 0 0 0 

Total 130 29 101 22 119 4 51 1 
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EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA (EMAEI) 

A EMAEI formalizada com base no Decreto-Lei 54/2018 de 6 de julho, organizou e realizou todo o trabalho com o 

propósito de garantir o cumprimento das suas funções definidas no referido suporte legal, sempre em estreita 

articulação com as demais estruturas pedagógicas deste contexto educativo, a saber: Responder aos processos de 

identificação de alunos com necessidades específicas de aprendizagem; Definir as medidas de suporte à 

aprendizagem a mobilizar e acompanhar a respetiva implementação; Mobilizar os recursos específicos necessários 

à promoção do sucesso escolar de cada aluno; Acompanhar e monitorizar a aplicação das referidas 

medidas/recursos, tendo sempre presente que, com base numa abordagem multinível, conseguiremos promover o 

sucesso escolar de todos os alunos, tendo sempre por referência o Perfil do Aluno à saída da escolaridade obrigatória. 

No cumprimento das nossas atribuições passamos a apresentar o trabalho realizado ao longo do ano letivo 2020-

2021: 

1- Realização de ações de sensibilização/esclarecimento aos Diretores de Turma, Docentes Titulares de Turma, 

sobre os procedimentos a adotar no cumprimento do previsto no Decreto-Lei 54/2018. 

 2- Criação de documentos de suporte para a aplicação/monitorização das medidas e dos recursos de apoio à 

aprendizagem: levantamento de constrangimentos inerentes ao processo de E@D com vista a uma rápida eliminação 

de barreiras, documentos para monitorização da implementação das medidas de apoio e recursos (processo) e da 

respetiva eficácia (resultados). 

 3 -Reavaliação de alunos cujas medidas/recursos de apoio mobilizados (alunos já (re)avaliados em anos letivos 

anteriores à luz do Decreto-Lei 54/2008) se  revelaram insuficientes para a promoção do seu sucesso escolar, de 

acordo com o quadro que se segue. 

Nível de Ensino Nº Alunos 

Pré-Escolar --- 

1º Ciclo ---- 

2º Ciclo 3 

3º Ciclo --- 

Secundário --- 

TOTAL 3 

 

4-   Avaliação dos alunos que, pelo facto de estarem pela primeira vez no Agrupamento, ou porque as medidas 

universais se revelarem insuficientes na promoção do seu sucesso escolar, foram identificados à EMAEI, de acordo 

com o quadro que se segue. 

Nível de Ensino Nº de Alunos 

Pré-Escolar 5 

1º Ciclo 5 

2º Ciclo 13 

3º Ciclo 7 

Secundário 1 

TOTAL 31 

 

5 – Reavaliação de alunos que, pelos progressos realizados e pelos resultados alcançados, todos os intervenientes 

no seu processo educativo entenderam que se poderia proceder à desmobilização de algumas das medidas previstas 

nos seus RTP. 
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Nível de Ensino Nº de Alunos 

Pré-Escolar - 

1º Ciclo 1 

2º Ciclo - 

3º Ciclo - 

Secundário 1 

TOTAL 2 

 

6 -Avaliação da situação pedagógica dos alunos do Jardim de Infância que necessitavam de adiamento no ingresso 

no 1.º ciclo do ensino básico. 

7- Apoio na elaboração dos relatórios Técnico-Pedagógicos, Programas Educativos Individuais e Planos Individuais 

de Transição. 

 8- Sistemática articulação com o CAA, no sentido de assegurar que o mesmo dispunha dos recursos humanos e 

materiais capazes de responder às necessidades pedagógicas que foram surgindo. 

 9 - Monitorização contínua das medidas/recursos mobilizados, com especial incidência no período de E@D, com o 

objetivo de realizar um acompanhamento mais sistemático aos alunos que, por quaisquer razões, apresentavam 

situações de maior vulnerabilidade, a saber:  

9.1. PROCEDIMENTOS ADOTADOS (de acordo com as orientações recebidas da DGesTE) 

 -  Contactos com todos os encarregados de educação de alunos com medidas adicionais e seletivas no sentido de 

lhes apresentar a possibilidade dos seus educandos contarem com ensino presencial (não só da intervenção do 

docente de educação especial, mas também de terapias/ acompanhamentos, e para assistir na escola às aulas 

síncronas da turma); 

- Articulação com DTs para identificação de alunos que, por diferentes motivos apresentavam constrangimentos no 

acompanhamento do E@D; 

 -  Resolução dos constrangimentos identificados; 

 -  Empréstimo de equipamentos (Portátil, Tablet, Router.); 

 - Organização da escola e dos recursos humanos de forma a podermos trazer para a escola todos os alunos que 

poderiam correr risco de ficar para trás: tivemos em regime presencial cerca de 42 alunos no Pré Escolar e 1º Ciclo 

e cerca de 45 alunos do 2º, 3º ciclo e secundário; 

 -  Reorganização dos horários dos docentes de educação especial, dos docentes sem componente letiva, dos 

assistentes operacionais e dos restantes técnicos disponíveis, no sentido de se assegurar o acompanhamento /apoio 

necessário aos referidos alunos em função dos Planos semanais das respetivas turmas; 

 -Reorganização dos horários das terapias e acompanhamentos (SPO/CRI/PEDIME/TERAPIA AO QUADRADO) em 

função do horário de cada aluno. 

9.2  PROCESSO DE MONITORIZAÇÃO E@D 

 -  articulação semanal entre docentes de educação especial e Diretores de Turma das respetivas turmas; 

- feedback enviado quinzenalmente por todos os conselhos de turma em documento criado para o efeito com o qual 

conseguíamos perceber quais os alunos que estavam a apresentar  eventuais problemas na  assiduidade  ou na 

realização das tarefas solicitadas nos PST; 

 -Em sede de reunião de EMAEI permanente foram analisados todos os constrangimentos/problemas identificados 

em cada turma e foram sendo apresentadas propostas de resolução; 

- De acordo com a natureza dos problemas que foram sendo identificados a EMAEI foi sempre, em tempo útil 

apresentado as necessárias propostas de resolução dos mesmos; 

- articulação com CPCJ; 
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- encaminhamento para serviço de saúde (Consulta de Desenvolvimento); 

 - mobilização dos técnicos   disponíveis  na escola para apoio em algumas situações (psicologia, serviço social); 

- substituição de equipamentos informáticos; 

- atribuição de tutorias/reforço curricular adequado às fragilidades que cada aluno ia apresentando; 

- Convidar/solicitar que os alunos que foram apresentando, ao longo dos dois meses, sinais de que o E@D não estava 

a ser eficaz, viessem para a escola presencial; 

 -  Permanente atualização /reformulação de toda a logística subjacente ao  Ensino Presencial  de forma a ir dando 

as respostas adequadas a todos os alunos que dele foram necessitando . 

10-Apoio ao corpo docente, aos Técnicos Especializados e aos Assistentes Operacionais para esclarecimento de 

eventuais dúvidas inerentes às suas funções na promoção de uma Escola Inclusiva. 

 11- Contactos e reuniões com diferentes entidades/parceiros (IPI, Centro de Recursos para a Inclusão, PEDIME, 

Terapia ao Quadrado, SPO, Centro de Desenvolvimento do Hospital de Tomar, CPCJ, Cáritas de Tomar). 

12-Frequência de formações específicas que foram surgindo. 

 13- Apresentação de propostas de formação para o Plano de Formação do Agrupamento, de acordo com as 

fragilidades detetadas. 

 14- Avaliação da eficácia das medidas /recursos mobilizados com base nos relatórios de avaliação da intervenção 

(documentos que constam do processo individual de cada aluno)  

 

ANÁLISE DA AVALIAÇÃO /MONITORIZAÇÃO 

Ao longo do ano foram feitos vários pedidos de reporte não só aos Diretores de Turma, como também aos docentes 

titulares de turma/grupo, às docentes de educação especial e às técnicas que acompanham cada um dos alunos, 

como consta das atas de reuniões de avaliação dos conselhos de turma/ano, dos balanços apresentados em Conselho 

Pedagógico, das grelhas de registo síntese da intervenção na turma e das avaliações da eficácia das medidas que 

constam no processo individual de cada aluno. 

Com base nas diferentes estratégias/fases de monitorização/avaliação podemos concluir, pelos resultados obtidos, 

que para a quase totalidade dos alunos acompanhados diretamente  pela EMAEI (231), as medidas de suporte à 

aprendizagem mobilizadas foram as adequadas pelo que deverão ter continuidade. Apresentam-se assim os 

respetivos dados, por ciclo. 

 

PRÉ-ESCOLAR 

TOTAL DE ALUNOS NEA MEDIDAS UNIVERSAIS MEDIDAS SELETIVAS MEDIDAS ADICIONAIS 

20 6 12 2 

 

Foi solicitado o adiamento escolar para um aluno, de forma a ter mais tempo para minimizar as fragilidades 

decorrentes do atraso global de desenvolvimento que apresenta 

 

1º CEB 

TOTAL DE ALUNOS NEA M. UNIVERSAIS M. SELETIVAS 
M. ADICIONAIS  

(Adap. Curric. Signifi.) 

67 34 32 1 
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Destes 67 alunos apenas  2 alunos ficaram retidos pelo facto de todos os intervenientes entenderem que seria 

muito vantajoso  contarem com mais um ano para adquirir as competências previstas para o ano em que e 

encontram. Ficaram ainda  retidos 3 alunos por excesso de faltas (mudança de país) 

2ºCEB 

TOTAL DE ALUNOS NEA M. UNIVERSAIS M. SELETIVAS 
M. ADICIONAIS  

(Adap. Curric. Signifi.) 

57 9 43 3 

 

Acresce referir que, do universo dos alunos que contaram com a mobilização de medidas seletivas, 1 ficou retido 

no 5º ano, apesar de ter contado com os apoios e recursos necessários e adequados, revelou graves problemas ao 

nível do cumprimento das suas responsabilidades/tarefas escolares e consequentemente ao nível da aquisição das 

competências previstas. 

 

3º CEB  

TOTAL DE ALUNOS NEA M. UNIVERSAIS M. SELETIVAS 
M. ADICIONAIS  

(Adap. Curric. Signifi.) 

DNAP - 54 11 40 3 

ESSMO - 12 6 6 - 

 

No 3º Ciclo  do universo dos alunos que contaram com a mobilização de medidas seletivas, 2  ficaram retidos no 7º 

ano e 1 no 9º  ano; apesar de terem contado com os apoios e recursos necessários e adequados, revelaram graves 

problemas ao nível do cumprimento das suas responsabilidades/tarefas escolares e consequentemente ao nível da 

aquisição das competências previstas. 

SECUNDÁRIO 

TOTAL DE ALUNOS NEA M. UNIVERSAIS M. SELETIVAS 
M. ADICIONAIS (Adap. 

Curric. Signifi.) 

23 1 17 5 

 

Também de acordo com as necessidades  de cada aluno foram mobilizados os recursos específicos (Técnicos ) que 

sempre em estreita colaboração com os Diretores de Turma, Docentes Titulares de Turma/Grupo e  docentes de 

educação especial, contribuíram igualmente para a promoção do sucesso escolar destes alunos, como é possível 

verificar através do quadro que se apresenta. 

 
TERAPIA DA 

FALA 
PSICOLOGIA 

PSICOMOTRICI

DADE 

T. 

OCUPCIONAL 
TSSOCIAL 

PRÉ- 

ESCOLAR 

CRI-8 

PEDIME -2 

T2 -7 

SPO –  4 CRI-7 T2 – 7 PEDIME-1 

1º CEB 

CRI- 9 

PEDIME – 12 

T2 – 13 

CRI-6 

PEDIME -9 

SPO – 10 

T2-   12 

CRI-10 T2 – 7 PEDIME -4 

2ºCEB CRI -3 CRI – 10 CRI-4 T2 -1 PEDIME -4 
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PEDIME – 1 

T2 – 6 

PEDIME – 3 

SPO – 22 

T2 -9 

3º CEB 

CRI – 3 

PEDIME – 3 

T2 – 2 

CRI -5 

PEDIME - 4 

SPO-  24 

T2-   6 

CRI -3 T2 -2 PEDIME-2 

SECUNDÁRIO  
CRI-8 

SPO- 13 
  PEDIME - 2 

TOTAL 69 145 24 17 13 

 

REFLEXÃO FINAL 

Podemos considerar que todo o trabalho desenvolvido pela EMAEI contribuiu para a consecução dos objetivos 

previstos no Decreto-Lei 54/2018, nomeadamente a promoção de uma Escola para TODOS e para cada UM. 

Este processo de autoavaliação aqui apresentado permitiu ainda uma reflexão sobre alguns aspetos que, no nosso 

entender, apresentam algumas fragilidades e por isso mesmo poderão ser, no próximo ano letivo, consideradas 

oportunidades de melhoria, nomeadamente:  

- A reformulação do “Manual de Procedimentos” disponibilizado no início deste ano letivo, de forma a que possa ser 

um documento completo e orientador, tendo por referência o Decreto-Lei 54/2018. 

-  Promover a realização de sessões de trabalho com  conselhos de turma/ano, de forma a colaborar na redefinição 

de estratégias  de atuação 

 - Melhorar a articulação entre a EMAEI e o trabalho desenvolvido no âmbito do Centro de Apoio à Aprendizagem, 

nas suas diversas tipologias de respostas. 
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3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESTRUTURAS INTERMÉDIAS DO 

AGRUPAMENTO 

 

3.1 DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

3.1.1 DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

Identificação do Coordenador 

Ana Isabel Freitas Perninha Silva Bernardo, docente do grupo de recrutamento 300 

 

Caracterização do Departamento 

Grupos de Recrutamento Nº de docentes 

Grupo de Recrutamento 120 1 

Grupo de Recrutamento 220 4 

Grupo de Recrutamento 300 18 

Grupo de Recrutamento 320 2 

Grupo de Recrutamento 330 11 

Grupo de Recrutamento 350 2 

Total 38 

 

Participação na Gestão do Agrupamento 

 

Área Disciplinar Designação do cargo 
Nº total de 
docentes 

Português EDNAP 

Diretor de turma 3 

Coordenadora de Área Disciplinar 1 

Presidente do Conselho Geral 1 

Assessora da Direção 1 

Inglês EDNAP 

Coordenadora de Área Disciplinar 1 

Coordenadora dos DTs do 2.º Ciclo 1 

Coordenadora dos DTs do 3.º Ciclo 1 

Coordenadora de Estabelecimento 1 

Diretor de Turma 7 

Português ESSMO 

Diretor de turma 4 

Coordenadora de Departamento curricular 1 

Coordenadora dos DTs do Secundário 1 

Subdiretora do Agrupamento 1 

Coordenador de Área Disciplinar 1 

Inglês ESSMO 

Diretor de turma 4 

Coordenadora de Área Disciplinar 1 

Coordenadora do Secretariado de  Exames 1 

Francês Adjunta da Diretora 1 
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Atividades desenvolvidas no âmbito da concretização do PAA 

 

Área Disciplinar Atividades 

Português EDNAP e ESSMO 

▪ Em colaboração com a Biblioteca Escolar: 

• Representação da peça de teatro A viúva e o papagaio – 
5.ºano 

• Representação da peça de teatro Farsa de Inês Pereira-
10.º ano 

▪ Participação na organização e dinamização da atividade 
Desafio#10 

Inglês EDNAP e ESSMO 
▪ Comemoração do Halloween 
▪ Participação na organização e dinamização da atividade 

Desafio#10 

Francês  

Espanhol 
▪ Participação na organização e dinamização da atividade 

Desafio#10 

 

Formação docente 

 

 
 
Título da Ação 

Nº de 
docentes 

participantes 

 
 

Ações creditadas 
E 

Ações de curta 
duração 

Flexibilização e Integração Curricular 3 

Para uma Fundamentação e Melhoria das Práticas de Avaliação 
Pedagógica: Projetos de Intervenção nos Domínios do Ensino e da 
Avaliação 

3 

 Metodologias Diversificadas no Ensino das Línguas 7 

Tomar a Aprender 35 

Novos Desafios nas Escolas 35 

Mitos e Realidades da PHDA 1 

Planificar e avaliar em E@D ( Webinar da LeyaEducação) 1 

A dinâmica de Jogo como estratégia de aprendizagem ( Webinar da 
LeyaEducação) 

1 

Cultura Democrática e Consciência Cívica nos jovens – Vamos cuidar 
do Planeta 

1 

Actualización didáctica para profesores de Español 2 

Gerir projetos no âmbito da autonomia e flexibilidade 2 

Formação em Avaliação Externa do Desempenho Docente 
(2019)- Observação e Avaliação da Prática Pedagógica 

4 

Projeto Monitorização, Acompanhamento e Investigação em 
Avaliação Pedagógica ( seis horas) 

10 

TU DECIDES: Promoção da saúde e cidadania em contexto escola 1 

Bullying e Ciberbullying: Prevenir e Agir 1 

 Cenários de Aprendizagem Ativa 
1 

O papel dos Avaliadores Externos 1 

Iniciação ao Microsoft Teams 15 

Gaming, Gamificação e Aprendizagem (Escola Virtual) 2 

Apoio no Ensino a distância: A Plataforma Microsoft Teams 2 

Como avaliar a aprendizagem dos estudantes num ambiente online 1 

14.º Encontro Digital - Questionários passo a passo - instrumentos 
para a avaliação online 

1 
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Resultados Internos 

 

Nível de Ensino Disciplina Ano de escolaridade % de sucesso 

2º Ciclo 

Português 
5º 95,40 

6º 93,44 

Inglês 
5º 87,78 

6º 94,42 

 
 
 
 
 
3.º Ciclo 

Português 

7º 99,32 

8º 99,40 

9º 99,51 

 
Inglês 

7.º 97,28 

8.º 95,35 

9.º 94,13 

 
Francês 
 

7º 93,40 

8º 97,08 

9º 99,58 

 
Espanhol 

7.º 92,00 

8.º ------ 

9.º ------ 

Secundário 

Português 

10º 93,38 

11º 95,35 

12.º 91,68 

Inglês 

10.º 94,88 

11.º 95,36 

12º 100,00 

 
Espanhol 
 

10º 100,00 

11º 100,00 

 

Resultados externos 

 

Disciplina Média AENSM Média Nacional 

Português | 12.º Ano 124 120 

 

 

Recursos Educativos Digitais: como promover e regular 
a aprendizagem autónoma 

1 

Tecnologia Educativa no Ensino das Línguas 1 

E@D -partilha de práticas: Inglês no 1.o CEB 1 

Apoio no Ensino à distância: Google Classroom   
-  

1 

Apoio no Ensino à distância : As Potencialidades do Formulários do 

Google 
1 

Manter a educação inclusiva à distância! (APPI) 1 

A Avaliação no Ensino à Distância: Como aferir as aprendizagens dos 

alunos? ( Leya Digital)  
1 

Principais ferramentas para ensino à distância : Como começar a 

utilizar( Leya Digital)  
 

1 



 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 

  
  

  
 P

Á
G

IN
A
 2

0
  

Sugestões de melhoria para o próximo ano 

 

Continuar a reforçar a prática do trabalho colaborativo entre docentes ao nível da área disciplinar, promovendo a 

partilha de experiências e a reflexão conjunta sobre a prática letiva.  

Reforçar a articulação entre coordenador de Departamento e coordenadores de área e a liderança dos 

coordenadores de área. 

 

3.1.2 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E INFORMÁTICA 

Identificação do Coordenador 

Cândida Maria Carreira Nunes Baptista, professora do Quadro do Agrupamento do grupo 500- 
Matemática  
 

Caracterização do Departamento 

Grupos de Recrutamento Nº de docentes 

(230) Matemática e Ciências 3 

(500) Matemática 15 

(550) Informática 6 

Total 24 

 

Participação na Gestão do Agrupamento 

Área Disciplinar Designação do cargo Nº total de docentes 

Matemática ESSMO 

Coordenador de Departamento 1 

Coordenador de Área disciplinar 1 

Professora Tutor+ 2 

Diretor de Turma 2 

Avaliadora Externa do Desempenho 
Docente 

1 

Professora aplicadora do Pisa 1 

Direção (Diretora e adjunta) 2 

Matemática EDNAP 

Coordenador de Área disciplinar 1 

Avaliadora Externa do Desempenho 
Docente 

1 

Professora Tutor+ 3 

Diretor de Turma 4 

Coordenador Interciclos 1 

Informática 

Coordenador de Área disciplinar 1 

Professora Aplicadora do PIRLS. 1 

Representante dos docentes no 
Conselho Geral 

1 

Diretor de Turma 2 

Coordenadora dos cursos profissionais 1 

Coordenadora de Projetos 1 

Coordenador do PAEB, ENEB e ENES 2 

Avaliadora Externa do Desempenho 
Docente 

2 

Embaixadora Digital para o Plano de 
Transição Digital na Educação 

1 
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Atividades desenvolvidas no âmbito da concretização do PAA 

Área Disciplinar Atividades 

Matemática ESSMO 1ª e 2ª Eliminatória das Olimpíadas Portuguesas de Matemática  

Matemática EDNAP  

Informática 

Comemoração do dia da Internet Segura. 

Dinamização de sessão, por videoconferência, para apresentação dos Cursos 
Profissionais no dia 21 de maio para todas as turmas do 9ºano. 

Academia de Cibersegurança. 

Engenheiras por um dia, com sessões online para diferentes turmas. 

Workshop “Aprendendo no MEstúdio TV“com a dinamização de Tomás Duran, 
Diretor Geral da Tomar TV e da Finalmente Azul para os alunos do Curso 
Profissional de Multimédia. 

Participação nos projetos Eco-Escolas e Erasmus+, através da criação de conteúdos 
digitais. 

Aulas 'abertas' das disciplinas técnicas do Curso de Multimédia para as turmas do 
9ºano. 

 

Formação docente 

 

Área Disciplinar Título 
Nº de docentes 
participantes 

Matemática e 
Informática 

 

Office 365, na ótica do utilizador 9 

Metodologias e prática de ensino à distância, da teoria à prática com 
recurso á utilização da plataforma Microsoft Teams 

7 

Ubuntu - Academia de liderança colaborativa  4 

Iniciação à programação em PHP 1 

Para uma Fundamentação e Melhoria das Práticas de Avaliação Pedagógica: 
Projetos de Intervenção nos Domínios do Ensino e da Avaliação 

6 

Capacitação Digital de Docentes 4 

Curso de formação “Introdução à Modelação e Animação 3D 1 

Curso de Capacitação e Acompanhamento à Transição Digital das 
Escolas - Direção Geral da Educação  

1 

Kahoot e Socrative de apoio à Aprendizagem das Ciências e Matemática 1 

Cultura democrática e consciência cívica nos jovens. Vamos cuidar do 
Planeta 

1 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas   1 

Novos cenários educativos com apps, jogos e dispositivos móveis nas 
disciplinas de Ciências Experimentais e Matemática 

1 

Curso de Formação para a Docência Digital em Rede 1 

Para além destas, os professores do Departamento frequentaram, ao longo do ano, ações de formação, de curta 

duração, científica e tecnológica, e webinares promovidos pelas editoras e outras entidades. 

Resultados Internos 

Área disciplinar Ano de escolaridade 
% de 

sucesso 

Matemática 

Matemática 

5.º ano 86  

6.º ano 91,8  

7.º ano 92,4 

8.º ano 83,8 

9.º ano 79,5 

Matemática A 

10.º ano 85,7 

11.º ano 97,2 

12.º ano 87,7 

10.º ano 95,2 

http://cftemplarios.com/moodle/course/view.php?id=86#section-0
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Matemática Aplicada às 
Ciências Sociais 

11.º ano 
78,5 

Informática 

MaTic - 5.º ano 100 

Tecnologias de Informação e Comunicação- 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos 100 

Aplicações Informáticas B-12.º ano 100 

Oficina de Multimédia 100 

 

Resultados externos 

 

Área Disciplinar Disciplina Ano Média AENSM Média Nacional 

Matemática 

Matemática A 12.º  111 106 

Matemática Aplicada às 
Ciências Sociais 

11.º 86 107 

 

Sugestões de melhoria para o próximo ano 

Reforçar o tempo do trabalho colaborativo entre docentes ao nível da área disciplinar, 

para reflexão sobre as práticas letivas, a partilha de experiências e exploração de materiais educativos digitais 

adequados a cada nível de escolaridade. 

 

3.1.3 DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

Identificação do Coordenador 

Cláudia Vieira Lopes - Docente do Quadro Escola- Grupo 610 

 

Caracterização do Departamento 

 

Área Disciplinar Nº de docentes 

Educação Visual e Tecnológica_240  4 

Educação Musical_250 e 610  4 

Educação Física_ 260 e 620 12 

Educação Visual_600 7 

Expressão Dramática_999 2 

Profissionais _999 1 

Total 30 

 

Participação na Gestão do Agrupamento 

Área Disciplinar Designação do cargo Nº total de docentes 

Educação Visual e Tecnológica - 
240 

Diretor de turma 1 

Coordenador de Área Disciplinar 1 

Diretor de instalações 1 

Educação Musical - 250 e 610 
Diretor de turma 1 

Coordenador de Área Disciplinar 1 
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Diretor de instalações 1 

Educação Física - 260 e 620 

Diretor de turma 8 

Coordenador de Área Disciplinar 1 

Diretor de instalações 1 

Coordenador do Desporto Escolar 1 

Subcoordenador do Desporto Escolar 1 

Educação Visual - 600 

Diretor de turma 2 

Coordenador de Área Disciplinar 1 

Diretor de instalações 1 

 

Atividades desenvolvidas no âmbito da concretização do PAA 

NOTA: Muitas atividades foram canceladas ou ficaram comprometidas devido à situação pandémica do mundo. 

Formação docente 

Área Disciplinar Título 
Nº de 

docentes 
participantes 

Educação Visual e 
Tecnológica - 240 

Ação de Formação “Educação Artística – estratégias de intervenção cultural 
em contexto escolar”, com a duração de 25 horas entre 16 e 24 de 
outubro. 

1 

Ação de Formação “Office 365, na Ótica do Utilizador”, com a duração de 
25 horas entre 8 de setembro de 2020 e 11 de janeiro de 2021 

1 

Oficina de Formação “Arte e Matemática”, com a duração de 50 horas 
entre 23 de novembro de 2020 e 12 de abril de 2021. 

1 

Ação de Formação de Curta Duração “Quadro de Ações Estratégicas do 
Programa de Educação Estética e Artística”, com a duração de 3 horas no 
dia 23 de julho de 2020. 

1 

Ação de Formação de Curta Duração “Plano de capacitação digital de 
docentes”, com a duração de 3 horas no dia 19 de fevereiro de 2021. 

1 

Webinar “Estratégias e Projetos na Educação pela Arte”, organizada pelo 
IPPS- ISCTE e DGE, no âmbito do Ciclo de Partilhas Escolares, no dia 5 de 
maio de 2021 com a duração de 2 horas. 

1 

Área Disciplinar Atividades 

Educação Visual e 
Tecnológica - 240 

Exposições diversas ao longo do ano de trabalhos realizados pelos alunos na disciplina de 
EV e ET 

Decoração de Natal 

Educação Musical - 
250 e 610 

Comemoração do “Dia Mundial da Música” 
 

Palco da Música: “Factor X” 
 

Concertos no Convento de Cristo  

Educação Física - 260 
e 620 

Dia da Canoagem 

Educação Visual- 600 

Exposição de natal - 9º ano 
 

Elaboração de mural no centro de canoagem - 12º ano 

Pintura de caixotes do lixo - 12º ano 

Pintura de sarjetas "O mar começa aqui" 
 

Elaboração de cartazes para Eco-escolas - 11º DCA 
 

Exposição Monstrecos - 9º ano 
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1º Webinar do Programa de Educação Estética e Artística da DGE, 
“Educação Artística no Território”, no dia 1 de junho com a duração de 1 
hora. 

1 

2º Webinar do Programa de Educação Estética e Artística da DGE, 
“Educação Artística no Território”, no dia 14 de junho com a duração de 1 
hora. 

1 

3º Webinar do Programa de Educação Estética e Artística da DGE, 
“Educação Artística no Território”, no dia 6 de julho com a duração de 1 
hora. 

1 

Educação Musical - 
250 e 610 

ACD no âmbito do Plano de Capacitação Digital de Docentes com a duração 
de três horas e organizada pelo Centro de Formação “Templários”. 

1 

“Para uma Fundamentação e Melhoria das Práticas de Avaliação 
Pedagógica: Projetos de Intervenção nos Domínios do Ensino e da 
Avaliação” organizada pelo Centro de Formação Templários e dinamizada 
pela Judite Valverde, em regime de Oficina (25 horas presenciais e 25 
horas de trabalho autónomo) no âmbito do Projeto MAIA.  

2 

“Práticas de Avaliação Pedagógica: alguns/outros olhares” via Zoom e 
organizada pelo Centro de Formação Templários. 

1 

Ações de Curta duração:  
-Dia 04 de novembro “sessão de trabalho para Tutores”;  
-Dia 11 de janeiro ACD - “Capacitação Digital”;  
-Dia 25 de fevereiro “Webinar da MAIA”;  
-Dia 01 de abril “Palestra – Formação MAIA”;  
-Dia 12 de abril Concerto “DIZ” Plano Nacional de Artes;  
-Dia 28 de abril “Selfie 2020-2021, session 3”;  
-Dia 17 de junho “Webinar – Ed. Artística”;  
-Dia 28 de junho e 01 de julho encontro “Partilhas em rede”;  
-Dia 06 de julho, Evento “Educação Artística no Território” 

1 

Educação Física  
260 e 620 

“ FITESCOLA 2020 - Flexibilidade em contexto escolar”-25h– 
Quatro ações de Curta Duração 

1 

“Novos desafios das escolas” - CFT -3horas – Set/20; ´´Capacitação de 
Docentes no âmbito do PTD’’-3horas – Jan/21; ‘’A Educação Física 
orientada para a promoção de estilos de vida Ativa e saudável nos 
jovens - CFAE - AlmadaForma - 3 horas - fev/21; ‘’Padel na Escola’’ - 4 
horas – CFA23 – maio/21. 

1 

-  “Workshop Play & Stay – Desenvolvimento Técnico-Tático através do 
jogo.” – 15 horas (0,6 créditos), organizada pela T.C Tomar, nos dias 5 e 6 
de junho de 2021. 

1 

- "Para uma Fundamentação e Melhoria das Práticas de Avaliação 
Pedagógica: Projetos de Intervenção nos Domínios do Ensino e da 
Avaliação." 

1 

"Badminton na Escola" - 25 horas 1 

"Educação para a cidadania através do Ubuntu" - 50 horas 1 

“O papel do avaliador externo” 1 

Curso de Formação: “Dança na Flexibilidade Curricular”, com um total de 
25 horas. 

1 

Oficina de formação: “Capacitação Digital dos Docentes – Nível 2 – B2". 
Total de 50 horas 

1 

Metodologia e Prática do Ensino a Distância – da Teoria à Prática com 
recurso à utilização da Plataforma Microsoft Teams”; com o registo 
CCPFC/ACC-108216/20 e a duração de 15 horas. Centro de Formação Os 
Templários. 

1 

“Liderança e Gestão de Equipas”; com o registo, CCPFC/ENT-AP-0479/20 e 
a duração de 3 horas. Centro de Formação da APPEFIS em 5 de abril; 
preletor, Paulo Pereira, Selecionador Nacional de Andebol 

1 

Padel na Escola”; com o registo, CCPFC/ENT-AE-1433/21, e a duração de 
quatro (4) horas presenciais. Centro de Formação de Associação de Escolas 
A23, no dia 12 de maio. 

1 

-“WORKSHOP PLAY & STAY - DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-TÁTICO ATRAVÉS 
DO JOGO”, na modalidade de TÉNIS; com o Registo de Acreditação 
CCPFC/ACC-104164/19 e a duração de 15 horas. 

1 

FITSport: a aptidão física como jogo, a Educação Física e o Desporto 
Escolar no desenvolvimento de estilos de vida saudável em contexto 

1 
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escolar", ACD de 3h, com o código 2021ACD21. Promovida pelo Centro de 
Formação ALMADAFORMA 

IClinic Internacional online Basquetebol Albicastrense”, formação 
específica, com a duração de 9h (1,8 uc). Federação Portuguesa de 
Basquetebol. 

1 

Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 - A2, na modalidade de Oficina de 
Formação, com o registo, CCPFC/ACC 109931/20 e a duração de 50 horas. 
Centro de Formação Os Templários. 

1 

Exercício de autorreflexão através do SELFIE: "SELFIE 2020-2021, session 3". 
Duração, 1 hora. 

1 

OF (50 horas) - "Aplicações pedagógicas das plataformas LMS (microsoft 
Teams) - formador Samuel Branco 

1 

Padel na escola - nível 1 - 25 horas - formador Paulo Jorge Sequeira 
Sanches 

 

Educação Visual-
600 

PROJETO MAIA - Para uma Fundamentação e Melhoria das Práticas de 
Avaliação Pedagógica: Projetos de Intervenção nos Domínios do Ensino e da 
Avaliação  

4 

Webinar: “Dinamizar o E@D com a Escola Virtual”, da Escola Virtual;  1 

Webinar: “Boas Práticas - Projeto Piloto de Desmaterialização de Manuais 
Escolares”, da Escola Virtual;  

1 

Webinar: “Inteligência Artificial na Educação: o quê e quando”, da Escola 
Virtual; 

1 

Ação de formação de curta duração: “Plano de Capacitação Digital de 
Docentes” - 3 horas. 

1 

Ação de formação de curta duração: “Desenhos e estratégias para o ensino 
não presencial” - 5 horas. 

1 

Oficina de formação (25h+25h): “A Arte e a Matemática” - 50 horas 1 

Oficina de formação (25h+25h): “Capacitação Digital de Docentes” - 50 
horas. 

1 

Projeto “Monotorização, Acompanhamento e Investigação em Avaliação 
Pedagógica- para uma melhoria das práticas de avaliação das 
aprendizagens”. (MAIA): ação decorrida no Instituto Politécnico de Tomar, 
dinamizada pela Doutora Margarida Maria Silva Gomes e pela Mestre Judite 
Maria Bessa Valverde, promovida pelo Centro de Formação “Os Templários” 

3 

- 40A_Metodologia e prática do Ensino a Distância, da teoria à prática com 
recurso à utilização da plataforma M Teams, tendo obtido a classificação 
de Excelente. Ação na modalidade de Curso de Formação, acreditada com 
o nº de registo CCPFC/ACC-108216, com a duração de 15horas presenciais 

1 

- 45A_ Arte e Matemática, tendo obtido a classificação de Muito Bom. Ação 
na modalidade de Oficina, acreditada com o nº de registo CCPFC/ACC – 
108312/20, com a duração de 25horas presenciais e 25horas de trabalho 
autónomo 

1 

Diversas palestras/ações de formação de curta duração e webinares, 
promovidos pela direção do Agrupamento e pela Equipa Regional LVT, no 
decorrer do presente ano letivo. 

1 

"Metodologia e prática do ensino à distância, da teoria à prática com 
recurso à utilização da plataforma Microsoft Teams" (decorreu de 06 de 
outubro de 2020 a 02 de fevereiro de 2021); 

1 

Expressão 
Dramática - 999 

Formação Capacitação Digital de Docentes  (Turma 1B), promovida pelo 
Centro de Formação Os Templários com o formador José Paulo 
Vasconcelos. 

1 

Sessão de formação, com a duração de 2 horas, dinamizada pela Porto 
Editora, no âmbito da Escola Virtual (3 de fevereiro de 2021).  

1 

Ação de formação contínua “cultura democrática e consciência cívica nos 
jovens - Vamos cuidar do Planeta!, A ação na modalidade de Oficina de 
Formação, acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação 
Contínua, com o nº de registo CCPFC/ACC - 105413/19 teve a duração de 
25 horas presenciais e 25 horas de trabalho autónomo (decorreu de 11 de 
dezembro de 2020 a 25 de fevereiro de 2021)." 

1 
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Resultados Internos 

Área disciplinar Ano de escolaridade/disciplinas % de sucesso 

Educação Visual e Tecnológica-240  
5.º Ano 100% 

6.º Ano 100% 

Educação Musical - 250 e 610  
5.º Ano 100% 

6.º Ano 100% 

Educação Musical e Expressão 
Dramática - 610 e 999 

7.º Ano (C. Educação Artística) 100% 

7.º Ano - Cidadania e Desenvolvimento 100% 

7.º Ano (Artes de Palco) 100% 

8.º Ano (C. Educação Artística) 100% 

8.º Ano - Cidadania e Desenvolvimento 100% 

8º Ano (Artes de Palco) 100% 

9.º Ano (C. Educação Artística) 100% 

9.º Ano - Cidadania e Desenvolvimento 100% 

9.º Ano (Artes de Palco) 98.73% 

Educação Física - 260 e 620 

5.º Ano 100% 

6.º Ano 100% 

7.º Ano 100% 

8.º Ano 100% 

9.º Ano 99.44% 

10.º Ano 100% 

11.º Ano 100%  

12.º Ano 100% 

Educação Visual_600 

Educação Visual – 7.º Ano 100% 

Educação Visual – 8.º Ano 99.38% 

Educação Visual – 9.º Ano 99.28% 

Desenho A: 10.º, 11.º e 12.º 100% 

História da Cultura e das Artes -10.º 100%  

História da Cultura e das Artes -11.º 91.66% 

Geometria Descritiva A – 10.º 100% 

Geometria Descritiva A – 11.º 100% 

Oficina de Artes – 12º 100% 

 

Resultados externos 

 

Área 
Disciplinar 

Disciplina 
Áreas de 

conhecimentos 
Ano Média AENSM 

Média 
Nacional 

Educação 
Visual - 
600 

Geometria Descritiva A Exame Nacional 11.º 110 124 

História e Cultura das Artes  Exame Nacional 11.º 126 126 

Desenho A  Exame Nacional 12.º 144 138 

 

3.1.4 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Identificação do Coordenador 

Jorge Horácio Cartaxo Simões, professor do Quadro do Agrupamento do grupo 510- Física e 

Química. 

 



 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 

  
  

  
 P

Á
G

IN
A
 2

7
  

 

Caracterização do Departamento 

Área Disciplinar N.º de docentes 

Ciências da Terra e da Vida 12 

Física e Química 10 

 

Participação na Gestão do Agrupamento 

Área Disciplinar Designação do cargo 
N.º total de 
docentes 

Ciências da Terra e da Vida 

Diretor de turma 6 

Coordenador de Área Disciplinar 1 

Diretor de Instalações 2 

Vice-Presidente do Conselho Geral 1 

Coordenador do Projeto Promoção e Educação 
para a Saúde 

1 

Delegado de Segurança 1 

Coordenador do Eco-escolas 1 

Coordenador de Flexibilidade Curricular 2 

Assessor dos Diretores de Turma 2 

Coordenadora do Parlamento dos Jovens 1 

Avaliador Externo 2 

Formador 2 

Tutor 8 

Coordenador do Clube do Ambiente 1 

Física e Química 

Diretor de turma 3 

Assessor do Diretor de Turma 2 

Tutor 3 

Coordenador do Erasmus+ 1 

Avaliador externo 1 

Diretor de Instalações 2 

Coordenador de Cidadania e Desenvolvimento 1 

Equipa de autoavaliação interna 1 

Coordenador de Área Disciplinar 1 

Delegado de Segurança 1 

Coordenador do Eco-escolas 1 

Coordenador de Departamento 1 
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Atividades desenvolvidas no âmbito da concretização do PAA 

Área Disciplinar Atividades 

Ciências da Terra e da Vida 

Parlamento dos Jovens- Ensino Básico 

Parlamento dos Jovens- Ensino Secundário 

Grupo de Trabalho MAIA 

Participação no Livro "Da Construção de Uma Viagem Partilhada"- 10 Anos de 
Bibliotecando em Tomar 

Cabaz solidário 

Quatro semanas de formação Ubuntu com 4 turmas do secundário e do terceiro 
ciclo, 

Manutenção do lago da ESSMO 

Atividades no âmbito do projeto Eco-escolas  

Atividades no âmbito do projeto Sensorial Garden 

Atividades no âmbito do projeto Vamos cuidar do planeta 

Comemoração do dia da Floresta, através do concurso promovido pela FAPAS - 
com a elaboração pelos alunos de postais " Árvores extraordinárias" 

Palestra destinada aos 8.º anos, promovida pela CIMT- Alterações climáticas e 
economia circular 

"A Terra Treme 2020" 

"Visita à Mata Nacional dos Sete Montes" (com os 11.º D e G) 

Comemoração do “Dia Mundial da Saúde”  

"Ainda dizem que o tabaco não é droga?"  

“Acerca de Ti – Programa Educativo sobre a Adolescência”  

“Ninguém ganha ao Álcool!”  

“TU DECIDES! Programa de Prevenção de Dependências em meio escolar”  

Ecotrilho da Vala 

Olimpíadas da Geologia 

Clube do Ambiente 

“Horta Bio” do projeto Eco-escolas 

Visita de Estudo Mata dos Sete Montes (Flexibilidade Curricular) 

Física e Química 

Concurso Academia Ponto Verde 

Workshop "Economia Circular e Reciclagem criativa" 

Formação online "Compostagem Caseira" 

Palestra - Alterações climáticas e Energia 

Semana Eco-Escolas /Dia Mundial da Terra (22 de abril) 

Palestra online "Os carvalhos de Tomar" 

Vamos Cuidar do Planeta – conferência escolar 

Partilha com energia 

Exposição de maquetes do Sistema Solar na Biblioteca 

"A Terra Treme 2020" 

Projeto SMILE (Erasmus+) 

Matemática e Ciência para todos (Erasmus+) 
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Não constam da tabela anterior três atividades da AD Ciências da Terra e da Vida, uma atividade da AD Física e 

Química pois foram canceladas devido à Pandemia. Outras teriam sido igualmente propostas se não tivesse sido 

decretado o confinamento. 

 

Formação docente 

 

Área Disciplinar Título 
N.º de docentes 

participantes 

Ciências da 
Terra e da 

Vida 

A
ç
õ
e
s 

C
re

d
it

a
d
a
s 

Office 365, na Ótica do Utilizador 3 

Para uma Fundamentação e Melhoria das Práticas de Avaliação 
Pedagógica: Projetos de intervenção nos Domínios do Ensino e da 
Avaliação 

4 

Academia de Liderança Colaborativa 5 

Capacitação digital 1 

Educação para a cidadania através do Ubuntu 3 

Cultura democrática e consciência cívica dos jovens – Vamos 
cuidar do planeta! 

2 

Socrative e Plickers na aprendizagem de ciências exatas e 
experimentais 

1 

Metodologia e prática do ensino à distância, da teoria à prática 
com recurso à plataforma Microsoft Teams 

3 

A
ç
õ
e
s 

d
e
 C

u
rt

a
 D

u
ra

ç
ã
o
 Partilhas em Rede/Redes de Partilha – 3 anos de Autonomia e 

Flexibilidade Curricular 
1 

Plano de capacitação digital de docentes 12 

Exercício de autorreflexão através do SELFIE 12 

Práticas de Avaliação Pedagógica: Outros Olhares 3 

O papel dos avaliadores externos 1 

 

Área Disciplinar Título 
N.º de docentes 

participantes 

Física e 
Química 

A
ç
õ
e
s 

C
re

d
it

a
d
a
s 

Office 365, na Ótica do Utilizador 4 

Qualidade e Inovação do Sistema de Educação e Formação 1 

Metodologia e prática do Ensino a Distância, da teoria à prática com 
recurso à utilização da plataforma Microsoft Teams 

2 

Educaplay - Atividades Educativas Multimédia 1 

O Blogue e outras ferramentas como estratégia promotora do sucesso 
em matemática e em ciências 

1 

Novos cenários educativos com apps, jogos e dispositivos moveis nas 
disciplinas de ciências experimentais e matemática 

1 
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Academia de Liderança Colaborativa 3 

Para uma Fundamentação e Melhoria das Práticas de Avaliação 
Pedagógica: Projetos de intervenção nos Domínios do ensino e da 
Avaliação 

2 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas 2 

Cultura democrática e consciência cívica dos jovens – Vamos cuidar 
do planeta! 

1 

Metodologia Demola 1 

A
ç
õ
e
s 

d
e
 C

u
rt

a
 D

u
ra

ç
ã
o
 

Plano de capacitação digital de docentes 10 

Exercício de autorreflexão através do SELFIE 10 

Formação de professores: o que foi feito e o que está por fazer 1 

TIC@Portugal’21 1 

Práticas de Avaliação Pedagógica: Outros Olhares 1 

 

Resultados Internos 

 

Área disciplinar Ano de escolaridade % de sucesso 

Ciências da Terra e da Vida 

5.º - Ciências Naturais 100,00 

6.º - Ciências Naturais 98,86 

7.º - Ciências Naturais 95,42 

8.º - Ciências Naturais 99,40 

9.º - Ciências Naturais 97,31 

10.º - Biologia e Geologia 91,18 

11.º - Biologia e Geologia 100,00 

12.º - Biologia 100,00 

Física e Química 

7.º - Físico-Química 93,46 

8.º - Físico-Química 97,60 

9.º - Físico-Química 95,54 

10.º - Física e Química A 90,91 

11.º - Física e Química A 98,81 

11.º - Física (profissional) 82,00 

12.º - Física 100,00 

12.º - Química 100,00 

12.º - Física (profissional) 91,67 

 

Resultados externos 

 

Área Disciplinar Disciplina Ano Média AENSM Média Nacional 

Ciências da Terra e da Vida Biologia e Geologia 11.º 122 120 
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Física e Química Física e Química A 11.º 108 98 

 

Sugestões de melhoria para o próximo ano 

 

•Para facilitar as reuniões de trabalho e o trabalho colaborativo, manter a possibilidade de as reuniões poderem 

ser feitas por videoconferência e, ao nível dos horários, tentar que os elementos do departamento tenham uma 

tarde livre em comum. 

•Proibir a realização de avaliações formais na primeira semana a seguir ao Natal e Páscoa. 

•Deixar os “laboratórios” de Ciências Naturais LC1 e de Físico-Química LF2 da EDNAP sem turma atribuída, de 

modo que possam ser usados para aulas de cariz experimental. 

•Permitir mais um tempo letivo para as disciplinas em ano de exame (11.º de BG e FQA), de forma a poder 

colmatar a falta de aulas laboratoriais durante o confinamento. 

 

3.1.5 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

Identificação do Coordenador 

Isabel Alexandra de Carvalho Gamelas, professora do Quadro de Escola do grupo 410- 

Filosofia 

Caracterização do Departamento 

 

Grupos de Recrutamento Nº de docentes 

(400,200) História e História e Geografia de Portugal 11 

(410) Filosofia e Psicologia 3 

(420) Geografia 6 

(430) Economia 2 

(290) Educação Moral e Religiosa Católica 1 

Total 23 

 

Participação na Gestão do Agrupamento 

 

Área Disciplinar Designação do cargo 
Nº de 

docentes 

(200) História e 

Geografia de 

Portugal 

Diretor de Turma 2 

Coordenador da Equipa de Autoavaliação do Agrupamento 1 

Coordenador do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (2º ciclo) 1 

Coordenador da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento 1 

(400) História Diretor de Turma  2 
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Coordenador de Área Disciplinar 1 

(410) Filosofia e 

Psicologia 

Diretor de Turma 1 

Coordenador de Departamento Curricular 1 

Coordenador de Área Disciplinar 1 

(420) Geografia 
Diretor de Turma 3 

Coordenador de Área Disciplinar 1 

(430) Economia 
Diretor de Turma 0 

Coordenador de Área Disciplinar 1 

(290) Educação 

Moral e Religiosa 

Católica 

Representante de Disciplina 1 

 

Atividades desenvolvidas no âmbito da concretização do PAA 

 

Área Disciplinar Atividades 

(200,400) 

História e 

História e 

Geografia de 

Portugal 

• Flexibilizar o currículo no "Nosso Património" (5º Ano - EDNAP) 

• Tomar Terra Templária: Turismo Cultural em Férias   e Estás a ler? 

• Participação na monitorização ao Plano de Inovação no âmbito da disciplina de 

«História e Cidadania» do 5º ano 

(410) Filosofia e 

Psicologia 

• Dia Mundial da Filosofia- «Livros e Filmes para Pensar» (articulação com a Biblioteca 

Escolar) 

• Dia Mundial da Filosofia (articulação do a Associação de Professores de Filosofia) 

(420) Geografia 

• Rumo-Certo: exposição de rosas dos ventos. 

• Comemoração do «Dia da Europa» 

• Comemoração do “Dia dos Direitos Humanos-Problemática nos dois Mundos  

Nota- Algumas atividades sofreram adaptações de forma a poderem ser realizadas em 

contexto de pandemia e outras ficaram comprometidas. 

(430) Economia  

(290) Educação 

Moral e 

Religiosa 

Católica 

• Semana de EMRC 

• Campanha de solidariedade -APAT 

• Cartões de Natal/Mensagens de Natal 

• Comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos 

Nota- Algumas atividades sofreram adaptações de forma a poderem ser realizadas em 

contexto de pandemia e outras ficaram comprometidas. 

 

Formação docente  

 

Título 
Nº de docentes 

participantes 

“Capacitação Digital para Docentes.” Ação na modalidade de Oficina de Formação com 
duração de 25 horas presenciais e 25 horas de trabalho autónomo. 

2 
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 Curso Livre “No Tempo de D. Dinis”, curso de formação com 25 horas, acreditada pelo 
Conselho Científico e Pedagógica da Formação Contínua 

1 

”Para uma Fundamentação e Melhoria das Práticas de Avaliação Pedagógica: Projetos de 
Intervenção nos Domínios do Ensino e da Avaliação”. Ação na modalidade de Oficina de 
Formação com duração de 25 horas presenciais e 25 horas de trabalho autónomo, relevando 
para a dimensão científico-pedagógica da formação contínua de professores. (MAIA) 

3 

Office 365, na Ótica do Utilizador”- Ação na modalidade de Curso de Formação com a duração 
de 25 horas, relevando para a dimensão científico-pedagógica da formação contínua de 
professores. 

6 

Curso de profissionalização em serviço da Universidade aberta. 1 

Curso de formação, 25 horas, A inteligência artificial vai mudar as escolas 1 

Curso de formação, 15 horas- Filosofia para crianças e Jovens- didática para professores e 
educadores 

1 

Curso de formação, 15 horas- Metodologia e Prática do Ensino à Distância, da teoria à prática 
com recurso à utilização da plataforma teams 

2 

Webinar, Como avaliar a aprendizagem dos estudantes num ambiente online 1 

Webinar «Aprender o Holocausto» 3 

Webinar, Partilhas em rede/ rede de partilhas- 3 anos de autonomia e flexibilidade 2 

Ciclo de Webinars »O que está a mudar no ensino – Recursos educativos no ensino da 
Geografia» 

1 

ACD- O estado da arte, 4,5, reconhecido pelo Conselho Científico e Pedagógica da Formação 
Contínua 

1 

ACD-A avaliação externa em Filosofia, reconhecido pelo Conselho Científico e Pedagógica da 
Formação Contínua 

1 

ACD- Ciclo temático- trabalho filosófico: partilha de práticas, reconhecido pelo Conselho 
Científico e Pedagógica da Formação Contínua 

1 

ACD- 35º Encontro de Filosofia- Responsabilidade Epistémica, reconhecido pelo Conselho 
Científico e Pedagógica da Formação Contínua 

1 

ACD- “Plano de capacitação digital de docentes.” promovida pelo Centro de Formação “Os 
Templários”, tendo a duração de 3 horas e sendo reconhecida pela Comissão Pedagógica. 

1 

ACD- “Avaliação Pedagógica: outros olhares.”, promovida pelo Centro de Formação “Os 
Templários”, tendo a duração de 4 horas e sendo reconhecida pela Comissão Pedagógica. 

2 

 

Resultados Internos 

 

Área disciplinar Ano de escolaridade % de sucesso 

200- História e Geografia de Portugal 
5.º 97,59 

6.º 99,43 

290- Educação Moral e Religiosa católica 

5.º 100 

6.º 100 

7.º 100 

8.º 100 

9.º 100 

400- História 

7º 99,35 

8º 99,40 

9º 99,46 

10º-História A 100 

11º História A 100 

12º História A 95,83 

410-Filosofia e Psicologia 10ºFilosofia 93,75 
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11ºFilosofia 94,15 

12º-Psicologia B 100 

420- Geografia 

7º 99,35 

8º 98,80 

9º 99,46 

10º 97,37 

11º 100 

430- Economia 

10ºEconomia A 95,83 

11ºEconomia A 97,14 

12º Economia C 100 

12º Sociologia 100 

 

Resultados externos 
 

Disciplina Média AENSM Média Nacional 

História A 136 138 

Geografia 105 107 

Economia A 110 122 

Filosofia 136 138 

 

Sugestões de melhoria para o próximo ano 

 

É importante encontrar tempo comum por área/departamento para reunir. 

 

3.1.6 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

Identificação do Coordenador 

Maria da Conceição Barranco Catarino da Costa, Educadora do Quadro do Agrupamento Grupo 

100 

 

Caracterização do Departamento 

O departamento da educação pré-escolar era constituído por três conselhos de ano, correspondentes ao grupo de 

três, quatro e cinco anos. 

Conselho de Ano Nº de docentes 

Conselho de Ano dos três  5 

Conselho de Ano dos quatro 4 

Conselho de Ano dos cinco anos 4 

Total 13 

 

Os docentes que integraram este departamento fazem parte do Agrupamento, à exceção de 1 contratado que fez 

substituição por doença. 

 Nº de docentes 

Quadro do Agrupamento Nuno de Santa Maria 12 
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Quadro do Agrupamento S/turma - Coordenadora de Estabelecimento 1 

Quadro de outros Agrupamentos (Condições específicas) 1 

Quadro de zona pedagógica 1 

Total 15 

 

A distribuição dos docentes pelos diferentes Jardins de Infância do Agrupamento foi realizada do seguinte modo: 

Jardins de Infância Nº de docentes 

JI Raúl Lopes 7  

JI de Carregueiros 1 

JI de Marmeleiro 1 

JI da Pedreira 1 

JI de Vale do Calvo 1 

JI de Cem Soldos 2  

Total 13 

 

Os docentes sem turma prestaram serviço na Biblioteca Raul Lopes, em coadjuvação e coordenação de 

estabelecimento. 

 

Participação na Gestão do Agrupamento 

Ao longo do ano letivo como coordenadora de Departamento da Educação Pré-Escolar convoquei e presidi a todas 

as reuniões de Departamento. Reuni com as coordenadoras de ano sempre que foi necessário. Procurei promover a 

troca de experiências e a colaboração entre os docentes do departamento. Representei o Departamento do Pré-

Escolar nas reuniões de Conselho Pedagógico sempre que fui convocada ou convidada. Procurei, sempre, entregar 

com a maior brevidade possível toda a documentação pedida por este órgão, assim como participar nas decisões aí 

tomadas. Participei nas reuniões de articulação e de avaliação, realizadas do pré-escolar. Procedi com as colegas 

de departamento às alterações do Regimento Interno do Pré-Escolar PAA e outos documentos que necessitaram de 

alterações. Colaborei nas alterações do Projeto Educativo do Agrupamento e outros documentos que mereceram 

aprovação do Conselho Pedagógico. 

Colaborei com as Técnicas de Psicologia sempre que foi necessário. Preocupei-me em assegurar a uniformização de 

procedimentos nos domínios pedagógicos e de observação/avaliação das crianças no departamento. Organizei e 

divulguei todos os documentos, legislação e atividades, fazendo chegar com a maior brevidade possível a todas as 

colegas do departamento. 

De forma a garantir e consolidar o processo de articulação curricular entre o Pré-Escolar e o 1º ciclo e promover a 

continuidade educativa na transição para a escolaridade obrigatória, participei nas reuniões de articulação 

realizadas ao logo do ano e na discussão dos requisitos essenciais para a entrada no 1º ciclo. Devido ao estado de 

confinamento não foi possível realizar a atividade “Um Dia com o 1º Ciclo”. Assegurei a uniformização de 

procedimentos nos domínios pedagógico e de observação/avaliação das crianças. Empenhei-me o melhor que pude 

para que todo o departamento cumprisse as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar e as Metas 

anteriormente delineadas pelo Ministério da Educação para os alunos que irão integrar o 1º ciclo do ensino básico 

no ano. 

No sentido de contribuir para as metas do projeto Educativo, melhorar a qualidade das aprendizagens e práticas 

educativas, promover a Cultura de Agrupamento, Inovação, Reconhecimento e Excelência, incentivei, participei e 

colaborei em exposições, comemorações de efemérides, atividades lúdicas/didáticas, promoção da participação da 
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comunidade na vida do agrupamento, promoção de valores de cooperação e coordenação 

pedagógica/organizacional, entre outras. 

No que diz respeito aos restantes docentes, os cargos foram distribuídos da seguinte forma:  

Designação do cargo Nº total de docentes 

Coordenador de Conselho de Ano 3 

Titulares de Turma 13 

Coordenador de Departamento 1 

Representante do Pré-Escolar no Conselho Geral 1 

 

Atividades desenvolvidas no âmbito da concretização do PAA 

Durante o ano letivo colaborei com todos os participantes no processo educativo e demais instituições que integram 

a comunidade educativa. Esforcei-me ainda por garantir o envolvimento e participação dos docentes nas atividades 

desenvolvidas para a concretização das metas do Projeto Educativo e do Plano Anual de Atividades do Agrupamento. 

Participei, dinamizei e coordenei atividades no âmbito do Plano Anual de Atividades (PAA), inseridas nas metas e 

objetivos do Projeto Educativo, no Plano de Ação de Melhoria (PAM) e Promoção Educação para a Saúde (PES). 

Ajudei a lançar as atividades no Inovar PAA, às colegas do departamento do pré-escolar, assim como às docentes do 

1º ciclo da EB1 Raul Lopes. Lancei e avaliei as atividades comuns aos dois estabelecimentos no Inovar PAA, assim 

como validei todas as atividades do departamento do pré-escolar.  

As atividades realizadas nos diferentes estabelecimentos do pré-escolar no presente ano letivo foram realizadas, 

com alguns constrangimentos, tendo em conta a situação pandémica existente. 

Jardins Atividades 

Todos  Abertura do ano letivo 2020/2021 

Todos Semana da Alimentação (dentro de cada sala) 

Todos Comemoração do dia de Santa Iria (dentro das salas) 

 Todos Sabores de outono/Bolinhos 

Todos Dia do Bolinho (confeção dos tradicionais bolinhos com frutos). 

Todos A Terra Treme 

Todos Comemoração do Dia de S. Martinho (dentro das salas) 

Todos Projeto: "Eco Escolas” " (Hortas Biológicas, água, luz) 

Todos 
Comemoração do Dia Europeu sobre a Proteção de Crianças contra a Exploração Sexual e o 
Abuso Sexual 

JI Tomar Dia da Árvore Autóctone 

JI Raul Lopes Projeto: Todos temos um Dom 

Todos JI Projeto: Cantar os Reis (dentro do espaço escolar) 

Todos JI Comemoração do Dia Internacional da Não Violência e da Paz (atividades nas salas) 

Todos JI 
Comemoração do Dia internacional do livro infantil - Semana da Leitura 
(apoio da Biblioteca EB1 Raul Lopes) 

Todos os Jardins Atividades de Carnaval realizadas nas salas e recreio.  

Todos JI Dia da Água  

Todos JI Comemoração do Dia do Pai  

Todos JI “Descobre-te no teu território. Fez-se o que se pôde, devido à pandemia 

JI Raul Lopes 
Atividade: “Laço Azul Humano” (trabalhou-se o tema dentro das salas e fizeram-se laços nas 
entradas dos jardins e escolas. 
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Todos JI 
Dia da Criança, no espaço escolar de cada Jardim de Infância, com o devido distanciamento 
e ida ao cinema (oferta da autarquia) 

Todos JI 
Festa de Encerramento do ano letivo no recreio de cada Jardim de Infância com o devido 
distanciamento  

 

Formação docente  

 

Título 
Nº de docentes 

participantes 

Abertura do ano escolar (Pré-Escolar e 1ºciclo)   16 

Escola Virtual (Webinards) 2 

Iniciação ao Teams (Porto Editora) 15 

O Uso Pedagógico da Plataforma Google Docs.   1 

Webinar promovido pela DGE “Crescer e Educar em Igualdade- Educar para a Cidadania 

com Afetos 
1 

Webinar- Apresentação e Divulgação da Brochura – “Participação e Envolvimento das 

Famílias – Construção de Parcerias em contexto de Educação de Infância 
2 

Webinar- Apresentação e Divulgação da Brochura “Planear e Avaliar na Educação Pré-

Escolar” 
2 

Webinar- Formação Ler, Leitura e Escrita: recursos. 2 

Estimulação da Consciência Fonológica em Idade Pré-Escolar e no 1ºciclo do Ensino 

Básico  
1 

Curso de formação “Dar Voz, Pensar; Ouvir e Fazer Parte, Filosofia, Cidadania, Arte 1 

O ambiente Moodle no apoio a situações de ensino/aprendizagem em contexto de ensino 

não presencial 
1 

Formar Leitores com o apoio da Biblioteca Escolar (disponibilizada pela DGE) 1 

“Educação Artística- uma abordagem curricular” 5 

Ao longo do ano promoveu-se a troca de experiência e a cooperação entre todos os docentes do departamento e a 

sua articulação curricular. 

 

Resultados Internos 

Apesar de todos os constrangimentos vividos neste ano letivo, devido à situação pandémica, a maioria das crianças 

em todas as turmas/anos registou uma evolução positiva, revelando bons desempenhos em todas as áreas de 

conteúdo. Para os alunos que não obtiveram os resultados esperados para a sua faixa etária, foram mobilizadas 

medidas universais. Quando estas não se manifestaram suficientes, procedeu-se à identificação de necessidade de 

medidas de suporte à aprendizagem dos alunos, tendo, por isso, sido aplicadas medidas seletivas e respetivas 

terapias. Foi notória a evolução por parte dos alunos, sendo necessária a continuidade das medidas no próximo ano 

letivo. Pelo que fomos observando ao longo do ano e pelos resultados obtidos nas terapias e apoios, concluímos que 

ao haver uma avaliação precoce, significa que a criança será sinalizada e intervencionada mais cedo, o que leva a 

uma maior eficácia das terapias. 

No que diz respeito às crianças condicionais, verificou-se que os pais já estão mais recetivos e em concordância com 

a educadora de permanecerem mais um ano no pré-escolar. 
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Sugestões de melhoria para o próximo ano 

 

3.1.7 DEPARTAMENTO DE 1.º CICLO 

Identificação do Coordenador 

Maria da Glória Vasco Antunes da Costa, professora do Docente do Quadro de Agrupamento – 

Grupo 110 – 1ºCiclo 

 

Caracterização do Departamento 

 

Conselho de Ano/Equipas Pedagógicas Nº de docentes 

Conselho de Ano/Equipa Pedagógica do 1.º ano 9 

Conselho de Ano/Equipa Pedagógica do 2.º ano 9 

Conselho de Ano/Equipa Pedagógica do 3.º ano 9 

Conselho de Ano/Equipa Pedagógica do 4.º ano 8 

 

 Nº de docentes 

Quadro do Agrupamento Nuno de Santa Maria 20 

Quadro de Zona Pedagógica 5 

 Quadro de outros Agrupamentos (Condições específicas) 6 

Contratados 3  

Total 34  

 

Escolas Nº de docentes 

EB1 de Carregueiros 2 

EB1 de Cem Soldos 2 

EB1 do Marmeleiro 1 

EB1 da Pedreira 2 

EB1 Santo António 4 

EB1 Raul Lopes 10 

EB1 Vale do Calvo 2 

Total 23 

Continuar a apostar cada vez mais no trabalho de equipa (grupo), na partilha de ideias e de materiais, assim como 

no trabalho colaborativo que tem sido desenvolvido por todos os docentes em prol de uma plena integração de 

todas as crianças no contexto pedagógico. Pretende-se continuar a trabalhar de forma a melhorar e a desenvolver 

novas metodologias que vão de encontro às necessidades de cada criança, tendo sempre como linhas orientadoras 

as Orientações Curriculares. 

Apostar cada vez mais nas atividades de articulação com o 1º ciclo, que de momento não se têm podido concretizar, 

devido à situação pandémica que temos vivido.  

Continuidade dos apoios técnicos, terapias e outros. 
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Participação na Gestão do Agrupamento 

No presente ano letivo participei, enquanto coordenadora do departamento do 1.º ciclo, direta ou indiretamente 

em todas as atividades promovidas pelo agrupamento, relacionadas com este ciclo de ensino. Estive ainda presente 

em todas as reuniões para que fui convocada ou convidada. Representei o departamento no Conselho Pedagógico 

bem como em todas as reuniões de Coordenadores dos diferentes Departamentos Curriculares. Presidi às reuniões 

de Conselho de Docentes de Avaliação e de Departamento e reuni, sempre que se julgou necessário com a 

Coordenadora Interciclos, os Coordenadores de Conselho de Ano, os professores de Educação Especial e 

pontualmente com alguns alunos e encarregados de educação. Participei ainda nas reuniões para que fui convocada 

no âmbito do Projeto de Inovação, Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular e Projeto Cultural de Escola, 

entre outras. Fiz parte da Secção de Avaliação do Desempenho Docente (SAAD) e como avaliadora interna realizei 

a avaliação de desempenho dos docentes do grupo 110, que exerceram funções no Agrupamento. Integrei a equipa 

restrita da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI). Participei, em articulação com a 

Autarquia, na organização das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), na sua implementação e 

desenvolvimento em todas as turmas do 1.º ciclo do Agrupamento.  

Sempre que solicitada, colaborei com a Direção do Agrupamento e diariamente com a Adjunta da Direção para o 1.º 

ciclo e Pré-escolar em inúmeras atividades de organização escolar, assim como com a Coordenadora do JI/EB1 Raul 

Lopes, na resolução de algumas situações do funcionamento da escola. Durante o Período de Confinamento, 

enquanto coordenadora de departamento, organizei as atividades letivas dos alunos que se mantiveram na Escola 

de Acolhimento e, em articulação com os professores da educação especial organizámos as aulas do Regime 

Presencial, na EB1 Raul Lopes (destinada aos alunos desta escola e aos da EB1 de Santo António) assim como em 

todas as escolas da aldeia, pertencentes ao agrupamento para acompanhar alunos mais vulneráveis. No segundo 

semestre promovi, em conjunto com a coordenadora do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) do agrupamento, o 

Projeto “Ler e Escrever é Fixe!!!” destinado aos alunos do 3º e 4º ano, das EB1 do Agrupamento, sem a aquisição 

e/ou utilização da competência da leitura e escrita que abrangeu 21 alunos e foi desenvolvido por professoras do 

CAA. 

Orientei ainda os professores titulares no Ensino à Distância de forma a estratégias e uniformizarem os 

procedimentos entre as turmas assim como as metodologias, nomeadamente através da utilização da plataforma 

Teams para disponibilização de materiais, informações, recursos e aulas. Verificou-se uma grande disponibilidade 

por parte dos docentes deste grupo na utilização de novas ferramentas e na criação de materiais de apoio aos 

alunos. Há a salientar ainda a envolvência/disponibilidade das famílias dos nossos alunos para a concretização do 

Ensino à Distância, numa faixa etária tão baixa em que o apoio de um adulto é fundamental. Para a implementação 

de tudo isto, os docentes contaram sempre com o apoio técnico/pedagógico da coordenadora de departamento, 

dando sugestões de software, plataformas, conceção de materiais, assim como contactos com os encarregados de 

educação com quem a comunicação foi mais difícil.  

No que diz respeito aos restantes docentes os cargos foram distribuídos da seguinte forma:  

Designação do cargo Nº total de docentes 

Coordenador de Conselho de 
ano/Equipa Pedagógica 

4 

Titulares de turma 23 

Representante do 1.º ciclo no 
Conselho Geral 

1 

Supervisão das AEC 21 

 

Atividades desenvolvidas no âmbito da concretização do PAA 

Ao longo do ano colaborei com todos os intervenientes no processo educativo, e com todas as instituições da 

comunidade educativa. Participei, dinamizei ou coordenei atividades realizadas no âmbito do Plano Anual de 

Atividades (PAA), inseridas nos objetivos e metas do Projeto Educativo e no Plano de Ação de Melhoria (PAM). 
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Há a salientar ainda que, devido à pandemia, houve muitas atividades relacionadas com a comemoração de 

efemérides e outras que não foram planeadas por serem impossíveis de realizar, com os constrangimentos sentidos 

nas escolas.  

Ainda assim, no início do ano, respeitando as regras impostas pela Direção Geral de Saúde, foram ainda realizadas 

algumas atividades, nos diferentes estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo:  

Escola Atividades 

EB1 de Carregueiros Comemoração do “Dia da Alimentação” 

 Exercício de prevenção do risco sísmico "A TERRA TREME" 

 Lenda de S. Martinho 

 Sementeira e plantação da Horta  

 Limpeza e preparação dos canteiros  

 Apanha de couves e alfaces e partilha com os pais 

EB1 de Cem Soldos Dia Mundial da Alimentação 

 Comemoração do Dia de Santa Iria 

 Exercício de prevenção do risco sísmico "A TERRA TREME" 

 Comemoração do Dia de Reis 

 Projeto da “Horta Biológica” – Projeto Eco-Escolas 

EB1 do Marmeleiro Comemoração do Dia da Alimentação 

 Exercício de prevenção do risco sísmico "A TERRA TREME" 

 Projeto da “Horta Biológica” – Projeto Eco-Escolas 

 Comemoração do Dia de Reis 

 Comemoração do Carnaval 

EB1 da Pedreira Dia Mundial da Alimentação 

 Comemoração do Dia de Santa Iria 

 Comemoração do Dia de S. Martinho 

 Exercício de prevenção do risco sísmico "A TERRA TREME" 

EB1 Raul Lopes Semana da Alimentação 

 Comemoração do Dia de S. Iria 

 Exercício de prevenção do risco sísmico "A TERRA TREME" 

 Projeto da “Horta Biológica” – Projeto Eco-Escolas 

 Projeto “Autores Digitais” 

 Comemoração do Carnaval 

 Conclusão do Projeto “O mar começa aqui” 

 Projeto “Eco-Código” 

 Comemoração do Dia da Mãe 

 Comemoração do Dia Mundial do Livro 

 Comemoração do Dia da Criança 

EB1 Santo António Dia Mundial da Alimentação 

 Comemorações do Dia de Stº Iria 

 Exercício de prevenção do risco sísmico "A TERRA TREME" 

 Comemorações do Dia de Reis 

 Comemorações do Dia do Animal 

 Comemorações do Dia da Leitura 

 Comemorações do Dia da Mãe 

 Comemorações do Dia da Criança 

EB1 Vale do Calvo 
Dia Mundial da Alimentação 

Comemoração do dia de Santa Iria 

 Comemoração do S. Martinho 

 Comemoração dos Reis 

 Exercício de prevenção do risco sísmico "A TERRA TREME" 
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 Projeto “Horta Pedagógica” 

Nota: Na realização destas atividades foram sempre acauteladas todas as medidas impostas pela pandemia. 

Formação docente  

 

Título 
Nº de docentes 
participantes 

Formação Creditada:  

“Academia de liderança colaborativa: Competências do Líder Colaborativo” 4 
“Orientações Curriculares para as Tecnologias da Informação e Comunicação no 1º 
Ciclo do Ensino Básico”, 

3 

“Capacitação Digital de Docentes – Plano de Ação para a transição Digital, Nível 2 – 
B2” 

2 

 “Educação Artística – uma abordagem curricular” 8 

“Iniciação à Programação no Ensino Básico”, 2 

“Mediação/Gestão de conflitos em contexto escolar” 1 
“Metodologia e prática de ensino à distância, da teoria à prática com recurso à 
utilização da plataforma Microsoft Teams” 

5 

“A aprendizagem da escrita/leitura pelo método interativo pré-escolar e 1ºciclo 1 
 “Para uma Fundamentação e Melhoria das Práticas de Avaliação Pedagógica: 
Projetos de Intervenção nos Domínios do Ensino e da Avaliação” 

1 

Ações de Curta Duração:  

“Boas Práticas – Projeto Piloto de Desmaterialização de Manuais Escolares” 2 

 “Ensinar e Aprender Português” 2 

“Dinamizar o E@D com a Escola Virtual” 2 

“Avaliação das Aprendizagens – Propostas e Estratégias de Ação” 2 
-“Saber Fazer – A Integração da Escola Virtual num Projeto Digital – Colégio 
Integrado Monte Maior” 

1 

“Cidadania – Conhecer para replicar Boas Práticas: o projeto banco dos Afetos” 1 

“A avaliação para as aprendizagens nas práticas promovidas pelo DL 55” 17 

“Ensinar e Aprender Português” 2 

“Manuais e outros REDs: experiências e perspetivas” 2 
“Tenho alunos de Português Língua Não Materna E agora? Parte II – Prática 
docente” 

1 

“A voz do Professor: como sobreviver à pandemia?” 1 

“Coaching educativo num contexto de mudança”, 1 

“Projeto Manuais Digitais na Madeira – A sustentável leveza da inovação”, 1 
“Saber Fazer – escola global – Ensino-aprendizagem: presencial, síncrono e 
assíncrono”, 

1 

“Saber Fazer – Colégio Monte Flor – Ensino-aprendizagem: presencial, síncrono e 
assíncrono”, 

1 

“DIS à DIS(tância): Quais são? Como se caracterizam? Como podemos ajudar? 1 

“Autonomia e Flexibilidade Curricular & interdisciplinaridade e DAC”, 1 

“Saúde Mental para professores e alunos!”, 1 

“Dinamizar o E@D com a Escola Virtual” 1 

“Capacitar para a relação pedagógica com os alunos encurtando@distância”, 2 

“Avaliação Pedagógica: outros olhares” 13 

Exercício de autorreflexão através do SELFIE 2020-2021 27 

“Capacitação digital de docentes”. 9 
“Projeto Monitorização, Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica 
(MAIA)”. 

28 

“Plataforma Mathematic”. 12 

“Hortas Bio nas Eco- Escolas” 3 

“Observação e Avaliação de Prática Pedagógica” 1 

“Compostagem”, (no âmbito da Eco-Escolas) 1 
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“Mobile learning: desafios e oportunidades” 1 
“Recursos tecnológicos para o ensino do Português e para o apoio e recuperação 
das aprendizagens (1ºe 2ºano de escolaridade)” 

1 

“Recursos digitais”, 1 
“Ideias e Práticas para melhorar as Aprendizagens, o Ensino e a Avaliação” Projeto 
MAIA 

4 

“24º Encontro Digital- Saúde mental para professores e alunos”, 1 

“Programa de Educação Estética e Artística, iniciativa da DGE”, 2 

“Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” 2 

“Ensinar Online: um desafio que exige mudança! - Comunico, logo educo” 1 
“Ensinar Online: um desafio que exige mudança! -Educar sem longe, ultrapassando 
a distância” 

1 

- “Que Caminhos para a Escola na Pós-Pandemia” 1 
“Ecossistema(s) de Educação Digital e Ambientes Híbridos de Aprendizagem – Um 
Processo de Inovação Sustentada” 

1 

“Receitas caseiras para controlo de pragas e fertilização do solo” 1 

“Internet mais Segura 2021 2 

“Plano de Ação para a Transição Digital” 1 
  

Resultados Internos 
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Português 

1.º 

95,70% 

2.º 

96,94% 

3.º 

93,81% 

4.º 

100,00% 

Matemática 98,92% 97,96% 91,15% 100,00% 

Inglês ----- ----- 97,35% 100,00% 

Estudo do Meio 100,00% 100,00% 96,46% 100,00% 

Aprender 
Experimentando 

100,00% 97,96% 100,00% 100,00% 

 

Depois de analisados os resultados finais do 1.º ciclo concluiu-se que globalmente os alunos obtiveram resultados 

francamente positivo em todas as áreas, com percentagens muito acima dos 90%, tendo-se registado no 4.º ano uma 

percentagem de sucesso de 100% em todas as áreas. É de referir que a grande maioria dos alunos que apresentaram 

níveis negativos, manifestaram algumas dificuldades durante e após as fases de confinamento, nos dois anos letivos. 

Foram elaboradas algumas estratégias de melhoria, para colmatar as dificuldades sentidas pelos alunos, ao longo 

do ano letivo. A reformulação de estratégias de recuperação foi bastante positiva, assim como a partilha de práticas 

de diferenciação pedagógica e discussão de estratégias de ensino. No entanto e no sentido de colmatar as 

dificuldades que ainda persistem, propõe-se para o próximo ano letivo o incremento do apoio pelo CAA e a 

continuação das estratégias abaixo indicadas, algumas delas já postas em prática ao longo do presente ano letivo: 

Diversificar e adequar os exercícios; 

- Adequar o ensino ao ritmo do aluno;  

- Encorajar na realização das tarefas;  

- Dar tempo suplementar para a realização dos exercícios; 

- Fazer leitura explicativa e exemplificativa dos exercícios; 

- Diversificar as atividades ao longo do dia; 
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- Sistematizar conceitos com reforço do CAA; 

- Comunicar frequentemente ao aluno o reconhecimento pelo seu esforço.  

 

Sugestões de melhoria para o próximo ano 

Continuar a reforçar a prática do trabalho colaborativo entre docentes, promovendo a partilha de experiências e 

a reflexão conjunta sobre a prática letiva. Fomentar a utilização de metodologias mais ativas e do trabalho de 

projeto.  

 

3.1.8 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Identificação do Coordenador 

Elsa Alexandra Graça de Sousa Silva- Docente do Quadro Escola- Grupo 910 

 

Caracterização do Departamento 

 

Grupo de Recrutamento Nº de docentes 

910- Educação Especial 15 

100- Pré-escolar (IPI)  2 

Total 17 

 

Participação na Gestão do Agrupamento 

Designação do cargo Nº de docentes 

Elemento da Equipa de Autoavaliação do Agrupamento 1 

Elemento da Secção de monitorização e avaliação do Centro de Formação Templários 1 

Elemento da EMAEI Permanente 1 

Coordenadora de Departamento  1 

Assessora da Coordenação de Departamento   1 

Coordenadora de CAA 4 

Coordenadora dos Recursos Específicos (Pedime, T2, CRI,SPO 1 

Docentes da Bolsa de Avaliadores Externos do CF 4 

 

Atividades desenvolvidas no âmbito da concretização do PAA 

Atividades 

Comemoração de datas festivas com realização de respetivas tradições (com as restrições impostas pela 

Pandemia) 

Tomar a Inclusão (a atividade foi novamente  planificada mas não se chegou a realizar devido à pandemia) 

Participação no Projeto Jardim Sensorial 

Participação no Projeto “Video-Jogo”- desenvolvimento de competências de matemática em parceria com a 

Universidade Lusofona 

Dinamização do Projeto Ler e Escrever é Fixe 

Participação em todas as atividades da Flexibilidade Curricular dos diferentes níveis de ensino 
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Formação docente 

 

Título 
Nº de docentes 

participantes 

 Iniciação ao TEAMS  12 

Office 365- Otica do Utilizador 10 

Flexibilização e Integração Curricular 3 

Entender o Autismo 4 

Como Motivar os meus alunos 2 

Tecnologias Educativas para os Direitos Humanos, Diversidade, Identidade e Cidadania 

Ativa 
2 

 A ação do Docente de Educação Especial no ensino à distância 2 

O Papel da Motivação na Construção da Aprendizagem 2 

O projeto de monitorização, acompanhamento e investigação em avaliação pedagógica 

(MAIA) 
1 

Novos cenários educativos com apps, jogos e dispositivos móveis na Prática Pedagógica 1 

Adequação de Produtos de Apoio na Educação Especial 5 

Academia de Líderes Ubuntu 4 

 

Resultados Internos- Alunos com Intervenção Pedagógica dos docentes de Ed. Especial 

 

ALUNOS COM MEDIDAS UNIVERSAIS 
ALUNOS COM MEDIDAS 

SELETIVAS 

ALUNOS COM 

MEDIDASADICIONAIS 

41 147 14 

 De todos os alunos acompanhados pelos docentes de educação especial apenas  ficaram retidos: 3 alunos 

do1ºCiclo, e 1 aluno do 5ºano, 2 alunos do 7º ano e 1 aluno do 9º ano 

 

Dificuldades Sentidas 

Pelo facto dos docentes do departamento trabalharem em todos os níveis de ensino e com alunos com 

características/necessidades de intervenção tão diversificadas, torna-se muito difícil não só, conseguir verificar 

de forma sistemática a eficácia da intervenção de todos os docentes, como também assegurar que as medidas 

mobilizadas para cada um dos alunos sejam as necessárias à promoção do seu sucesso escolar e social. 

 

Sugestões de melhoria para o próximo ano 

Atendendo à dinâmica deste departamento, ao heterogéneo e elevado numero de solicitações decorrentes de tudo 

o que gravita em torno do mesmo, será muito importante que a sua Coordenadora  não acumule a função de 

coordenadora da EMAEI. 
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3.2 OUTRAS ESTRUTURAS  

3.2.1 COORDENAÇÃO INTERCICLOS 

(COORDENADORA INTERCICLOS, SANDRA SOEIRO) 

Algumas atividades foram desenvolvidas, não as desejadas devido à situação que se viveu. Este ano letivo decorreu 

com maiores e significativas condicionantes, no entanto destaca-se a realização de: 

▪ Reunião de articulação entre o pré-escolar e os docentes a lecionar o 1.º ano do 1.ºciclo ( a 04/03/2021). 

Objetivo: analisar e refletir sobre competências trabalhadas e a trabalhar no pré-escolar com intuito de facilitar a 

preparação dos alunos e o desenvolvimento de competências essenciais à sua adaptação ao 1.º ano. Analisar e 

refletir sobre as dificuldades demonstradas pelos alunos, quer a nível atitudinal, quer a nível da aprendizagem no 

pré-escolar e no 1.º ano.  

O planeamento de atividade de receção aos alunos de 5 anos no espaço físico da escola do 1.º ciclo com realização 

de atividades conjuntas entre os alunos do 1.º ano ficou adiado para se efetuar numa sessão de trabalho a realizar 

em maio, em virtude de perceber a evolução do estado de pandemia até junho. 

▪ Sessão de trabalho (planeamento da atividade para os alunos de 5 anos)- (a 25/05/2021-via zoom) – As 

docentes e educadoras concluíram que não seria prudente a realização da referida atividade, uma vez que 

a DGS não alterou qualquer medidas, mantendo-se todas as regras de afastamento entre os alunos das 

diferentes turmas. Não sendo aconselhável a realização de atividade que envolvessem os dois grupos do 

1.ºano e dos alunos de 5 anos do pré-escolar, como uma visita ao espaço físico não seria motivador, uma 

vez que os alunos, de certa forma, já o conheciam. Esta atividade não se desenvolveu.  

▪ Sessão de trabalho com os docentes de Português e Matemática a lecionar o 6.ºano (19/05/2021 – via teams) 

Planeamento da elaboração da matriz e da aplicação da Prova/teste final de 6.º ano. Foram dadas e acordadas 

instruções para a elaboração da matriz (sendo esta elaborada e dada a conhecer aos alunos de forma semelhante a 

que cada docente tem por hábito). Definido um intervalo de datas para a aplicação da prova (de 7 a 23 de junho) e 

a data após a qual a/o poderiam devolver aos alunos (24 de junho). Referiu-se a aplicação de provas adaptadas aos 

alunos ou turma que dela necessitem, de acordo com as medidas de apoio à aprendizagem e adaptações no processo 

de avaliação definidas. 

▪ Articulação com Coordenadora do 1.º ciclo, Glória Costa, que mencionou em Departamento as mesmas 

indicações e procedimentos na realização das Provas/Testes de Português e Matemática no 4.º ano. 

▪ Reunião com os docentes do 2.º ciclo (01/02/2021, 14h) e com os docentes do 1.º ciclo (a 04/02/2021), via 

zoom. 

Posteriormente, foram enviadas as credenciais de acesso à plataforma de cada aluno, à respetiva docente. 

Acordou-se que na reunião de Encarregados de Educação de Final de 1.º semestre, cada docente apresentaria a 

plataforma, para que estes pudessem acompanhar os seus educandos no acesso e exploração do site. 

Objetivo: apresentar a plataforma Mathematic, aos docentes a lecionar do 3.º ano ao 6.º ano. Nas duas sessões 

realizadas, tentei mostrar algumas funcionalidades e potencialidades dessa plataforma, salientando que esta tem 

como objetivo aliciar e apoiar o estudo autónomo. 

Nesta reunião realizada em duas sessões também estiveram presentes as professoras de apoio e de Educação 

Especial, pois a plataforma também, ajuda no trabalho com alunos com mais dificuldades a Matemática. 

A agendar Julho e Setembro 2021 

▪ Reunião de articulação entre ciclos 1.º/2.ºciclos e 2.º/3.ºciclos, de modo a preparar o próximo ano letivo e 

a facilitar a integração dos alunos no novo ciclo de ensino. 

Objetivo: Preparar a integração/acompanhamento dos alunos no ingresso do novo ciclo, momento em que 

o educador/ professor/Diretor de Turma transmitiu ao futuro professor titular/Diretor de Turma do 2.ºciclo/ 
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3.º ciclo, respetivamente, informações revelantes que possibilitem ao futuro docente planear estratégias 

de atuação e de apoio ao aluno na nova fase do seu percurso escolar. 

 

Ponto Fracos: a salientar o facto do distanciamento social e a situação atual que se vive e viveu ao longo deste 

ano letivo, inviabilizou a realização das atividades Interciclos e mais momentos de articulação vertical.  

Em articulação com a coordenadora do 1.ºciclo, ponderou-se a realização de sessões de trabalho entre os docentes 

de 4.º ano e de 2.º ciclo no sentido de começar a esboçar-se o plano de articulação vertical. No entanto, uma vez 

que o ano letivo se prolongou até 2 de julho, o tempo restante para os trabalhos de encerramento e preparação 

do próximo ano foi escasso, não havendo espaço para as referidas sessões. De destacar ainda, como as 

aprendizagens essenciais irão sofrer alterações, será mais producente aguardar a sua homologação. 

Pontos Fortes: a articulação entre as educadoras e professores de 1.º e 2.º ciclo. 

Trabalho colaborativo entre coordenadoras. 

Colaboração das educadoras e docentes do 1.º ciclo. 

Colaboração de alguns docentes de 2.º ciclo. 

Plataforma Mathematic - as docentes de1.ºciclo fizeram o balanço, referindo:  

“As docentes do 3.º e 4.º ano concluíram que é uma mais-valia, porque está bem-feita e é direcionada para os 

alunos do nosso ciclo. 

Se for novamente adquirida, todas as turmas passam a utilizar. 

O maior constrangimento que nos surgiu foi a falta de material informático (computadores ou tablets) que 

esperamos que possa ser ultrapassado no próximo ano letivo.” 

 

Sugestão de melhoria:  

• Acesso gratuito à escola virtual permitirá apoiar o estudo autónomo uma vez que permite ao docente atribuir 

como tarefa a realização de atividades interativas, que depois poderá consultar o desempenho dos alunos. 

Deste modo poderá não ser necessário a aquisição de licenças para a Mathematic. 

• Análise em Conselho Pedagógico da pertinência da realização da Prova/teste global de 4.º e 6.ºano, a 

Português e a Matemática e da análise dos seus resultados. Atendendo, que a análise apenas foca um único 

instrumento de avaliação, realizado num dado momento, poderá não espelhar as reais características e 

desempenho dos alunos. 

“Será que esta classificação e sua análise é pertinente para caracterizar ou revelar as potencialidades ou 

fragilidades de uma turma nas referidas disciplinas?” 

Além do mais e atendendo ao “Projeto de Intervenção Pedagógica” que se pretende implementar no 

Agrupamento, a análise retirada dos resultados desta prova/teste final pode ser insuficiente para avaliar 

uma turma ou mesmo incoerente com o que se pretende com a avaliação pedagógica. 

A informação/caraterização de cada turma poderá ser elaborada com base no seu desempenho/evolução 

ao longo do ano e transmitida ao futuro DT, e se necessário em Conselho Pedagógico. 

 

Conclusão 

Apesar dos constrangimentos causados pela pandemia e pelo período de E@D, os poucos momentos de articulação 

foram positivos, havendo discussão, partilha de ideias, opiniões e definição de procedimentos a tomar entre os 

coordenadores (Interciclos e 1.º ciclo, pré-escolar) e os docentes. Lamentavelmente, não se desenvolveram 

atividades entre alunos de diferentes ciclos, fica a esperança que estas possam ocorrer no próximo ano letivo. 
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3.2.2 CURSOS PROFISSIONAIS 

(COORDENADORA, HELENA PIRES) 

No ano letivo 2020/2021 funcionaram três turmas do curso profissional de Técnico de Multimédia e três turmas do 

curso profissional de Técnico de Turismo. O número total de alunos que no início do ano letivo estavam inscritos 

nesta via do ensino secundário era de 85, tendo chegado ao fim do ano letivo 81 alunos, dos quais 25 concluíram 

com sucesso o seu curso. 

Balanço dos alunos matriculados nos Cursos Profissionais no ano letivo 2019/2020 e das anulações de 

matrícula e mudança de turma. 

 

Curso Ano/Turma 
Nº alunos 

setembro 

Nº alunos 

julho 
AM TR 

 

EF 

Curso Profissional de 

Técnico de Multimédia 

10ºH1 19 18   1 

11ºH1 15 14 1   

12ºG1 12 11   1 

Curso Profissional de 

Técnico de Turismo 

10ºH2 10 10    

11ºH2 15 14  1  

12ºG2 14 14    

 

Análise dos resultados obtidos 

No 10ºH1 – Técnico de Multimédia, os resultados foram considerados bons, apesar de oito alunos apresentarem 

módulos em atraso, a saber, Bruno Afonso, ao módulo treze “Aptidão Física” da disciplina de Educação Física e a 

UFCD 9964 “Edição de Som” da disciplina de Técnicas de Multimédia, Débora Marques, às UFCD 9964 e 9965, 

respetivamente, “Edição de Som” e “Edição de Vídeo” à disciplina de Técnicas de Multimédia, Diana Martins, ao 

módulo A2 “Funções Polinomiais” da disciplina de Matemática e à UFCD 9965 “Edição de Vídeo” da disciplina de 

Técnicas de Multimédia, Gabriel Costa, à UFCD 9965 “Edição de Vídeo” da disciplina de Técnicas de Multimédia, 

Manuel Oliveira, ao módulo A2 “Funções Polinomiais” da disciplina de Matemática,  Marina Sousa, ao módulo um “A 

Cultura da Ágora” da disciplina de História da Cultura das Artes, Rubén Ramos, módulo sete “Atletismo/Desportos 

de Raquete/Patinagem” da disciplina de Educação Física e ao módulo A2 “Funções Polinomiais” da disciplina de 

Matemática e o João Pereira, ao módulo um “A Cultura da Ágora” da disciplina de História e Cultura das Artes e 

módulo A2 “Funções Polinomiais” da disciplina de Matemática.  
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No 10ºH2 – Técnico de Turismo,  os resultados foram bons, com  exceção do aluno Bruno Machado que apresenta 

dez módulos em atraso , a saber, módulo dois, Área de Integração; módulos um, sete, oito, treze, respetivamente, 

“ Jogos desportivos coletivos I”, “Atletismo/desportos de raquete/patinagem I” e “Atletismo/Desportos de 

Raquete/Patinagem II” e “Aptidão Física” da disciplina de Educação Física; módulo dois “Organização e tratamento 

de dados” da disciplina de Tecnologias da Informação e da Comunicação; módulo um “A Cultura da Ágora” da 

disciplina de História e Cultura das Artes; os módulos B1 e B2, respetivamente, “O Quadro Natural de Portugal – o 

relevo” e “O Quadro Natural de Portugal – o clima” da disciplina de Geografia; e o módulo cinco “Turismo – 

Património Local e Regional” da disciplina de Informação e Animação Turística. 

 

No 11ºH1, Técnico de Multimédia, os resultados foram satisfatórios, cinco alunos têm módulos em atraso, a saber, 

Beatriz Guia,  módulo cinco, de área de integração, módulo cinco “Ginástica II” da disciplina  de educação física, 

módulo dois “A Cultura do Senado” da disciplina de história e cultura das artes, módulos A6 – “Taxa de Variação” e 

A7 -  “Probabilidades” da disciplina de matemática, módulo F4- “Circuitos Elétricos” da disciplina de física e UFCD 

5405 “ Metodologias e Gestão de Projetos” da disciplina  de projeto e produção multimédia, Clara Ferreira, módulos 

cinco “Ginástica II”  e onze “Dança II” da disciplina de educação física, módulo dois “A Cultura do Senado” da 

disciplina de história e cultura das artes e módulo B1 “Funções Periódicas e Não Periódicas” da disciplina de 

matemática, Fábio Pereira, módulo cinco “Ginástica II” da disciplina de educação física, Francisco Santos, módulo 

dois “A Cultura do Senado” da disciplina de história e cultura das artes, módulo B1 “Funções Periódicas e Não 

Periódicas” da disciplina de matemática, módulo F4 – “Circuitos Elétricos”, da disciplina de física e UFCD 9966 

“Edição 3D” da disciplina de técnicas de multimédia, Rafael Mendes, módulo cinco “Ginástica II” da disciplina de 

educação física. 
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No 11ºH2 - Técnico de Turismo, os resultados foram bons, apenas três alunos apresentam módulos em atraso, a 

saber, Carolina Ferreira, módulo cinco “Ginástica II” da disciplina de educação física, João Grade, módulo cinco 

“Ginástica II” da disciplina de educação física, módulo dois “A Cultura do Senado” da disciplina de história e cultura 

das artes e módulo um “Folha de Cálculo” de tecnologias da informação e comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 12ºG1 - Técnico de Multimédia, os resultados foram muito bons, dos 12 alunos, 11 concluíram o curso. 

(Concluíram todos os módulos, a formação em contexto de trabalho e a prova de aptidão profissional). Apenas uma 

aluna não concluiu o curso, foi excluída por faltas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 12ºG2 - Técnico de Turismo, os resultados foram muito bons, todos os alunos concluíram o curso. (Concluíram 

todos os módulos, a formação em contexto de trabalho e a prova de aptidão profissional).  
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O quadro seguinte procura traduzir de forma sintética a situação, no final do corrente ano letivo, dos módulos por 

concretizar, por curso, turma e disciplina. 

 

Balanço dos módulos por concretizar no final do ano letivo 2020/2021 

   

 

A Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 

 

No ano letivo 2020/2021 realizaram a FCT 23 alunos do Curso Profissional de Técnico de Multimédia e 26 alunos do 

Curso Profissional de Técnico de Turismo. 

Saliento que os alunos, mesmos os que revelam problemas de disciplina e aproveitamento na escola, alcançam bons 

resultados quando colocados nas empresas, ficando os tutores das empresas e os professores orientadores 

satisfeitos, de uma forma geral, com as competências sociais e profissionais demonstradas pelos formandos. 

 

 

 

Curso 

Profissional 
 Turma 

Nº alunos 

avaliados 

Módulos 

em atraso 
Observações 

Técnico de 

Multimédia 

10ºH1 18 13 

2 módulos a Educação Física; 

2 módulos a História e Cultura das Artes; 

4 módulos a Matemática; 

5 módulos a Técnicas de Multimédia. 

11ºH1 14 15 

1 módulo a Área de Integração; 

4 módulos a Educação Física; 

3 módulos a História e Cultura das Artes; 

3 módulos a Matemática; 

2 módulos a Física; 

1 módulo a Técnicas de Multimédia; 

1 módulo a Projeto e Produção Multimédia. 

12ºG1 11 0 Todos os alunos concluíram os módulos. 

Técnico de 

Turismo 

10ºH2 10 10 

1 módulo a Área de Integração; 

4 módulos a Educação Física; 

1 módulo a Tecnologias da Informação e 

Comunicação; 

1 módulo a História e Cultura das Artes; 

2 módulos a Geografia; 

1 módulo a Turismo -Informação e Animação Turística 

11ºH2 14 4 

1 módulo a Tecnologias da Informação e 

Comunicação; 

2 módulos a Educação Física; 

1 módulo a História e Cultura das Artes; 

12ºG2 14 0 Todos os alunos concluíram os módulos. 
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Médias da Formação em Contexto de Trabalho 

Curso 
 

Turma 
Nº alunos  

Nº de Horas da 

FCT 
Média da FCT 

Curso Profissional de 

Técnico de Multimédia 
12ºG1 11 602 18 

Curso Profissional de 

Técnico de Multimédia 
11ºH1 12 240 17,5 

Curso Profissional de 

Técnico de Turismo 
12ºG2 14 602 17,79 

Curso Profissional de 

Técnico de Turismo 
11ºH1 14 245 17,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Prova de Aptidão Profissional (PAP)  

Realizaram a Prova de Aptidão Profissional:11 alunos do Curso Profissional de Técnico de Multimédia, sendo a média 

global de 18,6 valores. Dos projetos realizados pelos alunos destaco a criação de jogos, a criação de sites e projetos 

3D. 

Distribuição de aprovações FCT por curso 

Distribuição de aprovações FCT por turma 
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14 alunos do Curso Profissional de Técnico de Turismo, sendo a média global de 17,4 valores. Dos projetos realizados 

pelos alunos destaco “Vinhos com Património”, “À descoberta do rio Nabão e das aldeias” , “Cerco ao castelo de 

Tomar” e “Rota Cinematográfica de Tomar”. 

É de salientar o empenho e dedicação que os alunos, de uma forma geral, colocaram na elaboração dos projetos e, 

também, a qualidade final dos trabalhos apresentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição de aprovações PAP por turma 

Distribuição de aprovações PAP por curso 
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3.2.3 DIREÇÃO DE TURMA – 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

(COORDENADORA, FERNANDA MARIA DA SILVA CURADO) 
 
Composição de Conselho de Diretores de Turma: 

 

Ano /Turma Identificação do Docente Disciplina(s) Lecionada(s) 

5ºA Fátima Esteves MAT / CN 

5ºB Fernanda Curado PORT /ING 

5ºC Elisa Pirraco PORT / HGP 

5ºD Sandra Soeiro MAT / CN 

5ºE Maria do Céu Ferreira EDM 

5ºF Maria Luísa Nunes PORT /ING 

5ºG Clara Esteves EDF 

6ºA Sílvia Duarte  MAT / CN 

6ºB Angelina Oliveira  PORT / HGP 

6ºC Renata Coelho PORT / ING 

6ºD Carlos Mendes  PORT /ING 

6ºE Paula Costa MAT / CN 

6ºF Ascenção Furtado EVT 

6ºG Maria do Céu Brandão ING 

 

Reuniões do Conselho de Diretores de Turma: 

2.1 Periodicidade das reuniões: 1 ou 2 por 

período 

 2.2 Número Total de reuniões: 4 

 

Síntese global dos assuntos tratados: 

As reuniões de Conselho de Diretores de Turma foram sempre preparadas em estreita colaboração com a Direção 

e com a Coordenadora do Departamento de Educação Especial, às quais presidi e que, genericamente, decorreram 

de forma eficaz e eficiente, num clima de bom inter-relacionamento e adequado ambiente de trabalho, 

analisando e debatendo as questões e assuntos agendados, em conformidade com o Guião previamente 

disponibilizado a todos os Diretores de Turma, algo que continua a revelar-se muito funcional e que muito agiliza 

o desenrolar dos trabalhos. 

     Este relatório relativo ao ano escolar 2020_2021 manteve as suas características especiais devido ao desafio 

com o qual nos continuamos a debater, a situação pandémica Covid-19. Uma vez mais, vimo-nos perante um novo 

encerramento das escolas, o que nos exigiu a reorganizar e planificar o nosso trabalho de outra forma, uma vez 

mais, e a continuar a incrementar novas formas de comunicação (Teams), com enfase na utilização das 

ferramentas digitais. Neste âmbito, o trabalho dos Diretores de Turma, desempenharam um papel muito 

importante no sentido de continuarem a ser o elo entre a escola e a família. Os contactos constantes com que se 

viram confrontados com Encarregados de Educação durante o E@D do ano letivo anterior, e que levou a um grande 

desgaste emocional e acréscimo de trabalho, diminuiu um pouco aquando do novo confinamento em fevereiro 
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deste ano letivo, graças a todo um trabalho de equipa organizado no sentido de se voltar à situação de 

confinamento (o que veio a acontecer, não só em fevereiro, mas também ao longo do ano com turmas que iam 

ficando confinadas). Pudemos sempre contar com o apoio da Direção, dos colegas do Conselho de Turma e, muito 

importante, dos docentes de Educação Especial. Este “novo” obstáculo/desafio não me fez baixar os braços 

tendo, sempre que me foi possível, prestado todo o apoio que os vários Diretores de Turma do 2ºciclo me 

solicitaram (tendo em conta que havia neste Conselho duas Diretoras de Turma que não faziam parte do nosso 

Agrupamento o ano letivo anterior e, uma delas, entrou aquando da quarentena). Houve um verdadeiro trabalho 

de equipa que nos ajudou nos momentos em que nos sentimos mais desanimados. 

As reuniões realizadas foram no sentido de organizar as reuniões de arranque do ano letivo e as de avaliação de 

final de semestre. Foi necessário realizar uma reunião em fevereiro para aferir procedimentos relativos ao retorno 

do E@D. 

 

3. Articulação entre o Conselho de Diretores de Turma e outras estruturas de orientação educativa 

(Referência a eventuais situações de articulação do departamento com outras estruturas da escola, comentando a sua finalidade.) 

Estruturas de orientação educativa Finalidade da articulação 

Departamentos curriculares X Desenvolvimento de atividades no âmbito da Flexibilidade Curricular 

Biblioteca da Escola X Organização de atividades a desenvolver com as turmas (visita à 

biblioteca…) 

Grupos disciplinares X Desenvolvimento de atividades no âmbito da Flexibilidade Curricular 

Direção X Resolução de situações de registos de comportamento, aplicação de 

sanções, entre outras. 

Departamento de Ed. Especial e/ou 

EMAEI 

X Identificação de situações de alunos com necessidades específicas 

e/ou reavaliação de alunos. 

Aplicação de medidas do decreto-lei 54. 

SPO /PEDIME/CRI X Avaliação de alunos que evidenciavam problemáticas cognitivas e/ou 

comportamentais. 

 

4. No âmbito da aplicação do ponto 2 do artigo 10 do Despacho 4-A/2016 e das medidas 4 e 5 do Plano 

de Ação de Melhoria, podemos considerar que o trabalho realizado foi positivo. 

4. 1 – Medida 4 - “Práticas de interação e intervisão pedagógica entre docentes” 

Objetivos Atividades 

 
Planeamento / Balanço de atividades recíprocas 
de interação/ intervisão pedagógica 

Projeto de Flexibilidade Curricular – projeto foi cumprido na 
sua generalidade, tendo sido levadas a efeito as atividades 
planificadas, com as devidas condicionantes devido à situação 
pandémica.  

Atividades de intervisão entre docentes da mesma área e/ou 
turma. 
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4.2 - Medida 5 “Escola e família a par e passo” - Atividades desenvolvidas. 

 
Data 

             
Nome da ação 
 
 

 
N.º de 
presenças 

 
Avaliação/Conclusões  
 

   As atividades que normalmente se desenvolviam no âmbito 
da medida 5 foram canceladas este ano letivo.    

 

5. Avaliação final (Avaliação global do desempenho do cargo com indicação de pontos fortes, constrangimentos e sugestões 

de melhoria). 

    Na qualidade de Coordenadora dos diretores de turma do 2ºciclo, considero ter cumprido adequadamente as 

tarefas inerentes ao desempenho do cargo. 

    Tendo sido um ano que, novamente, nos colocou perante desafios, mantive os meus contactos com os colegas, 

sempre que solicitados, presencialmente ou através de e-mail, telemóvel ou videoconferência, no sentido de os 

apoiar no adequado desempenho das suas competências e deveres e para veicular esclarecimentos adicionais. 

    Considero que a atitude assertiva que procurei manter aliada ao desempenho adequado e muito competente 

dos diferentes Diretores de Turma, sempre disponíveis e recetivos às solicitações apresentadas, propiciou uma 

boa prestação desta estrutura pedagógica intermédia, só possível também graças ao trabalho de cooperação 

muito próximo com a Direção e com as outras Coordenadoras de Diretores de Turma (3º ciclo e Secundário), cuja 

disponibilidade para a resolução de qualquer situação/problema foi uma constante. 

Constrangimentos: 

- Elevado nº de alunos que compromete a implementação de estratégias diversificadas; 

- Desvalorização das aulas síncronas (continuamos a verificar que alguns pais e alunos não levavam estas aulas 

muito a sério); 

-Sobrecarga de horas no desempenho de tarefas de DT (sobretudo) e professor (contactos telefónicos, gestão de 

uma enorme quantidade de emails, apoio a colegas do CT, reuniões várias de articulação entre pares...); 

-Dificuldade do professor em verificar o envolvimento do aluno na aula; 

-Desigualdades nas exigências de trabalho que se impõem aos diferentes docentes, sendo os diretores de turma 

os mais sacrificados. 

Propostas de melhoria:  

- Evitar, sempre que possível, que sejam solicitadas aos DT tarefas com prazos muito limitados e envidar esforços 

para limitar as comunicações via email e outros meios ao horário de trabalho. 

Os Diretores de Turma consideram que a existência de um Assessor por ano é muito útil pois permite a delegação 

de tarefas de caracter mais específico de 5º ou 6ºano. No entanto, continuam a afirmar ser mais profícua a 

realização conjunta das reuniões de preparação de Conselhos de Turma, evitando assim discrepâncias no 

esclarecimento de dúvidas que possam surgir durante as mesmas. 

 

 

3.2.4 DIREÇÃO DE TURMA – 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

(COORDENADORA, PAULA ALEXANDRA SANTOS) 
 

Composição do Conselho de Diretores de Turma: 
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Ano 
Número de 

turmas/ DT 
EDNAP Disciplina DT ESSMO Disciplina DT 

7.º ano 7 7 

ING (3) 
Ed. F. (1) 

CN(1) 
MAT (1) 
FQ (1) 

0 _____ 

8.º ano 7 7 

PORT (3) 
Ed. F. (1) 

CN(1) 
MAT (1) 
EV /1) 

0  

9.º ano 8 3 
ING (1) 
FR (1) 

MAT (1) 

5 

GEO (1) 
ING (1) 
HIST (1) 
F.Q. (1) 
CN (1) 

 

Reuniões do Conselho de Diretores de Turma: 

 

Periodicidade das reuniões: 
1 ou 2 por 

semestre 
 Número Total de reuniões: 4 

 

Síntese global dos assuntos tratados: 

 

Todas as reuniões de Conselho de Diretores de Turma foram previamente preparadas em estreita colaboração 

com a Direção, a Coordenadora do Departamento de Educação Especial, as Coordenadoras de DT e as assessoras 

dos respetivos anos de escolaridade. Nestas sessões de trabalho, em conformidade com os assuntos analisados, 

sugestões e deliberações tomadas, sempre se procedeu à elaboração do Guião usado na condução dos trabalhos 

destas reuniões e disponibilizado aos diretores de turma. Este documento continuou a revelar-se muito 

funcional, agilizando o desenrolar dos trabalhos. Todas as reuniões de conselho de diretores de turma a que 

presidi, incluindo as sessões de trabalho em pequenos grupos, decorreram de forma eficaz e eficiente, 

permitindo analisar, debater e refletir sobre as questões e assuntos agendados. 

De salientar que a maioria das reuniões foram realizadas por videoconferência, e em pequenos grupos (anos de 

escolaridade), tendo em conta todos os condicionalismos causados pela situação de pandemia que todo o país 

teve que enfrentar e que levou à manutenção do Ensino / trabalho â distância durante algum tempo. Ainda 

assim, estas reuniões foram muito profícuas, tendo a maioria dos diretores de turma considerado que o facto 

de reunirem com a respetiva assessora facilitou um trabalho mais específico e dirigido ao ano de escolaridade 

em questão. Os diretores de turma refletiram sobre todas as questões inerentes à implementação do Ensino à 

Distância (E@D), tendo em conta os documentos orientadores; procederam à elaboração do Plano Semanal de 

Turma (PST), que foi aplicado a todas as turmas e se continuou a revelar um ponto forte na orientação do 

trabalho dos alunos e até no acompanhamento dos encarregados de educação. Ao longo do processo, foi feito o 

balanço das medidas implementadas, permitindo assim alterar / melhorar procedimentos. Os diretores de turma 

foram um elemento essencial no E@D, agindo como mediadores entre a escola, os professores, os alunos e a 

família. Como Coordenadora dos diretores de turma do 3.º ciclo, devo referir que nas reuniões deste Conselho, 

globais ou por ano de escolaridade, foi sempre notório o grande clima de entreajuda, colaboração e partilha 

entre os intervenientes, o que permitiu uma melhor e mais eficiente organização do trabalho ao longo do ano. 
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Articulação entre o Conselho de Diretores de Turma e outras estruturas de orientação 

educativa  

(Referência a eventuais situações de articulação do departamento com outras estruturas da escola, comentando a 

sua finalidade.) 

Estruturas de orientação educativa Finalidade da articulação 

Departamentos curriculares e/ou 

Grupos disciplinares 
X 

Desenvolvimento de diversas atividades no âmbito do 

PCT e do PAA 

Biblioteca da Escola X 
Organização de atividades a desenvolver com as turmas 

(visita à Biblioteca, concursos, peças de teatro…) 

Direção X 
Resolução de situações de registos de comportamento, 

aplicação de sanções, entre outras. 

Departamento de Ed. Especial e/ou 

EMAEI 
X 

Identificação de situações de alunos com necessidades 

específicas e/ou reavaliação de alunos. 

Acompanhamento dos alunos durante o E@D e Ensino 

Presencial 

SPO /PEDIME/CRI X 

Avaliação de alunos a nível de problemáticas cognitivas 

e/ou comportamentais. 

Apoio a alunos/famílias que revelaram fragilidade / 

instabilidade emocional durante o tempo de 

confinamento. 

Serviços administrativos X 

Assuntos relativos aos processos/situações dos alunos, 

nomeadamente no tocante a apoios económicos, 

transportes e manuais escolares… 

No âmbito da aplicação do ponto 2 do artigo 10.º do Despacho 4-A/2016 e das medidas 4 e 5 do Plano de Ação de 

Melhoria. 

Considera-se que o trabalho realizado foi positivo. 

 

Medida 4 - “Práticas de interação e intervisão pedagógica entre docentes” 

Objetivos Atividades 

Planeamento / Balanço de 

atividades recíprocas de interação/ 

intervisão pedagógica 

Projeto de Flexibilidade Curricular (interdisciplinaridade / 
transdisciplinaridade). 

Algumas atividades foram desenvolvidas também durante o E@D. 

Atividades de intervisão entre docentes da mesma área e/ou turma 

(também para controlo e alteração de comportamentos perturbadores, 

em situações identificadas no CT). Estas atividades (maioritariamente 

incluídas em atividades interdisciplinares) foram realizadas no âmbito 

das turmas, em situações descritas nas respetivas atas. 

 

 Medida 5 “Escola e família a par e passo” 

Não foram desenvolvidas atividades no âmbito desta medida, tendo em conta as precauções inerentes ao período 

de confinamento 

 

Avaliação final  

(Avaliação global do desempenho do cargo com indicação de pontos fortes, constrangimentos e sugestões de 

melhoria). 
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Na qualidade de Coordenadora dos diretores de turma do 3.º ciclo, considero ter cumprido adequadamente as 

tarefas inerentes ao desempenho do cargo.  Além das sessões de trabalho agendadas, e sempre que necessário, 

estive disponível para apoiar todos os diretores de turma, especialmente os menos experientes ou que apenas 

exerceram o cargo durante um reduzido período de tempo (substituições de professores), no adequado 

desempenho das suas competências e deveres enquanto diretores de turma. Eu própria assumi temporariamente 

a direção de outras turmas, sempre que para tal fui solicitada. Saliento também o trabalho colaborativo entre 

todos os diretores de turma e a partilha de boas práticas. Considero que a atitude assertiva que procurei manter 

aliada ao desempenho adequado e muito competente dos diferentes diretores de turma, sempre disponíveis e 

recetivos às solicitações apresentadas e à troca de experiências, saberes e materiais, propiciou uma boa prestação 

desta estrutura pedagógica intermédia, só possível também graças ao trabalho de cooperação muito próximo com 

a Direção, a Coordenadora de Educação Especial, as Coordenadoras de Diretores de Turma do 2.º ciclo e do Ensino 

Secundário e as assessoras do 3.º ciclo, cuja disponibilidade para a resolução de qualquer situação/problema foi 

uma constante. Considero, no entanto e apesar de globalmente este recurso ter facilitado muito o trabalho 

específico de cada ano de escolaridade, que as reuniões para preparação dos Conselhos de Turma de Avaliação e 

transmissão de informações gerais poderiam ser conjuntas para não causar dispersão de informações. 

Os diretores de turma salientaram como pontos fortes, os seguintes: a forma clara como foram divulgadas as 

medidas para o combate à pandemia entre todos os intervenientes e a organização do espaço físico escolar no 

regresso ao ensino presencial; a estreita cooperação entre os elementos do conselho de turma da área disciplinar, 

das estruturas de coordenação e da Direção; a eficaz articulação com os SPO, Educação Especial e EMAEI no 

acompanhamento dos alunos que evidenciavam fragilidades, permitindo que estes superassem as suas 

dificuldades e adquirissem as aprendizagens essenciais (durante o E@D e ensino presencial); a colaboração da 

maioria dos encarregados de educação no acompanhamento académico dos seus educandos; o planeamento 

adequado e eficaz do E@D, cujo balanço foi muito positivo; a implementação do Plano Semanal de Trabalho (PST) 

e a reunião semanal com a turma durante o período de E@D; a utilização do e-mail institucional e da plataforma 

Teams como meio de comunicação entre docentes e alunos, permitido uma melhor e mais eficiente organização 

do trabalho, a desburocratização de algumas tarefas e a implementação de documentos digitais, evitando o 

desperdício de papel e agilizando procedimentos; as reuniões por videoconferência (EE, CT, DT); o bom ambiente 

de trabalho nas diversas reuniões de DT, com partilha de documentos/experiências/ boas práticas; a coordenação 

por subcoordenadores/assessores de DT por ano de escolaridade, uma vez que existem assuntos específicos de 

cada ano, permitindo o esclarecimento de dúvidas, o trabalho colaborativo mais eficaz e evitando assim eventuais 

confusões; a disponibilidade e apoio sistemático da Direção, da coordenadora dos DT e das assessoras em todo o 

trabalho desempenhado pelos DT. Salientaram também a importância da continuidade da Direção de Turma desde 

o 7.º ao 9.º ano como fator importante para a eficácia do acompanhamento dos alunos e das famílias. 

Como fatores a melhorar foram destacados os que se enumeram: excesso de trabalho administrativo solicitado 

aos DT, nomeadamente informações e procedimentos da responsabilidade dos Serviços Administrativos e do SASE 

(refeições, subsídios, transportes, devolução e verificação de manuais, etc.), prejudicando o seu trabalho com 

os alunos; o excesso e repetição de informações enviadas por e-mail e consequente dificuldade do DT em absorver 

gerir a enorme quantidade de informação; a inexistência de uma hora no horário dos alunos para assuntos gerais 

de direção de turma, o que retira carga horária à sua disciplina, com consequências no trabalho da aula e na 

aquisição das aprendizagens essenciais; pouca privacidade e sigilo nos contactos telefónicos realizados na sala 

dos professores da escola sede e o envio tardio de alguns inquéritos para alunos e EE, que dificultou o seu 

preenchimento atempado. 
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▪      Como sugestões de melhoria, foram salientadas as seguintes: as funções do diretor de turma devem 

centrar-se mais nas questões pedagógicas e na relação com os alunos e encarregados de educação e 

menos nos assuntos burocráticos; as informações destinadas a todos os professores devem ser enviadas 

pelos coordenadores de departamento apenas, deixando para os DT as questões específicas; devem ser 

condensadas e melhoradas as informações a transmitir pelo DT aos professores, encarregados de 

educação/alunos; indicação no horário dos alunos de uma hora comum ao DT e à turma, para tratar dos 

alunos inerentes à Direção de Turma, de modo a não penalizar o cumprimento do currículo da disciplina; 

informações e procedimentos da responsabilidade dos Serviços Administrativos e do SASE (atualização de 

documentos refeições, subsídios, transportes, devolução e verificação de manuais, etc…) devem ser 

tratados diretamente com os EE; se possível, disponibilizar um telefone móvel para contactos com os EE 

(escola sede); todas as tarefas que foram simplificadas devido à pandemia deverão manter-se;  as 

reuniões de DT e as reuniões com os EE, sempre que possível, devem ser realizadas por videoconferência, 

tendo estas últimas a presença do secretário (caso não possa comparecer, presença de um elemento do 

CT); as reuniões de entrega de registo de avaliação do 1.º semestre poderiam transitar para a primeira 

semana de aulas do semestre subsequente, como forma de reduzir o excesso de trabalho dos DT no final 

desse semestre. Finalmente, o cargo de DT deveria ser rotativo, de forma a que todos os professores 

compreendessem a responsabilidade/exigência do mesmo.A falta de autonomia / trabalho de alguns 

alunos. 

Como propostas de melhoria, destacam-se: 

▪ Proporcionar aos DT / docentes oportunidades de formação, no âmbito das novas tecnologias, 

nomeadamente da utilização das funcionalidades inerentes ao Office 365; 

▪ Definir regras a cumprir pelos alunos no E@D, com conhecimento dos EE, logo no início do ano letivo; 

▪ Determinar a utilização das mesmas ferramentas digitais em cada conselho de turma; 

▪ Obter autorização dos EE para que os alunos liguem a câmara e o som durante as aulas síncronas, na 

modalidade de E@D; 

▪  Monitorizar a assiduidade dos alunos nas aulas síncronas; 

▪ Utilizar as primeiras aulas para ensinar os alunos a utilizar corretamente o email e as diferentes 

ferramentas digitais, nomeadamente as associadas ao Office 365; 

▪ Sensibilizar os docentes para a necessidade de moderar o volume de trabalho exigido aos alunos e de 

recorrer a tarefas objetivas e de fácil compreensão e resolução; 

▪ Atribuição de 1 tempo no horário do DT, para reunião com a turma; 

▪ Evitar, sempre que possível, que sejam solicitadas aos DT tarefas com prazos muito limitados e envidar 

esforços para limitar as comunicações via email e outros meios ao horário de trabalho. 

 

 

3.2.5 DIREÇÃO DE TURMA – ENSINO SECUNDÁRIO 

(COORDENADORA, MARIA DO CÉU BAIÃO) 

Composição de Conselho de Diretores de Turma: 

Ano /Turma Número de DT 

10.º ano 8 (7 + 1 do Curso Profissional) 

11.º ano 8 (7 + 1 do Curso Profissional) 

12.º ano 7 (6 + 1 do Curso Profissional) 
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Reuniões do Conselho de Diretores de Turma: 

2.1 Periodicidade das reuniões: 1 ou 2 por 

semestre 

 2.2 Número Total de reuniões 

realizadas: 

5 

 

Síntese global dos assuntos tratados: 

As reuniões de Conselho de Diretores de Turma foram previamente preparadas em estreita colaboração com 

a Direção, com as assessoras de direção de turma, com as coordenadoras de diretores de turma dos outros 

ciclos de ensino e com a coordenadora do Departamento de Educação Especial. Nestas sessões de trabalho, 

em conformidade com os assuntos analisados, sugestões e deliberações tomadas, sempre se procedeu à 

elaboração do Guião usado na condução dos trabalhos destas reuniões e previamente disponibilizado aos 

diretores de turma. 

No presente ano letivo, considerando que é mais eficaz o trabalho realizado em pequeno grupo, estas 

diferentes reuniões de conselho de diretores de turma foram, geralmente, realizadas por ano de escolaridade. 

Presididas pelas respetivas assessoras, estas reuniões decorreram de forma eficaz e eficiente, analisando e 

debatendo, num adequado ambiente de trabalho, as questões e assuntos agendados. 

Mais se especifica que, devido aos condicionalismos provocados pela Covid19, algumas destas reuniões foram 

realizadas por videoconferência, abordando especialmente questões inerentes à (re)implementação do E@D e 

à elaboração do plano semanal de trabalho de turma (PST) e ainda no âmbito da SELFIE. 

 

Articulação entre o Conselho de Diretores de Turma e outras estruturas de orientação 

educativa  

(Referência a eventuais situações de articulação do departamento com outras estruturas da escola, comentando a 

sua finalidade.) 

Estruturas de orientação educativa Finalidade da articulação 

Departamentos curriculares e/ou Grupos 

disciplinares 

X Desenvolvimento de atividades no âmbito do PTT e do 

PAA  

Biblioteca da Escola ---- ---------- 

Direção X Resolução de situações diversas (problemas de 

comportamento, aulas de apoio, materiais e 

equipamentos…)  

Departamento de Ed. Especial e/ou EMAEI X Identificação de situações de alunos com necessidades 

específicas e/ou reavaliação de alunos. 

SPO /PEDIME/CRI X Avaliação de alunos a nível de problemáticas cognitivas 

e/ou comportamentais. 

Serviços Administrativos 

 

X Assuntos relativos aos processos/situações dos alunos, 

nomeadamente no tocante a apoios económicos, 

transportes e manuais escolares 

 

Avaliação final  

(Avaliação global do desempenho do cargo com indicação de pontos fortes, constrangimentos e sugestões de 

melhoria). 

Na qualidade de coordenadora dos diretores de turma do Ensino Secundário, considero ter cumprido 

adequadamente as tarefas inerentes ao desempenho do cargo. 
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Além das sessões de trabalho agendadas, sempre que necessário, estive disponível para apoiar os colegas, 

especialmente os menos experientes e/ou colocados pela primeira vez na escola, no adequado desempenho das 

suas competências e deveres enquanto diretores de turma. 

Considero que a atitude assertiva que procurei manter aliada ao desempenho adequado e muito competente dos 

diferentes diretores de turma, disponíveis e recetivos às solicitações apresentadas e à troca de experiências, 

saberes e materiais, propiciou uma boa prestação desta estrutura pedagógica intermédia, só possível também 

graças ao trabalho de cooperação muito próximo com as assessoras e com as outras Coordenadoras de Diretores de 

Turma e com a Direção, cuja disponibilidade para a resolução de qualquer situação/problema foi uma constante. 

De referir ainda são os principais pontos fortes e constrangimentos elencados pelos Diretores de Turma: 

Pontos fortes: 

•Organização eficaz do espaço físico escolar perante a situação pandémica  

•Planeamento adequado do E@D, que decorreu de forma muito satisfatória, quer por parte dos professores, quer 

por parte dos alunos que, na sua grande maioria, foram assíduos e cumpridores. 

•Estreita cooperação e colaboração com os Encarregados de Educação que, na sua grande maioria, sempre se 

mostraram solícitos e atentos, prestando um bom acompanhamento dos seus educandos  

•Cumprimento das regras instituídas e elevada consciência cívica por parte dos alunos que, em geral, com sentido 

de responsabilidade, cumpriram as regras impostas e participaram, sempre que possível, nas atividades propostas 

•Entreajuda entre os professores em termos de conhecimentos e competências digitais   

•Boa relação e atitude colaborativa entre os professores do Conselho de Turma, nomeadamente no tocante à 

preocupação com os alunos que demonstravam algumas fragilidades/ situações problemáticas, de forma a 

superarem as suas dificuldades 

•Existência de um assessor de Direção de Turma por ano de escolaridade, o que agilizou a realização dos trabalhos 

do grupo (mais reduzido e muitas vezes com assuntos específicos para tratar) e facilitou a coordenação de tarefas 

e o esclarecimento de eventuais dúvidas  

•Utilização dos meios digitais, na troca de informação / correspondência entre direção, docentes, alunos e 

encarregados de educação 

•Disponibilidade e cooperação eficiente da Direção em questões de âmbito   pedagógico e de interação com 

Encarregados de Educação, prontamente esclarecendo questões/dúvidas, resolvendo problemas e prestando o 

apoio necessário  

•Implementação de diferentes medidas de apoio aos alunos, com repercussões positivas    no aproveitamento dos 

mesmos  

•Bom ambiente de trabalho e de cooperação entre os diretores de turma 

Pontos fracos 

•Excesso de trabalho administrativo solicitado aos Diretores de Turma, nomeadamente informações e 

procedimentos da responsabilidade dos Serviços Administrativos e do SASE (refeições, subsídios, transportes, 

devolução e verificação de manuais, etc.), prejudicando a dedicação atenta e dinâmica ao seu trabalho com os 

alunos e com as suas disciplinas 

•Elevado número de e-mails informativos e com propostas de atividades para encarregados de educação e alunos, 

criando, por vezes, alguma confusão e dúvidas por parte dos mesmos.   

•Dificuldade por parte do diretor de turma em absorver e dar seguimento à enorme quantidade de informação por 

e-mail, ao mesmo tempo, para professores, alunos e encarregados de educação 
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•A utilização da aula do Diretor de Turma para tratar de assuntos gerais da turma diminui a carga horária da sua 

disciplina, refletindo-se no trabalho da aula para a aprendizagem de conteúdos e cumprimento das aprendizagens 

essenciais 

•Dificuldade em conciliar toda a burocracia inerente à direção de turma com o programa da disciplina e a atenção 

de que alguns alunos necessitam em termos de desenvolvimento pessoal e bem-estar 

•As informações da Direção e outras chegam, por vezes, em duplicado ou triplicado (departamento, área 

disciplinar, coordenador ou assessor de diretores de turma)  

•A integração das turmas do ensino profissional com as restantes em momentos de reunião de DT não correu da 

melhor forma, pois o conteúdo, muitas vezes, não ia ao encontro da especificidade do ensino profissional  

 

Sugestões de melhoria 

 

•Possibilidade de marcação de uma hora (presencial ou on-line) com os alunos, sempre que necessário, para tratar 

de assuntos da turma 

•O papel do diretor de turma deve centrar-se mais nas questões pedagógicas e na relação com os alunos e 

encarregados de educação e menos nos assuntos burocráticos 

•Condensar/aglutinar as informações a transmitir aos professores, encarregados de educação e alunos;  

•O número de atividades para os alunos do ensino secundário deve ser reduzido 

•Quando se tratar de informações destinadas a todos os professores dos diferentes conselhos de turma, deverá 

apenas ser enviado um e-mail, através do geral@aensm.pt.  

•Reuniões por videoconferência, sempre que possível  

•Simplificação/ Redução de procedimentos burocráticos  

•Reuniões só com as turmas do ensino profissional (seriam mais eficazes e esclarecedoras, no entender dos diretores 

de turma dos cursos profissionais) 

•Criação de um banco de recursos digitais partilhados (criação de uma equipa na Teams com os respetivos ficheiros) 

para trabalhar os temas de Cidadania e Desenvolvimento. 

 

 

3.2.6 SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 

(PSICÓLOGAS LUÍSA TRINO E PAULA FILIPE) 

Projeto de Desenvolvimento Vocacional 

     Com o Projeto de Desenvolvimento Vocacional pretende-se capacitar os alunos para identificar as suas 

capacidades, competências e interesses, com o fim, de tomarem decisões em matéria de educação, formação e 

emprego. Consequentemente, gerir o seu percurso individual no ensino, vida profissional e outras situações, em que 

estas capacidades e competências possam ser utilizadas e continuamente desenvolvidas, em prol da construção e 

gestão equilibrada dos seus projetos de vida e de carreira. 

Os meus Interesses Vocacionais – Modalidades de Formação no Ensino Secundário para Alunos do 8º ano – Com 

o objetivo de promover um maior autoconhecimento vocacional dos alunos realizaram-se em contexto de sala de 

aula nas turmas do 8ºE e 8ºF um questionário de interesses vocacionais e o preenchimento de uma ficha “Auto-

Retrato”. No entanto, verificamos no diálogo com alguns D.T. e alunos que lhes fazia mais sentido saberem mais 

acerca das modalidades de formação de nível secundário. Deste modo, e respondendo ao interesse manifestado foi 

dinamizada durante a aula do DT, com todas as turmas do 8º ano, uma sessão relativa às “Modalidades de Formação 

no Secundário – Principais características, semelhanças e diferenças”. 
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Programa de Orientação Escolar e Profissional - Para apoiar a escolha dos alunos quanto ao seu prosseguimento 

de estudos de nível secundário, os Serviços de Psicologia e Orientação implementaram o Programa de Orientação 

Escolar e Profissional dirigido a alunos do 9º ano (8 turmas) e encarregados de educação, recorrendo à abordagem 

multinível, ao longo dos 1º e 2º semestre. Numa primeira fase, em contexto de sala de aula, abrangendo todos os 

alunos da turma, o Programa pretendeu favorecer o autoconhecimento e a reflexão sobre aptidões, interesses e 

projetos de vida de cada aluno, proporcionar informação relativa aos Cursos Secundários, recorrendo a aplicação 

de testes vocacionais, questionários de autoconhecimento e dinâmicas de grupos. Foi passado um teste de Interesses 

Profissionais, e consequentemente, explicitado a cada aluno o seu perfil de tendências vocacionais e a opção 

educativa e/ou formativo mais adequada ao seu resultado. Informou-se da estrutura do ensino secundário, cursos, 

currículos, disciplinas às quais realizarão exames a nível nacional e sua implicação no processo de acesso ao ensino 

superior.  Divulgaram -se plataformas de exploração vocacional, com o fim de promover a literacia sobre profissões, 

guias de atividades de autoconhecimento e de divulgação de diversos percursos educativos e formativos. 

Com o visionamento dos vídeos sobre " O Futuro do Mundo Profissional "  e "Falando Profissionalmente", tentou-se 

respetivamente, sensibilizar os alunos para a importância do impacto das novas tecnologias nas profissões do futuro, 

a  crescente exigência no desenvolvimento de competências comportamentais e sócio-emocionais e as vantagens 

da formação dos Cursos Profissionais. Numa segunda fase, a vários alunos com alguma indecisão na opção vocacional, 

realizaram-se entrevistas individuais e contacto com o respetivo encarregado de educação, com vista a uma opção 

mais segura e esclarecida." 

Visita ao Centro de Reabilitação Profissional de Tomar - Conjuntamente com a docente de Educação Especial 

que acompanhou três alunos do 11º ano de escolaridade, a usufruir de medidas adicionais de suporte à 

aprendizagem, realizou-se uma visita ao CRP, com o intuito de dar a conhecer a instituição, cursos que ministra e 

assim, tentar construir uma possibilidade de opção vocacional para os referidos alunos. 

Entrevistas de Reorientação Vocacional a alunos do 10º ano de escolaridade: A pedido do diretor de turma e/ou 

aluno e encarregado de educação, foram realizados vários atendimentos (15 alunos ) para esclarecimento de 

percursos escolares,  e, exames de reorientação vocacional, tendo alguns alunos, optado mesmo, pela alteração de 

opção de área de estudo. 

Sessão de Informação escolar e profissional ao 11º ano turma B - No âmbito da Orientação Escolar e Profissional, 

foi realizada uma sessão informativa relativa a disciplinas de opção para o 12º ano, acesso ao ensino superior, 

plataformas digitais e construção de Projeto Vocacional. 

Desenvolvimento vocacional nos Cursos Profissionais - As sessões realizadas nos cursos profissionais (Técnico de 

Multimédia e Técnico de Turismo) pretenderam contribuir para a melhoria da qualificação e capacitação dos alunos 

para responderem às exigências do mercado de trabalho. 

10º ano, turma H1 e H2 - Curso P. Técnico de Multimédia e T. de Turismo - Visionamento e debate sobre o  vídeo 

“ Como será a vida profissional na próxima década “. Esta sessão teve como objetivo levar os alunos a refletir sobre 

o impacto das novas tecnologias no mundo profissional. Paralelamente, consciencializar para a importância do 

desenvolvimento de competências comportamentais ( Soft Skills – comunicação assertiva, flexibilidade mental, 

trabalho de equipa, empatia, gestão do tempo, resiliência…). 

11º ano, turma H1 e H2 – Curso P.T. de Multimédia e T. de  Turismo – Sessão versando o tema “ Inter-relacionamento 

e Comunicação Assertiva”,  com o intuito de levar os alunos a compreender a importância de uma comunicação 

assertiva no inter-relacionamento, quer a nível profissional, pessoal e social.   

12º ano, turma G1 E G2 – Curso P. Técnico de Multimédia e T. de Turismo - Apresentação e consulta de plataformas 

digitais e informativas de acesso ao ensino superior ( Design the Future, DG. Educação…) e procura de emprego 

(Linkidin, expressoemprego.pt…) análise de modelos de C. Vitae, com especial incidência no CV Europass. 
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Avaliação e Acompanhamento Psicológico e Psicopedagógico  

A intervenção neste domínio visa predominantemente colaborar com os docentes, na identificação e análise 

das causas de insucesso escolar, prestando aconselhamento em função da situação; colaborar nos processos de 

identificação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; apoiar, em articulação com os pais e encarregados 

de educação medidas adequadas de resposta educativa; proceder à avaliação global de situações relacionadas com 

o desenvolvimento, a aprendizagem, o comportamento, através de processos de avaliação psicológica e 

psicopedagógica orientada para fatores contextuais. 

 

Nível 
 de Ensino 

Avaliação 
Psicopedagógica 

Apoio/ 
Acompanhamento 

Psicológico 

 
Problemáticas 

Pré -Escolar 1 4 
Comportamental /Familiar 
Emocional 

1º Ciclo 6 4 
Ansiedade / Emocional 
Assiduidade 

2º Ciclo 11 11 
Dif. Aprendizagem/Emocional/ 
Comportamental 

3º Ciclo 3 4 + 17 

Emocional/ Luto 
Bullying / Familiar /Relacional 
Comportamental/Dif. Aprendizagem 

Secundário  13 
Gestão emocional do luto 
Relacional /Familiar/Ansiedade 

 

Breve caraterização dos pedidos de atendimento: 

1 – Quem solicitou o pedido 

C. de Turma= 12  

 Enc. De Educação= 29    

 DT/D. Titular/ Educ.= 38  

Aluno= 5   

Direção=2  

Outra = 6 

 

 

2 – Anos de escolaridade 

2º ano= 4   

5º ano= 12   

6º ano= 16  

7º ano= 10   

8º ano= 5   

9º ano= 8  

10º ano = 6 
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3 – MotivoProblemas ao nível do desempenho 

escolar= 21    

Problemas de comportamento= 11 

Problemas de ajustamento psicológico= 20           

Outro= 14 

 

 

 

 

1.Projeto “Mensanus” – Saúde Mental 

Com o objetivo de promover o bem-estar e a saúde psicológica, os SPO desenvolveram as seguintes atividades: 

Dia Mundial da Saúde Mental -   foi assinalado o “Dia Mundial da Saúde Mental” que se comemorou no dia 10 de 

outubro, com a elaboração de um cartaz comemorativo do dia e a divulgação a docentes e não docentes da 

plataforma de “Saúde Mental”, liderada pelo Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde da Escola de 

Medicina da Universidade do Minho.    Esta plataforma tem como objetivo promover a auto-avaliação e auto-

monitorização da saúde mental, bem como divulgar ferramentas de gestão emocional e adoção de estilos de vida 

saudável. Foram disponibilizadas (sala de professores e não docentes) para auto – avaliação Checklist de bem-estar 

semanal.  

“Como está a minha Inteligência Emocional “- Screening aos alunos do 5º e 7º ano de escolaridade relativamente 

ao seu nível de desenvolvimento socioemocional, recorrendo à aplicação do Teste de Inteligência Emocional de 

Mesquite para crianças. 

 A pontuação pode variar entre 0 e 32 pontos. Os alunos com o resultado total mais baixo já se encontravam ou 

passaram a beneficiar de apoio (CRI, Terapia ao Quadrado, PEDIME, Educação Especial, SPO). 

Resultado de cada um dos 160 alunos do 5ºAno e respetivas turmas:   

Média do 5º ano = 23,22  

 

 

Resultado de cada um dos 150 alunos do 7ºAno e respetivas turmas:  

Média do 7º ano = 25,43 
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”A Inteligência Emocional” - intervenção psicoeducacional dirigida às turmas do 5º e 7º ano de escolaridade sobre 

o que é a inteligência emocional, tomando a definição de Salovey e Mayer, (compreende a capacidade de controlar 

os sentimentos e emoções próprios, assim como dos 

demais, de saber diferenciar entre elas e utilizar essa 

informação para guiar nosso pensamento e nossas acções) 

bem como as Competências Socioemocionais (CASEL) e o 

conjunto de habilidades que as compõem. 

  

 

 

 

Atividade “Vamos falar de Ansiedade”   

Atividade de intervenção psicoeducativa de promoção de competências de autorregulação emocional da ansiedade 

nas turmas do 9º ano A, B, C, D, F.  

Objetivos: Enquadramento , Principais manifestações e estratégias para lidar com a ANSIEDADE. 

❖ O SPO no Facebook – Divulgação do serviço e promoção da saúde psicológica, divulgação de informação 

pertinente na página do SPO em https://www.facebook.com/Servi%C3%A7os-de-Psicologia-e-

Orienta%C3%A7%C3%A3o-AE-Nuno-de-Santa-Maria-104860958105503/   

 

Atividades de Consultadoria (a professores, diretores de turma, docentes de Educação especial, pais/encarregados 

de educação, dos diferentes níveis de ensino) – Definiu-se como objetivos, identificar dificuldades comportamentais, 

emocionais, relacionais ou cognitivas dos alunos, promover uma maior compreensão das dificuldades dos mesmos, 

apoiar os professores na definição e implementação de estratégias mais adequadas face às características de 

determinado aluno e apoiar pais/encarregados de educação no desenvolvimento de estratégias educativas parentais 

mais favoráveis ao sucesso pessoal e/ou à integração escolar dos alunos. Nas reuniões marcadas para o efeito foram 

identificados/analisados os problemas (comportamentais, emocionais, relacionais ou cognitivas) dos alunos e 

sugeridas estratégias alternativas para lidar com a situação.  

 Estimativa das horas em trabalho de Consultadoria 

 Pré-Escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo E. Secundário 

D. T./ D.Titular 15 20 30 20 30 

E. de Educação 10 15 30 35 20 

D. de E. Especial 5 15 5 5 15 

 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva - Para dar cumprimento ao Decreto – Lei nº 54/2018 de 6 de 

junho relativo à educação inclusiva, a psicóloga do Serviço de Psicologia e Orientação integrou a Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI).   Ao longo de todo o ano letivo, a referida equipa reuniu para 

análise das situações identificadas à EMAEI e abrangidas pela referida legislação, com vista à definição das medidas 

de suporte à aprendizagem.  

 

Reuniões de Intervisão e Trabalho Colaborativo 

 Intervisão T. Colaborativo 

Horas e trabalho 

desenvolvido 

30h 40h 

https://www.facebook.com/Servi%C3%A7os-de-Psicologia-e-Orienta%C3%A7%C3%A3o-AE-Nuno-de-Santa-Maria-104860958105503/
https://www.facebook.com/Servi%C3%A7os-de-Psicologia-e-Orienta%C3%A7%C3%A3o-AE-Nuno-de-Santa-Maria-104860958105503/
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Discussão de casos, partilha de 

instrumentos de avaliação, divulgação de 

artigos científicos, análise de legislação… 

Planeamento de atividades, pesquisa e 

execução de materiais, reflexão sobre a 

organização e articulação com outros 

técnicos… 

 

Outras Atividades 

O SPO foi ainda solicitado a integrar as : 

❖Equipas SOS aula – acompanhamento de alunos cujos professores estão ausentes;  

❖Equipa de acompanhamento de alunos em Regime Presencial_ durante o E@D. 

❖Intervenção psicológica em situação de crise e primeiros socorros psicológicos.  

Considera-se uma situação de crise, uma situação de mal-estar/desequilíbrio psicológico contínuo e progressivo 

que envolve um sentimento de desespero e perda de controlo, de curta duração, que resulta numa forma de 

exteriorização verbal, física ou comportamental. 

A intervenção nestas situações serve para reduzir as reações iniciais e promover o restabelecimento de 

funcionamento adaptativo. 

Foram atendidos casos relacionados com: 

- crises de ansiedade; 

- conflitos/violência; 

- evitamento das aulas; 

- início de processo de luto. 

 Formação Frequentada – Na tentativa de uma permanente atualização técnica – científica e melhoria dos 

serviços prestados, frequentaram-se os seguintes eventos: 

Psicóloga Paula Filipe: 

“O Cérebro vai à Escola” – Contributo das neurociências para o processo de ensino-aprendizagem. Formação 

acreditada na Ordem dos Psicólogos, com a duração de 30h; 

 Webinar “Processo de luto e suas complicações: Abordagem integrativa “- Instituto CRIAP,  com a duração de 2h; 

 Webinar “ Prevenção de Comportamentos Aditivos “ – SNS- Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

nas Dependências, com a duração de 3h; 

Workshop –“ Autismo e Comunicação Verbal “ e sessão de dúvidas - Associação Vencer Autismo, com a duração de 4h; 

Workshop –“ Autismo e Comportamentos Desafiantes“ e sessão de dúvidas - Associação Vencer Autismo, com a duração 

de 4h; 

Psicóloga Maria Luísa Trino: 

 Curso de “Formação Especializada para Psicólogas/os com Intervenção em Contexto Escolar: Abordagens Aplicadas 

para a Construção de uma Escola mais Inclusiva” – 9ª turma, da Ordem dos Psicólogos Portugueses em parceria com 

a Direção-Geral da Educação, com a duração de 60 horas; 

 Curso “Intervenção com Crianças e Jovens em Risco” - 21ª edição e-Learning (10h) da Ordem dos Psicólogos 

Portugueses; 

 Curso “Literacia em Saúde, O Papel do Psicólogo” - 17ª edição e-Learning (10h) da Ordem dos Psicólogos Portugueses; 

 Curso “Primeiros Socorros Psicológicos” - 2ª edição E-learning (10h) da Ordem dos Psicólogos Portugueses; 

 Curso “Prestação de Serviços de Psicologia Mediados por Tecnologias da Informação e da Comunicação” - 11ª edição 

e-Learning (10h) da Ordem dos Psicólogos Portugueses; 

 Curso “Office 365, na Ótica do Utilizador” do Centro Formação Templários; 

 Curso “Comunicação Interprofissional e Partilha de Informação” - 26ª edição e-Learning (10h) da Ordem dos 

Psicólogos Portugueses; 
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 Formação “Academia de Liderança Colaborativa” do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria de 35h, dinamizada 

pelo Instituto Padre António Vieira (IPAV). 

 

3.2.7 EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO 

(COORDENADORA DA EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO, Júlia Morgado) 

Por forma a dar seguimento ao trabalho desenvolvido pela Equipa de Avaliação Interna do Agrupamento de Escolas 

Nuno de Santa Maria, e num ano atípico como foi o ano letivo de 2020/2021, optou-se pela realização de inquéritos 

que correspondessem à análise das principais mudanças ocorridas no seio do agrupamento, bem como as questões 

que serão mais relevantes para analisar o decurso dos trabalhos realizados internamente e perspetivar o impacto 

das atividades realizadas nas diversas dimensões. 

Deste modo, questionou-se a comunidade (entenda-se Alunos, Docentes e Pais/Encarregados de Educação – 

doravante designados de Pais/EE) ao nível da introdução de semestres, criação de novas disciplinas (decorrentes do 

desenvolvimento do Plano de Inovação – ao abrigo da Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho) e da qualidade global 

do trabalho desenvolvido no Agrupamento. Adicionalmente, e por se tratar de áreas de atuação pedagógica de 

grande relevo no Agrupamento, foram indagados os docentes sobre a sua opinião no que respeita a avaliação das 

aprendizagens, à implementação do plano de Inovação e ao desenvolvimento do trabalho colaborativo. 

Desta forma procura dar-se forma às especificidades da organização do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa 

Maria, numa auscultação holística da comunidade mais próxima da análise desejada de impacto das alterações 

organizativas e dos trabalhos pedagógicos realizados. 

Em relação ao pessoal não docente, será posteriormente realizada a inquirição noutras dinâmicas além das 

pedagógicas. 

Explicação metodológica 

Os questionários foram elaborados no sentido de analisarem as seguintes áreas de intervenção: 

A) Globalmente (Pais/EE, Alunos e Docentes): 

i) Organização do ano letivo em semestres; 

ii) Informações intercalares dos alunos (semestrais); 

iii) Criação de novas disciplinas (frequência do 5º ano); 

iv) Qualidade do trabalho desenvolvido no Agrupamento (apenas Pais/EE e Alunos); 

v) Sugestões de Melhoria; 

B) Adicionalmente, e apenas para os docentes, no âmbito do seu trabalho curricular: 

i) Avaliação das aprendizagens; 

ii) Plano de Inovação; e 

iii) Trabalho Colaborativo. 

A estratégia de construção da escala de avaliação passou pela tentativa de eliminação do “erro de tendência 

central”, optando-se por uma escala simplificada de dois níveis (positivo/aceite ou negativo/rejeitado), graduando-

se essa perspetiva em apenas dois níveis (normal – concordo/discordo – e extremado – adicionando totalmente ao 

grau normal).  

Adicionalmente, e mediante a especificidade de algumas questões, foi incluída uma opção que permitisse aos 

respondentes afirmar o seu desconhecimento ou não assunção de resposta. Análise respostas (por grupo respondente) 

Pais / Encarregados de Educação 

Foram recolhidas 650 respostas neste grupo de inquirição. 

Analisa-se seguidamente os domínios de inquirição organizados no questionário dos Pais/EE.  

http://xnxtl.mjt.lu/lnk/AVgAAADLm9MAAchd_xQAALmyh80AAYCsZNsAnIe5ABXbIwBgpjsLxm0H0_S2QbiYVselr8BuDQAVlhc/1/WJ5PYf8LRGBIy8fYT8Y1kQ/aHR0cDovL3d3dy5saWRlcmFuY2Fjb2xhYm9yYXRpdmEucHQv
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De referir que a questão relacionada com as novas disciplinas era antecedida de uma pergunta sobre a frequência do 5º ano por 

parte do educando, pelo que o grupo de respondentes incluirá apenas os Pais/EE com educandos que frequentaram o 5º ano no 

presente ano letivo. 

Gráfico 1 - Respostas dos Pais/EE sobre a organização do ano letivo em semestres 

 

Da análise do presente gráfico destaca-se que: 

• Acima de 72% dos Pais/EE inquiridos concordam ou concordam totalmente que: 

o Permitiu realizar melhores aprendizagens; 

o Permitiu mais tempo para realizar exercícios formativos; 

o Não influenciou o desempenho escolar do(s) meu(s) educando(s); e 

o Aliviou a pressão e o stress associados aos momentos formais de avaliação sumativa. 

• 60% e 75% (respetivamente) dos Pais/EE inquiridos discordam ou discordam totalmente que: 

o Foi indiferente quando comparada com a organização em três períodos letivos; e 

o Foi pior do que a divisão em trimestres, porque o meu educando tem a sensação de ter mais tempo 

e relaxa mais. 

Analisando a informação anterior, será possível inferir que: 

• Globalmente as respostas foram no sentido da enorme satisfação com a organização do ano letivo em 

semestres realizada pelo Agrupamento; 

• Das respostas dos Pais/EE é possível inferir que a organização do ano letivo em semestres produz efeitos 

positivos e não influenciou negativamente a prestação dos alunos relativamente à anterior organização; 

 

Gráfico 2 - Respostas dos Pais/EE sobre as informações intercalares de avaliação dos alunos 

 

Da análise do presente gráfico destaca-se que: 

• 97% e 67% dos Pais/EE inquiridos concordam ou concordam totalmente que: 

o São importantes momentos de informação para perceber o nível e qualidade das aprendizagens 

realizadas pelos alunos; 

o São importantes, mas deveriam ser mais descritivas (ter mais informação). 

• Os Pais/EE inquiridos discordam ou discordam totalmente que: 

o São pouco relevantes/interessantes (86%); 
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o Deveriam ser mais frequentes (mais vezes) (55%); 

o Deveriam ser partilhados noutro formato (73%). 

Analisando a informação anterior, será possível inferir que: 

• Globalmente as respostas foram no sentido da enorme satisfação com a partilha de informações intercalares 

de avaliação realizada pelo Agrupamento; 

• Das respostas dos Pais/EE é possível inferir que as informações intercalares sobre a avaliação dos alunos: 

o São muito relevantes e importantes momentos de informação sobre as aprendizagens dos alunos; 

o A frequência ainda pode ser melhorada, mas o formato está essencialmente correto; 

 

 

Gráfico 3 - Respostas dos Pais/EE sobre a correlação entre a criação das novas disciplinas e o desenvolvimento de 
mais e melhores aprendizagens nos alunos 

 

Da análise do presente gráfico1 destaca-se que: 

• Os Pais/EE inquiridos concordam ou concordam totalmente que: 

o Permite mostrar ao aluno a ligação entre os diferentes saberes/disciplinas (95%); 

o Permite a aprendizagem de conteúdos comuns (94%); 

o Permite a realização de projetos nas diferentes disciplinas (96%). 

Analisando a informação anterior, será possível inferir que: 

• Globalmente as respostas demonstram uma enorme satisfação com a criação de novas disciplinas; 

• Das respostas dos Pais/EE é possível inferir que a criação de novas disciplinas: 

o Articula os diferentes saberes e conteúdos de modo muito satisfatório; e 

o É bastante relevante para a realização de projetos; 

 

Gráfico 4 - Qualidade do trabalho desenvolvido no Agrupamento, segundo a opinião dos Pais/EE 

 

Da análise do presente gráfico destaca-se que: 

 
1 Em relação a este indicador em particular, apenas 108 do total de respondentes corresponde ao universo de Pais/EE de alunos do 5º ano de 
escolaridade. 
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• Os Pais/EE inquiridos concordam ou concordam totalmente que os trabalhos desenvolvidos e as estratégias 

implementadas no Agrupamento têm permitido: 

o Respeitar as diferenças de todos os alunos (92%); 

o Aumentar a motivação e disponibilidade para a aprendizagem dos alunos (86%); 

o Diversificar as estratégias e os métodos de ensino/aprendizagem adequados a cada aluno (87%); 

o Adequar as respostas educativas às necessidades e potencialidades de cada aluno (83%); 

o Promover as potencialidades de cada aluno (83%); 

o Criar condições para a plena realização pessoal, escolar e social dos alunos (85%); 

o Elevar os padrões de qualidade das diferentes ofertas (dos cursos científico-humanísticos às ofertas 

profissionais) (86%); 

o Auxiliar no desenvolvimento de uma cultura de escola onde todos encontram oportunidades para 

aprender (90%); 

o Avaliar as aprendizagens de forma contínua de forma que os alunos melhorem as suas aprendizagens 

(91%). 

Analisando a informação anterior, será possível inferir que: 

• Globalmente as respostas foram no sentido da enorme satisfação com a qualidade do trabalho desenvolvido 

no Agrupamento; 

Alunos 

Foram recolhidas 284 respostas neste grupo de inquirição. 

Analisa-se seguidamente os domínios de inquirição organizados no questionário dos alunos. De referir que a questão 

relacionada com as novas disciplinas era antecedida de uma pergunta sobre a frequência do 5º ano, pelo que o grupo 

de respondentes incluirá apenas os alunos frequentaram o 5º ano no presente ano letivo. 

 

Gráfico 5 - Respostas dos alunos sobre a organização do ano letivo em semestres 

 

Da análise do presente gráfico destaca-se que: 

• Os alunos inquiridos concordam ou concordam totalmente que: 

o Permitiu realizar melhores aprendizagens (81%); 

o Permitiu mais tempo para realizar exercícios e trabalhos formativos (77%); 

o Não influenciou o meu desempenho escolar (60%); 

o Aliviou a pressão e o stress associados aos momentos de avaliação (58%). 

• 50% e 62%, respetivamente, dos alunos inquiridos discordam ou discordam totalmente que: 

o Foi indiferente quando comparada com a organização em três períodos letivos; e 

o Foi pior do que a divisão em trimestres, porque deu a sensação de ter mais tempo e levou-me a 

relaxar mais. 

Analisando a informação anterior, será possível inferir que: 
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• Globalmente as respostas foram no sentido da enorme satisfação com a organização do ano letivo em 

semestres realizada pelo Agrupamento; 

• Das respostas dos alunos é possível inferir que a organização do ano letivo em semestres produz efeitos 

essencialmente positivos, tendo apenas influenciado de forma menos positiva a perceção dos alunos 

relativamente ao tempo disponível – relativamente à anterior organização; 

Gráfico 6 - Respostas dos alunos sobre as informações intercalares de avaliação 

 

Da análise do presente gráfico destaca-se que: 

• Os alunos inquiridos concordam ou concordam totalmente que: 

o São importantes momentos de informação para perceber o nível e qualidade das minhas 

aprendizagens (96%); 

o São importantes, mas deveriam ser mais descritivas (ter mais informação) (66%); 

o Deveriam ser mais frequentes (mais vezes) (51%). 

• Os alunos inquiridos discordam ou discordam totalmente que: 

o São pouco relevantes/interessantes (80%); 

o Deveriam ser partilhados de outra forma (63%). 

Analisando a informação anterior, será possível inferir que: 

• Globalmente as respostas revelam grande satisfação com a partilha de informações intercalares de avaliação 

realizada pelo Agrupamento; 

• Das respostas dos alunos é possível inferir que as informações intercalares sobre a avaliação dos alunos: 

o São muito relevantes e importantes momentos de informação sobre as aprendizagens (podendo 

ainda melhorar um pouco no conteúdo); 

o Devem ser mais frequentes (questão que divide os alunos), e podem melhorar um pouco a 

informação e o formato de partilha; 

Gráfico 7 - Respostas dos alunos sobre a correlação entre a criação das novas disciplinas e o desenvolvimento de 

mais e melhores aprendizagens 
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Da análise do presente gráfico2 destaca-se que: 

• Os alunos inquiridos concordam ou concordam totalmente que: 

o Permite mostrar a ligação entre os diferentes saberes/disciplinas (90%); 

o Permite a aprendizagem de conteúdos comuns (94%); e 
o Permite a realização de projetos nas diferentes disciplinas (88%). 

Analisando a informação anterior, será possível inferir que: 

• Globalmente as respostas demonstram uma enorme satisfação com a criação de novas disciplinas; 

• Das respostas dos alunos é possível inferir que a criação de novas disciplinas: 

o Articula os diferentes saberes e conteúdos de modo muito satisfatório; e 

o É bastante relevante para a realização de projetos; 

Gráfico 8 - Qualidade do trabalho desenvolvido no Agrupamento, segundo a opinião dos alunos 

 

Da análise do presente gráfico destaca-se que: 

• Os alunos inquiridos concordam ou concordam totalmente que os trabalhos desenvolvidos e as estratégias 

implementadas no Agrupamento têm permitido: 

o Respeitar as diferenças de todos os alunos (91%); 

o Aumentar a motivação e disponibilidade para a aprendizagem (81%); 

o Diversificar a formas de trabalho em sala de aula (mais adequada às minhas necessidades) (82%); 

o Promover as capacidades de cada aluno (85%); 

o Melhorar a qualidade das diferentes ofertas educativas (dos cursos científico-humanísticos às ofertas 

profissionais) (83%); 

o Auxiliar no desenvolvimento de uma cultura de escola onde todos aprendem (89%); 

o Avaliar as aprendizagens de forma contínua de forma a que os alunos melhorem as suas 

aprendizagens (88%). 

Analisando a informação anterior, será possível inferir que: 

• Globalmente as respostas foram no sentido da enorme satisfação com a qualidade do trabalho desenvolvido 

no Agrupamento; 

Pessoal Docente 

Foram recolhidas 113 respostas neste grupo de inquirição. 

Analisa-se seguidamente os domínios de inquirição organizados no questionário dos docentes. De referir que a 

questão relacionada com as novas disciplinas era antecedida de uma pergunta sobre a o conhecimento do 5º ano, 

pelo que o grupo de respondentes incluirá apenas os docentes que lecionaram no 5º ano no presente ano letivo. 

Gráfico 9 - Respostas dos docentes sobre a organização do ano letivo em semestres 

 
2 Em relação a este indicador em particular, apenas 52 do total de respondentes corresponde ao universo de alunos do 5º ano 
de escolaridade. 
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Da análise do presente gráfico destaca-se que: 

• Os docentes inquiridos concordam ou concordam totalmente que: 

o Permitiu realizar melhores aprendizagens (95%); 

o Permitiu mais tempo para realizar exercícios formativos (96%); 

o Aliviou a pressão e o stress associados aos momentos formais de avaliação sumativa (95%). 

• 84% e 95%, respetivamente, dos docentes inquiridos discordam ou discordam totalmente que: 

o Foi indiferente quando comparada com a organização em três períodos letivos; e 

o Foi pior do que a divisão em trimestres, pois temos a sensação de ter mais tempo e relaxamos mais. 

Analisando a informação anterior, será possível inferir que: 

• Globalmente as respostas foram no sentido da enorme satisfação com a organização do ano letivo em 

semestres realizada pelo Agrupamento; 

• Das respostas dos docentes é possível inferir que a organização do ano letivo em semestres produz efeitos 

essencialmente positivos, comparativamente com a anterior organização; 

Gráfico 10 - Respostas dos docentes sobre as informações intercalares de avaliação dos alunos 

 

 

Da análise do presente gráfico destaca-se que: 

• Os docentes inquiridos concordam ou concordam totalmente que: 

o São importantes feedbacks para perceber o nível/ qualidade das aprendizagens realizadas (97%). 

• Os inquiridos discordam ou discordam totalmente que: 

o São importantes, mas deveriam ser mais descritivas (86%); 

o São pouco relevantes (89%); 

o Deveriam ser mais frequentes (89%); 

o Deveriam ser pensadas noutro formato (70%). 

Analisando a informação anterior, será possível inferir que: 

• Globalmente as respostas revelam grande satisfação com a partilha de informações intercalares de avaliação 

realizada pelo Agrupamento; 

• Das respostas dos docentes é possível inferir que as informações intercalares sobre a avaliação dos alunos: 
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o São muito relevantes e importantes momentos de informação sobre as aprendizagens; 

o Não devem ser mais frequentes, e devem manter o nível de informação e o formato de partilha; 

 

Gráfico 11 - Respostas dos docentes sobre a correlação entre a criação das novas disciplinas e o desenvolvimento de 

mais e melhores aprendizagens 

 

Da análise do presente gráfico3 destaca-se que: 

• Os docentes inquiridos concordam ou concordam totalmente que: 

o Permite mostrar ao aluno a interligação entre os diferentes saberes (89%); 

o Permite uma melhor articulação entre as diversas disciplinas (87%); 

o Permite a abordagem integrada de saberes (90%); 

o Facilita o trabalho colaborativo e a preparação da intervisão pedagógica (83%); 

o Permite a integração de projetos na componente curricular (89%). 

Analisando a informação anterior, será possível inferir que: 

• Globalmente as respostas demonstram uma enorme satisfação com a criação de novas disciplinas; 

• Das respostas dos docentes é possível inferir que a criação de novas disciplinas: 

o Articula os diferentes saberes e conteúdos de modo muito satisfatório; 

o Facilita a articulação horizontal, o trabalho colaborativo e a preparação da intervisão pedagógica; 

e 

o É bastante relevante para a realização de projetos integrados na componente curricular; 

 

Gráfico 12 - Respostas dos docentes sobre a correlação entre a criação das novas disciplinas e uma nova perspetiva 

de avaliação pedagógica 

 

Da análise do presente gráfico4 destaca-se que: 

 
3 De referir que cerca 33% dos docentes inquiridos afirmou não ter tomado contacto com esta realidade, pelo que o universo de 
respondentes não foram contabilizados esses inquiridos. 
4 De referir que cerca de 46% dos docentes inquiridos afirmou não ter tomado contacto com esta realidade, pelo que o universo 
de respondentes não foram contabilizados esses inquiridos. 
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• Os docentes inquiridos concordam ou concordam totalmente que: 

o Permitiu melhorar a avaliação formativa (85%); 

o Permitiu melhorar o feedback aos alunos (85%); 

o Permitiu contextualizar as aprendizagens essenciais nos critérios de avaliação (84%); 

o Permitiu envolver e responsabilizar os alunos pela sua avaliação (85%); 

o Fomentou o desenvolvimento de estratégias de avaliação diferenciadas e mais adequadas às 

realidades das turmas (85%). 

Analisando a informação anterior, será possível inferir que: 

• Globalmente as respostas demonstram uma enorme satisfação com a criação de novas disciplinas; 

• Das respostas dos docentes é possível inferir que a criação de novas disciplinas: 

o Melhorou a avaliação formativa e o feedback aos alunos; 

o Facilitou a contextualização das aprendizagens essenciais nos critérios de avaliação, a par da sua 

diferenciação; e 

o Envolver e responsabilizar os alunos na sua (auto)avaliação; 

Gráfico 13 - Respostas dos docentes sobre a implementação do plano de inovação no Agrupamento 

 

Da análise do presente gráfico destaca-se que: 

• Os docentes inquiridos concordam ou concordam totalmente que a implementação do plano de inovação 

resultou relativamente: 

o Aos objetivos (94%); 

o À adesão às estratégias definidas (93%); 

o À melhoria das aprendizagens (88%); 

o À melhoria dos percursos de aprendizagem dos alunos (88%); 

o À melhoria do envolvimento e satisfação dos alunos (89%). 

Analisando a informação anterior, será possível inferir que: 

• Globalmente as respostas demonstram uma enorme satisfação com a implementação do plano de inovação, 

em todas as dimensões indagadas; 

Gráfico 14 - Respostas dos docentes sobre a trabalho colaborativo no Agrupamento 
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Da análise do presente gráfico destaca-se que: 

• Os docentes inquiridos concordam ou concordam totalmente que o trabalho colaborativo: 

o É essencialmente condicionado pela dificuldade de encontrar tempos comuns (77%); 

o É essencialmente dirigido à partilha/produção conjunta de materiais pedagógicos (82%); 

o É essencialmente utilizado para a partilha de práticas (84%); 

o É essencialmente utilizado para a definição de estratégias de articulação curricular com vista à 

implementação de projetos de flexibilidade, DAC's ou novas disciplinas, por exemplo (72%); 

o É essencialmente utilizado para desenvolver projetos de desenvolvimento curricular (62%). 

Analisando a informação anterior, será possível inferir que: 

• Das respostas dos docentes é possível inferir que o trabalho colaborativo: 

o É essencialmente utilizado para a partilha de práticas e produção de materiais; 

o É condicionado pela dificuldade de encontrar temos comuns; 

o Contudo deverá ser mais rentabilizado para definição de estratégias de articulação curricular e 

projetos de desenvolvimento curricular (classificações muito elevadas mas com a maior 

possibilidade de melhoria); 

Gráfico 15 - Respostas dos docentes sobre a qualidade do trabalho desenvolvido no Agrupamento 

 

Em relação às respostas educativas adequadas às necessidades e potencialidades de cada aluno, analisando o 

presente gráfico: 

• Os docentes inquiridos concordam ou concordam totalmente que os trabalhos desenvolvidos e as estratégias 

implementadas permitiram: 

o Respeitar a diversidade e promover as potencialidades de cada aluno (94%); 

o Aumentar a motivação e disponibilidade para a aprendizagem dos alunos (93%); 

o Diversificar as estratégias e os métodos de ensino/aprendizagem em função do perfil de 

funcionalidade de cada aluno (92%); 

o Adequar as respostas educativas às necessidades e potencialidades de cada aluno (89%); 

o Promover as potencialidades de cada aluno (91%); 

o Criar condições para a plena realização pessoal, escolar e social dos alunos (89%); 

o Elevar os padrões de qualidade das diferentes ofertas de educação e formação (dos cursos científico-

humanísticos às ofertas profissionalizantes) (85%); 

o Auxiliar no desenvolvimento de uma cultura de escola onde todos encontram oportunidades para 

aprender e condições para a plena realização pessoal, escolar e social (92%); 

o Avaliar as aprendizagens de forma contínua e de modo que os alunos melhorem as suas 

aprendizagens (93%). 

Analisando a informação anterior, será possível inferir que: 

• Globalmente as respostas dos docentes demonstram uma enorme satisfação com a qualidade do trabalho 

desenvolvido no Agrupamento, em todas as dimensões indagadas; 
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Propostas e sugestões de melhoria 

Da análise destes resultados poderá inferir-se que, na sua maioria, os encarregados de educação, alunos e 

professores mostram uma enorme satisfação com a organização do ano letivo em semestres realizada pelo 

Agrupamento, considerando que produz efeitos positivos e tem influenciado positivamente a prestação dos alunos 

relativamente à anterior organização. A partilha das avaliações intercalares através da plataforma é vista como 

muito útil por todos os inquiridos, pois permite a recolha de informações relevantes e importantes que possam 

ajudar a corrigir o que não corre tão bem ou para que se possa continuar com as práticas letivas que produzem 

melhores resultados. Apenas um ponto de discordância: uma relativa percentagem de alunos entende que estas 

informações deveriam ser melhoradas, na descrição e no formato da sua partilha e serem mais frequentes. 

Das respostas dos docentes é possível ainda inferir que o trabalho colaborativo se tem relevado essencial na partilha 

de práticas e produção de materiais, embora condicionado pela dificuldade de encontrar tempos comuns, embora 

entendam que esse tempo deverá ser mais rentabilizado, para se poder melhor a planificação de estratégias de 

articulação curricular e projetos de desenvolvimento. 

O Plano de Ação de Melhoria para 2021-2023 deve criar medidas que permitem ultrapassar as fragilidades referidas. 

 

3.2.8 BIBLIOTECAS ESCOLARES  

(COORDENADORA DAS PROFESSORAS BIBLIOTECÁRIAS, MARIA NOÉMIA DA SILVA GONÇALVES) 

Este ano letivo foi um ano atípico com muitos constrangimentos causados pela pandemia e pela ausência das duas 

professoras bibliotecárias (PB) em exercício de funções nos últimos anos no Agrupamento. Sendo ano de avaliação 

das Bibliotecas Escolares (BE) da ESSMO e da EBDNAP, as dificuldades sentidas foram muitas e influíram no 

desenvolvimento do trabalho da PB colocada no presente ano letivo na ESSMO por concurso externo, e da Ed. Carmen 

Carvalho que desempenhou o papel de PB em substituição, da PB na EBDNAP, por baixa médica. Apesar das 

circunstâncias, o trabalho foi realizado com empenho e profissionalismo, respondendo sempre às solicitações dos 

alunos, professores e direção do Agrupamento, trabalhando sempre no sentido de valorizar a biblioteca enquanto 

espaço primordial que é para a comunidade educativa. No final do ano foram aplicados questionários da RBE a 

alunos, professores e direção para se proceder à avaliação das BE supracitadas. As respostas dadas pelos alunos e 

professores ultrapassaram as expetativas iniciais, facto esse que julgamos dever-se ao reconhecimento dos 

inquiridos sobre o trabalho continuado e consolidado das BE ao longo dos anos. Foi sobretudo com base nessas 

evidências que fundamentamos a avaliação. 

A.Currículo, literacias e aprendizagem 

A.1 Apoio ao currículo e formação para as literacias da informação e dos média. 

Pontos fortes identificados 

Neste domínio, tendo em linha de conta a situação pandémica que limitou, em alguns casos impossibilitou mesmo, 

as atividades propostas no Plano Anual de Atividades, ainda assim registou-se uma boa articulação das BE com 

algumas áreas disciplinares, salientando a articulação com a disciplina de EMRC e com o Projeto PES na EDNAP e 

ESSMO, e de História e Geografia de Portugal, na EDNAP. 

Atividades realizadas nas BE:  

-Comemoração do Dia da Alimentação e vida saudável; 

-Dia Internacional dos Direitos Humanos, em parceria com a Academia de líderes Ubuntu; 

-O Livro e a Liberdade: esteve patente na biblioteca uma exposição temática intitulada "25 de Abril uma aventura 

para a democracia", uma montra de documentos alusivos ao tema e exibiu-se o filme “Capitães de Abril”, (também 

foram exibidas apresentações PowerPoint elaboradas por alunos na disciplina de EMRC);  
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-Dia Mundial da Língua Portuguesa, em que estiveram expostos documentos sobre o tema e exibição ininterrupta de 

um PPT alusivo à data, (também foi exposto, na biblioteca da ESSMO, um painel com escritores portugueses e frases 

dos mesmos, elaborado pelos  alunos da turma 12º C numa articulação entre as áreas curriculares de Artes e 

Português); 

- As BE dinamizaram atividades de apoio ao currículo, nomeadamente, a elaboração de um dossiê de atividades para 

cada BE, incluindo as do 1º ciclo, preconizadas no sítio da RBE, para apoiar as turmas em aulas de substituição;  

-As PB e as equipas das bibliotecas apoiaram os alunos no ensino à distância, na escola de acolhimento EBDNAP, 

durante o confinamento; 

Foi reformulada a página das BE para ir ao encontro das necessidades do ensino à distância, foram elaborados um 

Flipboards e Padlets para disponibilização de recursos e obras literárias, para apoio ao currículo. 

De acordo com as respostas obtidas de alunos e docentes, concluímos que a BE é vista como um contributo 

importante neste domínio de avaliação, dado que na EDNAP as respostas de Bom foram de 63,6% de acordo com os 

docentes e Bom 49,3%, de acordo com os alunos. Na ESSMO estes valores foram 45,5% Bom e 35,9% respetivamente. 

Pontos Fracos identificados 

Apesar da disponibilidade das PB  para a organização de encontros com escritores e espetáculos teatrais, estes não 

foram realizados devido à situação pandémica que se viveu. E na modalidade à distância os professores entenderam 

não ser de implementar. 

Este ano as BE não dinamizaram atividades de formação de utilizadores, no âmbito da comemoração do Mês 

Internacional das Bibliotecas Escolares, devido às orientações emanadas por órgãos superiores e à situação 

pandémica. 

A.2 Uso das tecnologias digitais e da Internet como ferramentas de acesso, produção e comunicação de informação 

e como recurso de aprendizagem. 

Pontos fortes identificados 

-Como anteriormente referido, as professoras bibliotecárias e as equipas das bibliotecas apoiaram os alunos no 

ensino à distância, na escola de acolhimento EBDNAP, durante o confinamento, de meados de janeiro a 25 de março. 

-Foi reformulada a página das BE para ir ao encontro das necessidades do ensino à distância, foram elaborados 

Flipboards e Padlets para disponibilização de recursos e obras literárias, para apoio ao currículo. 

Também neste domínio as respostas reveladas nos inquéritos da RBE reforçam a importância das BE. 

Pontos Fracos identificados 

Não se realizaram visitas formais à Biblioteca devido ao reduzido n.º de alunos que poderiam deslocar-se à 

biblioteca, de acordo com as regras impostas pela pandemia. 

Não se conseguiram realizar as atividades previstas no PAA para este domínio. 

Leitura e literacia 

B.1 Criação e promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura. 

Pontos fortes identificados 

Foi elaborado um projeto para concorrer ao programa “10 minutos a Ler”, promovido pelo PNL. 

Na ESSMO foram realizados 2354 empréstimos para sala de aula e 255 registos de empréstimo domiciliário. 

Com a verba atribuída pela Direção foram adquiridas 12 obras literárias e 6 DVD e doadas 16 obras literárias e 2 

DVD. 

Já na EDNAP foram realizados 669 empréstimos para sala de aula. 2847 registos de empréstimo domiciliário e 349 

para leitura em presença. 

Com a verba atribuída pela Direção foram adquiridas 26 obras literárias e 7 DVD. 

Pontos Fracos identificados 
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A atividade proposta do ano letivo anterior que previa a realização de concursos de declamação em suporte digital, 

não se conseguiu realizar. 

B.2 Atividades e projetos de treino e melhoria das capacidades associadas à leitura. 

Pontos fortes identificados 

-Comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa com a exposição de um painel, elaborado pelos alunos da turma 

C do 12.º ano, com pinturas de escritores portugueses e citações célebres associadas a cada escritor, trabalho 

realizado em articulação com as disciplinas de Artes e de Português. 

Pontos fortes identificados 

Não foi possível continuar com os Clubes de Leitura e Teatro, na EDNAP, devido à situação pandémica. 

 

C.1 Participação em projetos e iniciativas de parceria interna e externa. 

Pontos fortes identificados 

Foram concretizadas as parcerias com a Amnistia Internacional Portugal e Academia de Líderes UBUNTO, na 

comemoração do Dia dos Direitos Humanos. Foi doado, a pedido da professora bibliotecária, material de apoio para 

o tratamento desta temática. 

Parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE),na figura das reuniões interconcelhias, CIMT (disponibilização 

de verba para Livros, Vinda de Escritores à BE e Companhias de Teatro no âmbito do PEDIME II), foi proposto a 

aquisição de obras para as BE no âmbito desta parceria; SABE (serviço de apoio às Bibliotecas Escolares). 

Pontos fracos identificados 

Com o atual contexto pandémico e constrangimentos inerentes não foi possível trazer à BE escritores, ilustradores 

e companhias de teatro. 

C.3 Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias. 

Pontos fortes identificados 

Nada a salientar. 

Pontos fracos identificados 

Nada a salientar. 

D. Gestão da Biblioteca Escolar  

D.1 Recursos humanos, materiais e financeiros necessários à gestão, integração e valorização da biblioteca. 

Pontos fortes identificados 

A Direção do Agrupamento disponibilizou verba no valor de 850,73€, o que permitiu reforçar o fundo documental, 

livros e DVD, tal como já referido. 

No que diz respeito ao marketing da BE, foram atualizados os Blogues e a página de Facebook. As páginas das BE 

integradas no Moodle e no sítio do Agrupamento foram reformuladas e os seus conteúdos adaptados ao E@D. 

De acordo com os questionários aplicados, tanto professores como alunos consideram que o trabalho e contributo 

das BE satisfaz as suas necessidades e interesses, dado que na EDNAP as respostas Muito Bom foram 54,5% de acordo 

com os docentes, e 49,3% de acordo com os alunos. Na ESSMO estes valores foram Muito Bom 39,4% e 42,2%, 

respetivamente. 

 Consideram ainda que a BE disponibiliza condições de espaço, mobiliário e equipamento adequados às atividades 

de leitura, produção e comunicação e a uma utilização livre, diversificada e flexível em diferentes ambientes. 

Pontos fracos identificados 

O material informático carece de modernização. 

D.2 Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção. 

Pontos fortes identificados 
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Foram colmatadas algumas carências relativas ao fundo documental com a aquisição de diversas obras literárias e 

DVD. De acordo com os questionários, docentes e alunos consideram Muito Bons os recursos disponibilizados pelas 

BE.  

Pontos fracos identificados 

Os recursos disponibilizados online, pelas BE, não foram visualizados pelo n.º de alunos e restante comunidade, tal 

como pretendido, apesar da divulgação ter sido feita nas várias plataformas do Agrupamento.     

 

3.2.9 COORDENADOR DE ESTABELECIMENTO ESCOLA D. NUNO ÁLVARES PEREIRA (EDNAP) 

(COORDENADORA, MARTA MARIA HENRIQUES) 

Tive o privilégio de continuar a exercer o cargo de Coordenadora de Estabelecimento, o que me permitiu estar mais 

exposta às oportunidades de participar/criar momentos de reflexão com os vários intervenientes do processo 

educativo, com vista à mobilização de todos para um objetivo comum – O Sucesso dos alunos.   

Considero que tenho promovido o desenvolvimento de sinergias com todos os intervenientes no processo educativo 

e com a comunidade, tentando sempre mobilizar os outros para o desenvolvimento do Projeto Educativo.  

No contexto da atual situação epidemiológica, promovi, sempre em articulação com a Direção, a aplicação de um 

conjunto de medidas excecionais para a organização e funcionamento desta escola.   

Saliento o apoio total prestado pela direção, total colaboração da assessora da direção, excelentes condições de 

trabalho, colaboração e respeito da maioria dos professores, alunos e assistentes operacionais. 

Senti que a consciencialização de todos os intervenientes do processo educativo tem sido uma estratégia de melhoria 

implementada, diariamente, por todos os elementos da direção que sempre me fizeram sentir parte de uma equipa 

incansável que é mobilizada e mobiliza para o Sucesso dos alunos desta escola. 

 

3.2.10 COORDENADOR DE ESTABELECIMENTO JI/EB1 RAUL LOPES 

(COORDENADORA, MARIA DA CONCEIÇÃO BARRANCO CATARINO DA COSTA) 

Durante este ano letivo dei cumprimento ao serviço não letivo nos estabelecimentos JI/EB1 Raul Lopes, 

desempenhando as funções de coordenadora de estabelecimento. No presente ano também estive com atividade 

letiva às terças-feiras na TR_JA e quintas na TR_JE do JI Raul Lopes. 

Desde que assumi o cargo de Coordenadora de estabelecimento preocupei-me sempre em conseguir uma boa 

relação e comunicação entre todos os intervenientes que fazem parte dos estabelecimentos JI /EB1 Raul Lopes. 

Nesse sentido, estabeleci informações escritas ou enviava as informações a todos; 

Organizei todo o funcionamento e logística que envolve os dois estabelecimentos, nomeadamente horários das AO, 

regras de funcionamento, apoio aos docentes titulares e não titulares, contactos com entidades, pais/encarregados 

de educação e outros; 

Em tempo de COVID, continuei a reforçar a importância da continuação do cumprimento das regras de higiene e 

distanciamento, recomendadas pela DGS e DGE; 

Colaborei na organização dos materiais e alertei para a necessidade de serem desinfetados após cada utilização; 

Colaborei e dei o meu apoio aos professores das AEC, sempre que precisaram de espaços para a realização das 

aulas e outros materiais de apoio; 

Fiz a Monitorização das AO do JI e EB1 Raul Lopes; 

Fiz as diligências necessárias para a Câmara e Junta Urbana, sempre que foi preciso proceder a arranjos no 

estabelecimento, JI e EB1 Raul Lopes; 

Recebi um elemento da autarquia, responsável pelos parques infantis, para procedermos à requalificação do 

parque infantil do JI Raul Lopes;  
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Organizei e colaborei nas entradas e recreios (com bolhas) no JI/EB1, para que tudo corresse bem e com a máxima 

segurança, nestes tempos conturbados pelo COVID; 

Atendi pais/encarregados de educação, via telemóvel, e respondi às suas necessidades. Quando não me foi possível 

fazê-lo, encaminhei para a direção ou serviços administrativos do agrupamento;  

Participei nas reuniões de articulação entre pré-escolar e 1º ciclo, exceto a de fim de ano que não se realizou; 

Mantive os contatos com o ATL do JI e EB1 Raul Lopes e reuni sempre que foi necessário para tirar dúvidas, organizar 

e estruturar trabalho de forma a melhorar as condições do estabelecimento, tanto humanas como materiais; 

 Fiz a supervisão das AAF do JI Raul Lopes;  

Sempre que foi necessário reuni e colaborei com a Associação de Pais dos dois estabelecimentos; 

Reuni com a Associação de Pais e passei a mensagem, do projeto “Brincar com a Lama” para as educadoras; 

Colaborei com a Associação de pais neste projeto, onde os pais tiveram um papel importante na concretização do 

mesmo.  

Como coordenadora de estabelecimento estive sempre atenta às preocupações das colegas e AO, de ambos os 

estabelecimentos, e tentei sempre solucionar os problemas que iam surgindo, sozinha ou com ajuda da direção; 

Organizei e fiz a distribuição das Assistentes Operacionais por sala, sempre que me foi pedido pelas docentes, para 

acompanharem as turmas nas atividades exteriores à sala: eventos, saídas e atividades temáticas; 

Prestei apoio às docentes do 1º ciclo da EB1 Raul Lopes na colocação das atividades realizadas, no Inovar PAA e ao 

longo do ano em todos os momentos que precisaram; 

Validei todas as atividades realizadas pelas colegas e lançadas no PAA; 

Para o gabinete de imagem (GIMAC), enviei fotos acompanhadas de um pequeno texto, de atividades, festividades 

e acontecimentos relevantes, que se foram realizando ao longo do ano no JI e EB1 Raul Lopes; 

Tive a meu cargo a organização da papelaria/reprografia Raul Lopes, organizei as encomendas das colegas e fiz o 

registo das necessidades, efetuando as respetivas encomendas; 

Acompanhei a desbaratização e Inspeção e Segurança no Trabalho no JI/EB1 Raul Lopes; 

 Incentivei as educadoras e professoras do JI/EB1 Raul Lopes à realização e participação em algumas atividades 

dentro do espaço escolar, com o devido distanciamento: S. Martinho, reis, festas populares e festa de finalistas. 

Para segurança de todos, estas atividades foram realizadas sem a presença dos encarregados de educação; 

Preparei, em conjunto com as docentes do pré-escolar, atividades no recreio do JI Raul Lopes a fim de 

comemorarmos o Dia da Criança; 

Incentivei a ida ao cinema, (oferecido às crianças pela Autarquia) e fiz a respetiva distribuição por turma das AO; 

No âmbito do projeto Eco escolas, tive a ajuda da  Junta Urbana, a fim do projeto hortas biológicas no Jardim de 

Infância ser uma realidade neste ano letivo, como foi no ano anterior na EB1 Raul Lopes. O projeto de horta 

pedagógica da EB1 Raul Lopes foi continuado e o do JI Raul Lopes foi concretizado com a preciosa ajuda da Junta 

Urbana de Tomar; 

Concretizamos o projeto Saber Estar, Saber Comer, em contexto de sala e ATL; 

Todas as atividades realizadas procuraram incorporar saberes, valores e práticas sociais da comunidade, dando-

lhes bastante relevância educativa; 

Ao longo do ano fiz todos os contatos necessários para as entidades locais, de forma a diligenciarem todos os 

recursos possíveis para um bom funcionamento dos dois estabelecimentos; 

Tentei, sempre, gerir da melhor forma toda a logística que envolve um estabelecimento de ensino; 

Colaborei com a Direção em todos os aspetos para que fui solicitada ou sempre que achei fundamental; 

Estive presente em todas as reuniões para as quais fui convocada, nomeadamente reuniões de direção, docentes 

e discentes do Pré-Escolar e 1º ciclo do JI e EB1 Raul Lopes, Associação de Pais dos dois ATL; 

Reuni com a Animadora e fiz supervisão do ATL do JI Raul Lopes ao longo do ano; 
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Mantive uma relação de trabalho com a coordenadora do 1º ciclo e com a representante do pré-escolar e 1º ciclo, 

na direção no projeto Eco Escolas e outros assuntos relacionados com o estabelecimento e mesmo departamento; 

Colaborei e dei todo o meu apoio aos professores da EB1 Raul Lopes, na pintura das sargetas “O Mar Começa Aqui”, 

no âmbito do projeto Eco Escolas, em termos de material e outros; 

Incentivei em ambos os estabelecimentos o desenvolvimento da partilha e da cooperação entre todos os 

intervenientes; 

Com os alunos e encarregados de educação dos mesmos, tentei estar sempre presente quando de mim precisaram; 

Preocupei-me em manter um ambiente escolar saudável entre docentes e não docentes, para que todos se 

sentissem bem com eles próprios e com os outros. Penso ter conseguido manter um ambiente agradável e uma boa 

relação entre todos; 

Cumpri as tarefas que me foram distribuídas dentro dos prazos estabelecidos e procurei apoiar as colegas sempre 

que fui solicitada; 

Com a entrada em confinamento de “22 de janeiro a 12 de março de 2021 e com as aulas à distância, tanto no Pré-

Escolar como no 1º Ciclo, continuei a dar apoio aos colegas na organização de materiais necessários para as tarefas 

escolares dos alunos nas suas casas; 

Colaborei com a Representante da Direção do Pré-Escolar e 1º ciclo na organização das salas e materiais necessários 

para os alunos poderem usufruir das aulas de ensino à distância na EB1 Raul Lopes, escola de acolhimento; 

Organizei e fiz a distribuição dos docentes do Pré-Escolar no JI Raul Lopes, de forma a assegurarem a atividade 

letiva das crianças de famílias com profissões consideradas essenciais em tempo de Pandemia; 

Colaborei na preparação da reabertura do Pré-Escolar dos Jardins de Infância do Agrupamento; 

 Como coordenadora de estabelecimento do Jardim de Infância Raul tive um papel bastante ativo na organização 

dos espaços e nos procedimentos a seguir, em tempos de Pandemia; 

Ao longo do ano letivo, tentei cumprir da melhor forma as funções que me foram atribuídas como coordenadora 

de estabelecimento. 

 

3.2.11 GABINETE SEGURANÇA 

3.2.11.1 ESCOLA D. NUNO ÁLVARES PEREIRA (EBDNAP) 

(COORDENADOR DE SEGURANÇA DA EBDNAP JORGE SIMÕES) 

No ano letivo de 2020/2021 foram-me atribuídos dois tempos para o desenvolvimento do trabalho na área da 

segurança da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos D. Nuno Álvares Pereira. Devido à situação pandémica foi decidido 

não realizar o simulacro de evacuação para evitar mais contactos potenciadores de contágios na comunidade 

escolar. Também por esse motivo muitos dos tempos foram canalizados para atividades na área do apoio 

informático. Do trabalho desenvolvido destaco: − reuniões com o colega da ESSMO, Fernando Vicente, que apoia a 

Direção em questões de segurança para articulação do trabalho desenvolvido; − divulgação e participação na 

atividade “A Terra Treme”, no dia 05/11/2020, em conjunto com o colega Fernando Vicente; − reunião com o chefe 

dos Assistentes Operacionais sobre os registos a realizar nos dossiês de segurança; − reuniões individuais com 

Assistentes Operacionais sobre as medidas constantes no plano de evacuação da escola; − atualização dos dossiês 

de segurança; − análise estatística dos acidentes ocorridos durante o ano letivo. Na preparação e realização das 

várias atividades/tarefas ao longo do ano letivo, realço a disponibilidade e colaboração da Direção, da Coordenação, 

dos funcionários e em especial do colega Fernando Vicente, que muito contribuíram para os bons resultados obtidos. 

O número de acidentes, registados pela Ação Social Escolar, relativos ao 2.º e 3.º Ciclos diminuiu significativamente 

em relação ao ano anterior, embora a escola tenha tido mais alunos e mais dias de aulas presenciais. Este facto 

deverá estar relacionado com a colocação dos alunos em bolhas de isolamento que diminuiu as interações entre 
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eles, pelo menor número de alunos em simultâneo na escola, devido aos horários desfasados, e ao menor tempo de 

intervalo, reduzindo o tempo para brincadeiras.  

Em termos do global da população estudantil (731 alunos) 26 alunos (3,6%) sofreram algum tipo de acidente e em 

10 situações foi necessário o seu encaminhamento para o hospital. Em relação ao próximo ano letivo, de entre as 

várias tarefas a realizar, saliento as seguintes: − continuar a implementação das medidas de autoproteção na EDNAP; 

− melhorar o registo das medidas/ações efetuadas nos dossiês de registo; − reunir com os assistentes operacionais 

para relembrar as tarefas a desenvolver no âmbito da segurança; − divulgar o exercício público de preparação para 

o risco sísmico “A Terra Treme”, que decorre durante o 1.º semestre, devendo ser abordada apenas a parte teórica 

devido à situação atual de pandemia; − adaptação das informações sobre segurança à situação de pandemia. Em 

relação à manutenção dos extintores e atendendo aos perigos associados ao uso errado e indevido dos extintores de 

CO2 e à facilidade com que os alunos lhes podem aceder, seria importante que esses extintores fossem sendo 

substituídos por extintores de água aditivada. Atendendo às dificuldades orçamentais, tal poderá ser feito à medida 

que eventualmente vão sendo rejeitados nas inspeções anuais ou no final da sua vida útil, sendo também necessário 

trocar a respetiva sinalética. Em 2018 foi referido pelo Comandante dos Bombeiros Municipais de Tomar que a 

Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) teria contratado uma empresa para a elaboração de planos de 

segurança de todas as escolas pertencentes às autarquias dos concelhos que integram a comunidade. Será 

importante contactar a autarquia para que este processo se inicie quanto antes por forma a que a escola possa ter 

o seu plano de segurança aprovado. Para a elaboração deste plano serão necessárias as plantas da escola em formato 

“autocad”, pelo que será importante tentar obtê-las junto da autarquia e/ou junto da empresa que construiu a 

escola. 

 

3.2.11.2 ESCOLA SECUNDÁRIA SANTA MARIA DO OLIVAL (ESSMO) 

(COORDENADOR DE SEGURANÇA DA ESSMO, FERNANDO VICENTE) 

 Foi um ano letivo ainda fortemente marcado pela evolução da pandemia e em que a Direção teve que continuar a 

dar resposta às correspondentes orientações emanadas da DGS / ME (e articular-se com as autoridades locais de 

saúde), tendo em conta diferentes níveis/questões de organização interna (como a circulação de pessoas, 

ocupação/manutenção de espaços, protocolos de atuação,…). - Foi prosseguida a articulação com a PSP-Escola 

Segura. - Foi tratada/divulgada informação sobre acidentes escolares (ocorridos nos momentos presenciais), para 

sensibilização/prevenção nas práticas quotidianas da comunidade escolar. - Foi articulada (entre a 

ESSMO/EDNAP/JI-EB1 do AENSM) a dinamização da participação do Agrupamento no exercício público de 

cidadania/2020 “A Terra treme”. - Foram desenvolvidas ações relacionadas com a Inspeção de equipamentos 

desportivos e das redes de gás e a manutenção/recarga de extintores; foram realizados contactos relacionados com 

a substituição das liras dos bicos de Bunsen dos laboratórios de Química/sala de preparações e com a situação da 

cobertura do posto transformador. Foi prestada colaboração a elementos da autarquia/empresa vinda à ESSMO para 

um levantamento relacionado com o posto transformador/instalações elétricas nos pavilhões. - Foram desenvolvidas 

outras intervenções setoriais, como a abordagem de questões de segurança com os Diretores de Instalações de 

Química/Desportivas da ESSMO (gás nos laboratórios de Química, prevenção de acidentes em áreas desportivas…), 

realização de contactos relacionados com a necessidade de intervenção em algumas árvores exteriores, manutenção 

de farmácias escolares, limpeza de ervas (e acácias infestantes)/ramos/carumas no recinto escolar, lubrificação de 

fechaduras exteriores, limpeza de filtros de termoconvectores, arrumos/limpeza de arrecadações,…), trabalho com 

a Chefe dos Assistentes Operacionais e, diretamente com o PND dos diversos setores (informação diversa/análise de 

informação relativa à segurança dos vários setores, “rotação de pessoal”, alguns equipamentos, prevenção de 

acidentes e atuação em emergência,…). - Foi elaborada a resposta ao inquérito (do Instituto de Defesa Nacional) 

sobre a implementação do referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz. - A pandemia acrescentou 
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um conjunto de novos problemas/desafios no contexto da implementação das Medidas de Autoproteção, incluindo 

ao nível da evacuação de instalações, organização e controlo nos pontos de encontr. Apesar do trabalho que tinha 

sido desenvolvido com o anterior Comandante Página 2 de 4 dos Bombeiros Municipais (no sentido de ajustar a 

resposta interna, em caso de emergência), a elaboração (por técnico qualificado, nos termos da legislação em vigor) 

das Medidas de Autoproteção/submissão para aprovação é determinante na 

relegitimação/“refrescamento”/consolidação/coerência/consistência no trabalho com a estrutura interna de 

segurança e a comunidade escolar. Este ponto continuará a ser uma preocupação central a dar seguimento no 

próximo ano letivo. 2- Para desenvolvimento na ESSMO/2021-2022:  Dar seguimento à implementação dos 

reajustamentos na resposta à pandemia, de acordo com as orientações recebidas e a receber/articulação com as 

diferentes Entidades. - Continuar o trabalho de proximidade com a PSP-Escola Segura, preferencialmente numa 

perspetiva preventiva de situações disruptivas. - Prosseguir as diligências que levem, em conformidade com a 

legislação em vigor, à calendarização/elaboração/aprovação - das Medidas de Autoproteção (sem prejuízo de 

prosseguir a reflexão/consolidação da resposta interna e a articulação com Entidades como a Proteção Civil 

Municipal/Comando dos Bombeiros Municipais). - Promover a divulgação do tratamento de informação relativa à 

análise de acidentes escolares, com vista ao desenvolvimento de abordagens preventivas por parte dos diferentes 

intervenientes. - Dinamizar a participação no exercício público de cidadania/2021 “A Terra treme” ( e eventual 

participação noutras atividades que venham a ser propostas à Escola, salvaguardando sempre as condições 

adequadas de prudência/segurança sanitária)… - Insistir na construção permanente de uma cultura coletiva de 

segurança: quaisquer atividades a desenvolver na Escola / pela Escola devem contemplar as correspondentes 

preocupações com a componente da segurança - antes, durante e após as mesmas (pelos proponentes e 

intervenientes, articulando o necessário com a Direção / Estrutura de Segurança). - Na gestão do PND é importante 

assegurar que, qualquer que seja o setor em que estejam a trabalhar ou em que sejam integrados novos elementos, 

disponham da devida informação sobre o setor - designadamente em relação ao conhecimento de riscos dos espaços, 

vigilância interna, localização de chaves, focos luminosos (carregados e verificados regularmente), 

funcionalidade/acessibilidade permanente das farmácias, cortes de água/eletricidade/gás, atuação em caso de fuga 

de gás/incêndios/ sismo/ameaça de bomba/tornado, bem como sobre o alerta, sinal de alarme/alternativas, 

evacuação de instalações / pontos de encontro internos e externos, autoproteção, instruções de 

armazenamento/manipulação segura de materiais de limpeza (inacessíveis aos utentes), segurança em 

circunstâncias especiais como festas, quebra de vidros, etc... A reflexão sobre as respetivas realidades (setoriais/de 

atividades) e a cultura de troca de informações/experiências deve estar presente. - Para além das questões 

inerentes à pandemia, tomar medidas de reforço da segurança em eventos /momentos críticos (como a proximidade 

do Carnaval), a montagem segura de andaimes, uso de capacetes aquando do recurso a andaimes/trabalho em altura 

(situação que se tem colocado com alguma frequência no polivalente)/sinalização/limitação da circulação em seu 

torno, continuação da montagem profissional de palcos/tendas para eventos e cumprimento das indicações 

recebidas (designadamente em relação à lotação de espaços). - Aproveitar ao máximo a Formação que possa ser 

proporcionada pela Autarquia, no âmbito da formação - principalmente do PND (“Pessoal Não Docente”), em 

medidas de autoproteção / segurança contra incêndios em edifícios; verificar, com a Diretora do C.F. “Os 

Templários”, a possibilidade de realização de Formação no âmbito da segurança para o PND (ex: Ação de Formação 

“A Segurança na Página 3 de 4 Escola”, que contempla, por exemplo, a utilização de extintores e a abordagem da 

prevenção de acidentes, primeira intervenção e socorro, cidadania e participação na segurança da Escola) ou outra 

mais adequada ao atual contexto. Caso avance a colocação de desfibrilhadores nas escolas, a formação 

correspondente para elementos docentes e não docentes será fundamental. - Atualizar as informações/segurança 

locais (e junto de equipamentos) e disponibilizar no Teams. - Sobre a inspeção das redes de gás, dar seguimento ao 

que se refere aos laboratórios de Química e central térmica (não contemplados nos documentos emitidos pela 
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empresa que realizou inspeção em 2021). Quanto às fechaduras das caixas de gás do corredor do pavilhão B2 e 

interior das três salas/espaços em causa, são ainda de chave/fechadura “antiga” (“não de tipo universal”). - Insistir 

nos contactos com a EDP, de modo que a cobertura do posto transformador seja objeto de intervenção (eliminação 

de ervas/verificação/manutenção), de modo a evitar a sua deterioração/risco de infiltração de água (aproveitando 

também para limpeza/verificação interior). - Resolver em articulação com os responsáveis da Biblioteca/CRE, a 

reposição do funcionamento da respetiva saída de emergência (desobstrução da passagem) e colocação de chave 

em caixa local (visível, protegida e de acesso imediato em caso de emergência). Equacionar a introdução de sistema 

de abertura de portas com barra antipânico. - Resolver o problema das balizas “artesanais” de hóquei, que 

continuam disponíveis no exterior (não inspecionadas), continuando a propor-se a sua remoção (e etiquetagem com 

a informação “Uso interdito”), de modo que não possam ser utilizadas; equacionar a aquisição de balizas que 

cumpram os requisitos necessários. Relativamente às cordas suspensas, não devem ser utilizadas sem verificação 

habilitada – continuando a sugerir-se a colocação de informação no local (com interdição de uso), tendo em conta 

a antiguidade e que chegaram a estar expostas durante as obras da cobertura no pavilhão gimnodesportivo. - 

Articular, com o Diretor de Instalações Desportivas/CMT, as condições de limpeza de areias na zona da caixa de 

areia/campo de futebol (com eventuais contactos/pedido de apoio da CMT). - Colocar aviso de “uso interdito” nas 

cordas suspensas do ginásio (uma vez que já não oferecem condições de segurança) e transmitir essa informação 

aos responsáveis de grupos externos à ESSMO, que utilizem o ginásio (ou proceder à remoção segura das cordas 

suspensas). A reparação/substituição propriamente dita, por um sistema seguro de cordas suspensas, deve ser 

avaliada pela Direção do AENSM/Direção de Instalações Desportivas/Área Disciplinar de Educação Física. - No 

trabalho do colega Fernando Mendes (Artes), dar mesmo a prioridade (relativamente a outros trabalhos da 

Escola/Agrupamento), para a construção das placas anteriormente previstas para afixação em três áreas desportivas 

- Bloco E/campo sintético, interior do ginásio e exterior do ginásio - junto à sala de Desporto/campo de futebol 

(placas resistentes às condições climatéricas adversas de exterior, com dimensões adequadas a uma boa 

visibilidade/leitura pelos utentes, contendo as informações previstas: logótipo do AENSM / ESSMO / Entidade 

Responsável pelos Equipamentos Desportivos: AENSM – telefone 249 328 360 / Telefone mais próximo: Portaria - 249 

328 360 / Nº Nacional de Socorro: 112), de modo a concretizar-se o que está legalmente estipulado. - Relativamente 

ao 2º Livro de manutenção dos equipamentos desportivos (que tem que estar, a todo o tempo, disponível para 

consulta imediata de qualquer utente que o solicite), ultimar situações relacionadas com o seu controlo (incluindo 

o auto de abertura, numeração/assinatura de páginas, e estrutura – em livro ou “pasta”…) e realizar o auto de 

encerramento do 1º livro, mantendo-o arquivado para qualquer consulta que possa ser necessária. - Espaços verdes: 

- No final de 2021 caiu um ramo do pinheiro manso situado na área do ponto de encontro Norte… Voltar a solicitar 

a observação (pelo Comando dos Bombeiros/Divisão de Proteção Civil Municipal) das áreas contíguas aos percursos 

de evacuação/pontos de encontro (preocupação existente: o risco de queda de ramos/árvores – por exemplo, em 

caso de sismo ou de deterioração do estado fitossanitário, associado à dimensão atual - e futura - das copas em 

crescimento… Não esquecer, nomeadamente, a grevília próxima desse ponto de encontro). Página 4 de 4 Notas: a) 

O PND não tem condições para intervir na eventual correção dessas copas… b) Na anterior observação, há dois-três 

anos atrás, tinha sido considerado que a dimensão das copas ainda não exigia intervenção… - Eliminar acácias e 

choupos (no canteiro norte, junto à vedação e ainda no jardim J”, próximo do depósito azul da água do furo - onde 

continua/não chegou a ser eliminado um choupo com porte arbóreo (no passado, antes da aplicação do tapete 

betuminoso, chegaram a surgir rebentos de choupo no alcatrão). - Voltar a solicitar ao Presidente da Junta de 

Freguesia (ou, eventualmente à CMT), a poda dos ramos da olaia situada no exterior, junto ao portão leste (de modo 

a não afetar a eventual circulação de viaturas dos Bombeiros). Aproveitar para pedir a verificação do estado 

fitossanitário das tílias existentes no exterior da ESSMO (próximas do portão principal/portaria) e, também a possível 

correção da copa (de modo a não tapar o candeeiro do poste de betão, situado no interior da escola e a não tapar 



 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 

  
  

  
 P

Á
G

IN
A
 8

7
  

o poste de madeira, com fios de comunicações). - Assegurar a limpeza regular de ervas e a remoção regular de 

folhada no recinto (tendo também em atenção especial o interior e envolvente do depósito GALP). - Proceder à 

aquisição (ou produção) e aplicação, na parede norte do Bloco E - junto à torneira de água do furo, de uma 

placa/dístico com a informação “ÁGUA NÃO POTÁVEL / ÁGUA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO”. Os manípulos móveis de 

torneiras de água do furo nunca poderão ficar localmente, para impedir que alguém beba dessa água… - No topo 

norte do Bloco E, no piso betuminoso, junto à saída da tubagem (subterrânea) do aquecimento central/”lages” (no 

contacto com o alcatrão): há um pequeno orifício/”buraco” que era conveniente rematar. - No exterior do campo 

betuminoso/topo norte, há uma caixa de esgotos pluviais que está tapada com uma grelha metálica móvel (que 

qualquer aluno pode empurrar facilmente, deixando, nesse caso, a “caixa aberta” - encontrar forma de fixação 

segura. - Obter o feedback (ainda não recebido da Confortubo), relativamente à Central térmica (“Protocolo de 

procedimentos/Central Térmica”, elaborado internamente, a partir de informações recolhidas ao longo do tempo), 

iniciar a fixação de cacifos/armários em locais que podem oferecer risco em caso de sismo (saídas dos pavilhões, 

salas onde possam tombar sobre carteiras), acompanhar a situação relativa aos desenvolvimentos relacionados com 

as coberturas de amianto, continuar o acompanhamento sistemático da central térmica. - Realizar verificações e/ou 

manutenções várias: algerozes/placas/caleiras, canalizações/torneiras, esgotos pluviais e domésticos, quadros 

elétricos, manutenção/recarga de extintores, plataforma elevatória do pavilhão B1, tomadas/interruptores, 

limpeza de arrecadações, lubrificação de fechaduras exteriores, condições de arrumo de materiais/equipamentos, 

limpeza de filtros de termoconvectores, revisão de farmácias e chaveiros, disponibilidade de gelo/panos, 

manutenção da legibilidade de informações de segurança locais, deteção/eliminação de eventuais pragas (vespas, 

baratas, “lagarta-do-pinheiro”, roedores,…), manutenção sistemas de ar condicionado, de extintores… - No contexto 

da manutenção/revisão dos extintores (e da eventual aquisição de algum extintor de água aditivada), substituir o 

extintor de neve carbónica, localizado à entrada do laboratório de Ciências/sala B1(tendo em conta que se encontra 

num local com algum risco de acionamento, de que podem resultar lesões - queimaduras pelo frio). Aproveitar o 

momento de manutenção geral para sinalizar a evacuação da área das salas B13-B16 (“Bof/SPB/Anfiteatro”) e para 

efetuar um pequeno treino (também contextualizado teoricamente) da utilização da boca de incêndio do bar. - 

Ponderar a oportunidade/forma de melhorar situações como o acesso de pessoas com deficiências motoras, às áreas 

administrativas – entrada principal no pavilhão A da ESSMO que, atualmente, implica a subida/descida de degraus 

(e passaria pela substituição de degraus/floreira por rampa de acesso), bem como da colocação de grelhas sobre a 

caleira na saída de emergência do pav.C. 

 

3.2.12 PROJETO DO DESPORTO ESCOLAR 

(Coordenador do Desporto Escolar, Samuel Neto) 

O presente ano letivo foi o mais complicado para o Desporto Escolar desde a criação do projeto a nível nacional. A 

pandemia do Covid-19 e todas as restrições decorrentes da mesma, que implicaram a anulação de todas as atividades 

externas do Desporto Escolar, nomeadamente a realização dos quadros competitivos das diversas modalidades e de 

todas as atividades de âmbito nacional e distrital (Provas de Corta-Mato, Basquetebol 3 x 3, Megas,…).  

Igualmente todas as atividades internas, que há muitos anos fazem parte do plano de atividades da escola (corta-

mato, campeonatos inter-turmas, atividades dos jogos de Tomar,..), este ano não puderam ser realizadas, devido 

à necessidade de restringir os contatos entre alunos de diferentes turmas / escolas, evitar aglomerações de alunos 

no mesmo espaço / atividade, visando a limitação dos contatos e o controlo da pandemia. No início do ano letivo e 

no âmbito do “Dia Europeu do Desporto na Escola”, cada professor com as turmas que tinham aulas de Educação 

Física no dia 25 de setembro, realizaram atividades desportivas diversas na escola e no exterior (canoagem, 

percursos a pé em eco-trilhos,..). 
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Ao longo do ano letivo, os professores responsáveis pelos grupos / equipas das diversas modalidades, procuram 

manter os mesmos em funcionamento, com a realização de treinos com pequenos grupos de alunos da mesma turma 

ou com a realização de treinos em coadjuvação com as aulas de Educação Física, mas as limitações de espaço, as 

restrições na utilização dos balneários / banhos, a inexistência de competições e a interrupção das aulas presenciais, 

entre outros aspetos condicionaram fortemente a realização dos mesmos. 

 O projeto do Desporto Escolar do AENSM engloba igualmente o Centro de Formação Desportiva de Canoagem, cujas 

atividades decorreram de acordo com o planeado tendo-se verificado uma considerável participação por partes das 

turmas, em particular nos meses de setembro, outubro, maio e junho. Ao longo do ano letivo compareceram 75 

turmas correspondentes à presença 1647 presenças individuais. Quanto ao nível de ensino das turmas participantes 

as mesmas foram distribuídas da seguinte forma: 1º ciclo (1 turma); 2º ciclo (2 turmas); 3º ciclo (26 turmas); Ensino 

Secundário (42 turmas); Ensino Profissional (4 turmas). Relativamente à origem das turmas: 57 turmas participantes 

fazem parte do agrupamento de escolas (AENSM) e restantes 18 turmas têm origem em outros Agrupamentos de 

escolas. Foram ainda organizadas 14 atividades destinadas a alunos do ensino especial no âmbito da disciplina 

“saúde”. 

A procura significativa registada no âmbito da modalidade de canoagem justifica-se pelo facto de se tratar de uma 

modalidade praticada ao ar livre, estando por esse motivo sujeita a menores restrições comparativamente com as 

modalidades praticadas em polidesportivos fechados. Foram tomadas medidas específicas, no sentido implementar 

as normas definidas pela DGS para o contexto escolar, em particular no que concerne ao número de alunos 

participantes em cada sessão e à desinfeção do material no final das atividades. 

Durante o presente ano letivo, o AENSM foi selecionado ao nível do CAE da Lezíria e Médio Tejo, para integrar o 

projeto piloto na utilização da nova plataforma de gestão do Desporto Escolar “Escola-360”, que permitiu recriar o 

Projeto do Desporto Escolar do AENSM nesta nova base de dados, criando as condições para que a partir do próximo 

ano letivo, todos os dados relativos ao Projeto do Desporto Escolar sejam inseridos na plataforma E-360. 

No final do ano letivo, no âmbito do programa de “Apetrechamento do Desporto Escolar”, foi atribuída pelo 

Ministério da Educação ao AENSM, uma verba no valor de 4481€ (quatro mil, quatrocentos e oitenta e um euros) ao 

AENSM, para aquisição de diversos materiais e equipamentos desportivos, considerados indispensáveis para o 

funcionamento dos grupo / equipas de competição do Desporto Escolar, bem como, para estampagem dos 

equipamentos desportivos, com o logotipo do Desporto Escolar e da identificação do agrupamento (Nome e 

logótipo). Neste âmbito, após auscultação dos professores responsáveis pelos diversos grupo / equipas, foi elaborado 

uma listagem de material / orçamento do AENSM, que após aprovação pelo CAE da Lezíria e Médio Tejo e da 

atribuição da dotação financeira pelo Ministério da Educação, foram realizadas as diligências necessárias junto de 

diversas empresas do ramo, com vista à aquisição dos referidos materiais e equipamentos desportivos, cuja lista. 

Para o próximo ano letivo, deve entrar em vigor o novo programa do Desporto para o quadriénio (2022-2026), no 

qual deve ser dada continuidade aos princípios e normas em vigor no presente programa, com possíveis ajustamento 

face à nova realidade que vivemos. 

Neste momento ainda não recebemos qualquer indicação da CLDE da Lezíria e Médio Tejo, mas tudo indica que o 

clube do Desporto Escolar do AENSM, deve manter os créditos horários atribuídos para o funcionamento dos grupos 

/ equipas de competição do nível II (48 horas), o grupo de competição de nível 3 de Ginástica (8 horas) e do Centro 

de Formação Desportiva de Canoagem (12 horas), de acordo com o seguinte quadro: 
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Clube do Desporto Escolar do Agrupamento Nuno de Santa Maria – 2020/21 

Grupos / Equipas de Competição – Nível 2 

EDNAP ESSMO 

Grupo Equipa Professor 
Tempos 
Letivos 

Grupo Equipa Professor 
Tempos 
Letivos 

Futsal - Inf. B-Mas. Clara Esteves 3 Badminton Carlos Laranjeira 3 

Futsal – Ini. Mas. Alberto Maria 3 Voleibol – Juv. Mas. Paula Gomes 3 

Ténis de Mesa Alberto Maria 3 Futsal – Juv. Mas. Samuel Neto 3 

Boccia 
Marta Lopes  

(Joana Freitas) 
3 

Xadrez Miguel Garcia 
3 

Badminton Cláudia Sá 3 Voleibol – Juv. Fem. Carlos Laranjeira 3 

Voleibol – Ini. Mas. Cláudia Sá 3 Ténis de Mesa Sílvio Ramadas 3 

Basquetebol - Ini. Mas Jorge Evaristo 3 Tiro com Arco Paula Barrela 3 

Canoagem Sílvio Ramadas 3 Ténis Manuel Oliveira 3 

Grupo Competição – Nível 3 – Ginástica - 8h Centro de Formação Desportiva - Canoagem – 12 h 

Desportos Gímnicos - EDNAP – Diogo Soares - 5 horas 
Desportos Gímnicos – R.Lopes – Diogo Soares - 3 horas 

Sílvio Ramadas – 6 hora 
Jorge Evaristo – 3 horas 
Samuel Neto – 2 hora 
Diogo Soares – 1 hora 

 

Coordenador Desporto Escolar – Samuel Neto (1TL 
+ 3T NL) 

Subcoordenador do Desporto Escolar – Alberto Maria – 2 T NL 

Total de Tempos Letivos do DE  do Agrupamento Escolas Nuno de Santa Maria 
 

48 GC-N2 + 8 GC-N3 + 12 CFD = 68TL 
 

Para o próximo ano letivo, apesar da incerteza ainda existente, todos esperemos que possamos voltar à 

“normalidade” e que as atividades de desporto escolar externas e internas se possam realizar, mesmo sujeitas a 

alguns condicionalismos ou novas regras. Mas para que tal aconteça é fundamental que desde logo o AENSM, crie as 

condições internas para o funcionamento do projeto do Desporto Escolar, para o qual é fundamental: 

a)A existência da 4ª feira à tarde livre de aulas curriculares, para a realização das competições externas, treinos e 

atividades internas do Desporto Escolar, assegurando que os alunos possam participar nas mesmas sem ter de faltar 

às aulas; 

b)Deixar alguns espaços disponíveis nas instalações desportivas, no final do período da manhã e da tarde, para a 

realização dos treinos dos grupos / equipas; 

c)A inclusão das atividades do Desporto Escolar no plano de atividades da escola, dando a possibilidade um leque 

alargado de alunos poder participar nas mesmas. 

 

3.2.13 PROJETO EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

(COORDENADORA DO PES, IVONE ASSUNÇÃO) 

Devido às contingências determinadas pela pandemia Covid 19, algumas atividades tiveram que ser reformuladas 

de forma a poderem ser realizadas. Ao longo do ano, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

- "Ainda dizem que o tabaco não é droga?", no âmbito do projeto “Like Saúde” para os alunos do 7ºano. A atividade 

envolveu cerca de 155 alunos. Os principais objetivos foram aumentar o conhecimento relativo aos efeitos, 

consequências para a saúde, riscos do consumo de tabaco e esclarecer ideias erradas associadas ao seu consumo; 

- "Ninguém ganha ao álcool!", no âmbito do projeto “Like Saúde” para os alunos do 8ºano. A atividade envolveu 

cerca de 170 alunos. Os principais objetivos foram aumentar o conhecimento relativo aos efeitos e consequências 

para a saúde, riscos do consumo de álcool e esclarecer crenças e mitos associados ao seu consumo; 

- “TU DECIDES! Programa de Prevenção de Dependências em meio escolar”. A atividade envolveu cerca de 65 alunos 

do 9ºano. Teve como objetivos modificar atitudes e comportamentos, ensinar a identificar as situações em que se 

tomam decisões sobre o uso de drogas legais e ilegais e exercitar a tomada de decisões responsáveis;  
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- “Acerca de Ti – Programa Educativo sobre a Adolescência, para os alunos de 7ºano, centrado nas mudanças físicas 

e emocionais da adolescência, patrocinado pelas marcas de higiene feminina Evax, Tampax e Ausonia. A atividade 

envolveu cerca de 155 alunos; 

- “Eu cresço” – atividade para alunos de 8ºano, que permitiu refletir e esclarecer dúvidas no âmbito da saúde sexual 

e reprodutiva; 

- Comemoração do “Semana/Dia da Alimentação” para alunos do 1ºciclo, 6º e 9ºanos. A atividade envolveu cerca 

de 630 alunos. Os objetivos principais foram sensibilizar para a importância de uma alimentação saudável e 

promover hábitos de vida saudável; 

Problemática Covid-19 responsabilidade individual e coletiva”. Atividade de sensibilização e reforço, dirigida a 

várias turmas. Foi dinamizada no início do ano letivo, com o objetivo de alertar para os riscos, importância da 

prevenção e regras a seguir; 

- Comemoração do “Dia Mundial da Saúde” com a elaboração de trabalhos pelos alunos de 9ºano (cerca de 190 

alunos), cujos objetivos principais foram sensibilizar para a importância de adotar estilos de vida saudáveis e alertar 

para os fatores de risco. 

No âmbito do Programa de Saúde Oral, embora não tenha sido possível fazer os bochechos de flúor, deu-se 

continuidade a este programa, tendo sido mantido um contacto regular com a Higienista Oral e a distribuição de 

cheques dentista ou marcação de consultas no âmbito da saúde oral para todos os alunos nascidos em 2007, 2010 e 

2013. O objetivo principal foi a prevenção das cáries dentárias e a promoção da saúde oral. A atividade envolveu 

cerca de 500 alunos. 

Foi feito o acompanhamento de alunos com diabetes, com marcação de reuniões entre diretor de turma, professora 

de educação especial, tutor e enfermeira responsável pela saúde escolar. Ao longo do ano letivo, foi feita a 

monitorização com base nos registos recolhidos diariamente e enviados mensalmente à enfermeira responsável. 

Foi feita a recolha de informação de todos os alunos do Agrupamento com Necessidades de Saúde Especiais, como 

diabetes, epilepsia, intolerâncias/reações alérgicas, problemas cardíacos (arritmias, sopro no coração), problemas 

respiratórios (asma, bronquite, sinusite), problemas auditivos, púrpura, hipotiroidismo. Tendo para os casos que 

inspiravam mais cuidados, sido criadas condições logísticas e de partilha de informação, de forma a que qualquer 

eventual situação de urgência pudesse ser acompanhada e encaminhada rapidamente. 

Além de todas as atividades desenvolvidas o Agrupamento disponibilizou, a todos os alunos, o Gabinete de 

Informação e Apoio ao Aluno, no âmbito da promoção e educação para a saúde e educação sexual. Apesar de não 

ter existido um espaço próprio para este Gabinete, dado que este espaço foi adaptado para a área de isolamento, 

os alunos procuraram os professores do PES para poderem partilhar problemas e esclarecer dúvidas. Esperamos que 

a curto prazo, se ultrapasse a problemática da pandemia e que volte a existir um espaço onde este Gabinete possa 

funcionar na íntegra de acordo com nas orientações da DGE. Este gabinete articulou a sua atividade, 

preferencialmente, com a Unidade de Saúde Pública de Tomar e Hospital de Tomar e forneceu informação para 

assegurar, prontamente, respostas às questões/problemas colocados pelos alunos, professores e funcionários. Foram 

disponibilizados materiais pedagógicos para apoio às aulas sempre que solicitados de acordo com as necessidades e 

realidades das respetivas turmas/alunos. Os conteúdos abordados por cada turma foram previamente selecionados, 

respeitando as orientações do Ministério da Educação para cada ciclo, e o ano de escolaridade em que se encontram. 

Neste Gabinete foi também dado apoio direto a alunos na resolução de diversos problemas no âmbito da saúde, 

apostando prioritariamente na prevenção, como por exemplo, higiene individual, educação sexual, distúrbios 

alimentares, diabetes, consumo de álcool, substâncias psicotrópicas, bullying, e outros comportamentos de risco 

nomeadamente, prevenção de IST e gravidez na adolescência, algumas vezes com estabelecimento de parcerias e 

contactos com entidades externas e reuniões com técnicos especialistas em diversas áreas da saúde.  
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Também durante o confinamento, foram estabelecidos contactos com diretores de turma e encaminhamento de 

alunos para consultas de Psicologia/psiquiatria no Centro de Saúde/Hospital. 

 

Apesar das limitações impostas novamente este ano pela pandemia, foram estabelecidas diversas parcerias, entre 

outras, com a Unidade de Saúde Pública de Tomar, Hospital de Tomar, Bibliotecas Escolares, DGE, APF, LPCC, 

Associação de Promoção da Saúde Mental do Médio Tejo, Johnson & Johnson, Ausonia e Evax e Instituto Europeu de 

Estudos em Prevenção.  

Nas atividades desenvolvidas os objetivos foram atingidos de forma bastante satisfatória e apesar dos 

constrangimentos que possam ter existido, conseguiram ser ultrapassados com a disponibilidade, empenho, apoio e 

colaboração, entre outros, da Direção, Diretores de Turma, Professores do 1ºciclo, Educadores de Infância e 

Assistentes Operacionais. Todos juntos poderemos continuar a desenvolver um bom trabalho na promoção da saúde 

física, mental e social da nossa comunidade escolar 

 

3.2.14 OUTROS PROJETOS 

PROJETO DE ENTREAJUDA / PROGRAMA MENTORIA 

No presente ano letivo, o Projeto de Entreajuda foi implementado em todo o Agrupamento, do primeiro ciclo ao 

12.ºano, envolvendo um universo de mais de quatrocentos alunos.  

No 1.º Ciclo, devido aos condicionalismos impostos pela situação pandémica e às especificidades existentes neste 

grau de ensino, a operacionalização do Projeto não foi fácil: a entreajuda teve de ser realizada dentro do tempo 

letivo e na sala de aula, por falta de espaços na escola disponíveis para os alunos trabalharem. No entanto, houve 

momentos de entreajuda nas diferentes turmas deste ciclo, envolvendo sessenta e quatro apoiantes e sessenta e 

oito apoiados. Estes momentos foram pensados pelos professores titulares que, para facilitar, na disposição dos 

alunos em sala de aula, colocaram “apoiantes” e” apoiados” sentados em mesas próximas. Além disso, alguns alunos 

trabalharam com os seus pares através da Plataforma Teams, para esclarecimento de dúvidas, trabalhos de casa, 

estudo, pesquisas e trabalhos de grupo. Ainda que os objetivos não tenham sido plenamente atingidos, o balanço é 

positivo. 

Nos restantes ciclos de ensino, a adesão dos alunos foi muito satisfatória e o trabalho entre pares, maioritariamente 

por videoconferência, funcionou bem e, na ótica dos professores que foram monitorizando o processo, com muito 

empenho e responsabilidade dos alunos. 

Um aspeto interessante também a realçar é o facto de nalguns grupos de trabalho os alunos serem apoiantes ou 

apoiados, conforme as disciplinas. 

Globalmente, os alunos apoiados consideraram que o trabalho realizado foi muito útil e que contribuiu para a 

melhoria dos seus resultados, dado que “aprendem melhor estudando com colegas” e necessitam de ajuda “para 

ultrapassar algumas dificuldades que o Covid deixou”. 

Do mesmo modo, o projeto foi considerado muito positivo por parte dos alunos apoiantes, não só por lhes permitir 

enriquecer os seus conhecimentos e desenvolver as suas competências (“nós temos de procurar formas para explicar 

ao colega e a primeira vez que explicamos pode não resultar e obriga-nos a procurar outra solução para o colega 

entender”), mas também por lhes propiciar a oportunidade de participarem de um trabalho assente sobre os valores 

do voluntariado, da solidariedade, do altruísmo. 

Genericamente, o projeto correspondeu às expectativas e contribuiu para a superação de muitas das 

dificuldades sentidas em várias disciplinas, com destaque para   Matemática, Inglês, Português, Ciências 

Naturais/Biologia e Geologia, Física e Química, História, Geometria Descritiva.  

A grande maioria dos alunos tenciona participar no Projeto no próximo ano letivo, e alguns fazem algumas sugestões: 

ter mais dias de entreajuda, se possível também presencial e num espaço próprio (na ESSMO); os apoiados deveriam 
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poder contar com a ajuda dos apoiantes durante as aulas, para esclarecer pequenas dúvidas; os apoiantes deveriam 

trabalhar aos pares para se sentirem mais seguros; deveriam ser providenciados “livros de apoio ao estudo” e tentar 

que alguns professores também ajudassem. 

Além das contingências impostas pela situação pandémica, a maior dificuldade referida foi a dificuldade de conciliar 

horários. 

https://read.bookcreator.com/ZirsT067GUNQYcGEA4Q9Um8Hllv2/mR-Y9zuGRc60a1QIVNRDDQ 
 

TUTOR+ 

Professores 
Tutores 

Tempos 2.º ciclo 3.º ciclo Secundário 

54 120 

64 alunos 83 alunos 24 alunos 

TOTAL – 171 alunos 

O balanço feito pelos conselhos de turma foi bastante positivo.  

Na generalidade, considerou-se que este programa permitiu acompanhar de muito perto os alunos envolvidos tendo 

estes sido orientados no que diz respeito a questões de organização do seu trabalho, um elemento fundamental na 

realização das suas aprendizagens.  

Os professores tutores também foram agentes intervenientes no desenvolvimento de competências sócio-emocionais 

e em muitos casos estabeleceram pontes com as famílias. Tudo isto terá contribuído para um maior investimento 

no desenvolvimento do seu percurso escolar. 

Em praticamente todos os conselhos de turma, foi considerado importante que este programa continuasse no 

próximo ano letivo. 

Neste grupo de 171 alunos, apenas 3 deles não obtiveram no sucesso no final do ano letivo. 

 

COADJUVAÇÃO 

Esta medida foi entendida como muito positiva, permitindo que, em sala de aula, os docentes partilhassem tarefas 

de lecionação, entre as quais o apoio e orientação do trabalho prático dos alunos. Em alguns casos/momentos, os 

docentes dividiram a turma e deram atenção redobrada a alunos mais necessitados. A diretora frisou que esta 

modalidade de apoio será tão mais eficaz quanto melhor os docentes partilharem as tarefas, forem ativos em sala 

de aula, assumindo o professor coadjuvante que é, também, professor da turma. Como sugestão de trabalho, foi 

referido que sempre que necessário, o professor titular ou o professor coadjuvante podem ocupar uma outra sala 

de aula de forma a trabalhar apenas com parte da turma. Para tal, é necessário divulgar a disponibilidade das salas 

para que os professores as possam requisitar antecipadamente. O espaço das bibliotecas escolares ou a sala de 

estudo (ESSMO) também poderá ser utilizado para o efeito. Em suma, reconheceu-se que a modalidade de 

coadjuvação pode ser implementada em todas as disciplinas, no entanto, a decisão quanto à modalidade de apoio 

mais adequada a cada contexto deve ser objeto de discussão em área disciplinar. 

 

Sala Aberta 

O balanço foi muito positivo. Os docentes que dinamizaram esta modalidade de apoio, consideram-na eficaz e a 

maioria dos alunos que as frequentaram, obtiveram sucesso escolar. A Coordenadora do Departamento de 

Matemática e Informática salientou a relevância desta medida para os bons resultados obtidos. As salas abertas 

decorreram em regime de frequência voluntária ou sob proposta do docente, online ou presencial. Pretende-se dar 

https://read.bookcreator.com/ZirsT067GUNQYcGEA4Q9Um8Hllv2/mR-Y9zuGRc60a1QIVNRDDQ
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continuidade à medida como forma de recuperar aprendizagens, ajudar os alunos a aprenderem melhor e também 

como forma de desenvolvimento de aprendizagens/competências. Deverá existir uma forma de operacionalizar a 

sala aberta, por um lado, dirigida aos alunos que queremos recuperar e que, eventualmente, serão propostos a 

frequentá-la durante um certo período de tempo e, por outro, aos alunos voluntários. Compete ao professor e ao 

conselho de turma essa decisão; ao encarregado de educação, compete a responsabilização pelo compromisso do 

seu educando na frequência destas aulas. 

 

PROGRAMA ERASMUS+ 

Neste ano letivo o Agrupamento Nuno de Santa Maria participou em 9 projetos Erasmus+, a saber: 

- “Core – Critical Original Response to Education” – 3º ano 

- “SMILE – Vamos fazer da escola um lugar onde gostamos de estar” - 3º ano 

- “Matemática e Ciência para todos” - 3º ano 

- “Stop Cyber-Bullying – Be Kind on-line” – 2º ano 

- “Eco-experiences” – 2º ano 

- “Sensory-Gardens” – 2º ano 

- “No Bully No Cry” – 1º ano 

- “Child Abuse” – 1ºano 

- “On-line 2.0” – 1ºano 

Assim no âmbito destes projetos realizaram-se várias mobilidades, a seguir descritas: 

Core – Critical Original Response to Education 

O principal objetivo do projeto é desenvolver nas escolas participantes pedagogias diferenciadas no ensino, dando 

aos alunos ferramentas para melhorarem a sua aprendizagem. 

Julho de 2021 – Mobilidade a Kayseri – Turquia:  Esta mobilidade é a última do projeto e visa a elaboração do 

relatório final do projeto. Participaram os professores Luís Colaço, Zita Luís e Isabel Conceição. 

SMILE – Vamos fazer da escola um lugar onde gostamos de estar 

O principal objetivo do projeto é desenvolver nas escolas participantes atividades do gosto dos alunos, que lhes 

desenvolvam o gosto pela frequência escolar permitindo-lhes melhorar a sua aprendizagem. 

Junho de 2021 – Tomar – Turquia: Devido à Covid-19 esta mobilidade foi realizada on-line, constando na 

apresentação de atividades durante 3 dias. Foi dinamizada pelos professores Luís Colaço, Zita Luís, Helena Sousa e 

Sílvio Ramadas, e nela participaram as turmas do 11ºD e F e do 12ºB. 

Julho de 2021 – Meinersen – Alemanha: Devido à Covid-19 esta mobilidade foi realizada on-line, constando na 

apresentação de atividades durante 3 dias. Foi dinamizada pelos professores Luís Colaço, Zita Luís e Sílvio Ramadas, 

tendo participado alunos do 12ºB. 

Matemática e Ciência para todos 

Este é um projeto destinado só a professores das áreas de Ciências, Matemática e Informática. 

O principal objetivo é dotar os professores de novas técnicas pedagógicas capazes de tornar as aulas mais apelativas 

com a consequente melhoria da aprendizagem dos alunos. 

Junho de 2021 – Job-Shadowing em Gdansk – Polónia: Participaram os professores Luís Colaço, Maria Cristina Alves 

e Maria Antónia Rodrigues. Esta mobilidade permitiu assistir a um total de 15 tempos letivos na escola polaca de 

diversas áreas de estudo. Realizaram-se ainda reuniões com os professores das aulas lecionadas e com a Diretora da 

Escola onde se analisou o sistema de estudos polaco e a organização da escola. 

Julho de 2021 – Curso estruturado sobre Gamificação e Robótica (25 horas) em Corfu - Grécia: Participaram os 

professores Luís Colaço, Pedro Neves, Júlia Morgado, Helena Sousa, Sofia Farinha, Zita Luís, Graça Pereira e Cândida 

Baptista.  
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Agosto de 2021 – Job-Shadowing – Ainda não confirmado. 

“Stop Cyber-Bullying – Be Kind on-line” 

O principal objetivo do projeto é desenvolver nas escolas participantes metodologia e atividades que minimizem a 

problemática do Cyber-Bullying. 

Devido à Covid 19 apenas se realizou uma reunião on-line para reagendar as atividades a realizar no próximo ano 

letivo. Realizaram-se diversas atividades na escola sobre o tema. 

“Eco-experiences” 

O principal objetivo do projeto é desenvolver nas escolas participantes metodologia e atividades que alertem para 

a necessidade da preservação da Terra. 

Devido à Covid 19 apenas se realizou uma reunião on-line para reagendar as atividades a realizar no próximo ano 

letivo. Realizaram-se diversas atividades na escola sobre o tema. 

“Sensory-Gardens” 

O principal objetivo do projeto é desenvolver nas escolas participantes metodologia e atividades que alertem para 

a necessidade da preservação da Terra. 

Devido à Covid 19 apenas se realizou uma reunião on-line para reagendar as atividades a realizar no próximo ano 

letivo. 

Realizaram-se diversas atividades na escola sobre o tema, das quais se destaca a elaboração do Jardim Sensorial na 

DNAP 

“No Bully No Cry” 

O principal objetivo do projeto é desenvolver nas escolas participantes metodologia e atividades que minimizem a 

problemática do Bullying. 

Devido à Covid 19 apenas se realizou uma reunião on-line para reagendar as atividades a realizar no próximo ano 

letivo. 

“Child Abuse” 

O principal objetivo do projeto é desenvolver nas escolas participantes metodologia e atividades que minimizem o 

abuso físico e psíquico em crianças. 

Devido à Covid 19 apenas se realizou uma reunião on-line para reagendar as atividades a realizar no próximo ano 

letivo. 

“On-Line 2.0” 

O principal objetivo do projeto é desenvolver nas escolas participantes metodologia e atividades que permitam 

desenvolver na escola o ensino on-line de qualidade. 

Devido à Covid 19 apenas se realizou uma reunião on-line para reagendar as atividades a realizar no próximo ano 

letivo. 

Para além das atividades mencionadas foram desenvolvidas todas as atividades planificadas nos respetivos projetos. 

Dinamizou-se o “Cantinho Erasmus”, local onde se divulgam as atividades na escola.  

Elaboração e distribuição de folhetos dos Projetos.  

Cartaz de divulgação dos projetos.  

Conferência de imprensa de divulgação dos projetos. 

Divulgação no Facebook, e-Twining e páginas on-line dos projetos. 

Aplicação de questionários e tratamento de dados. 

Realização de vídeos para apresentação nas escolas parceiras. 

Foram envolvidos diretamente nos projetos cerca de 60 alunos e 11 professores. 

 

GABINETE DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO (GIMAC) 
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O GIMAC completou em 2020/21 o seu quarto ano de atividade.  

As finalidades para as quais foi criado foram plenamente cumpridas, destacando-se o trabalho realizado ao longo 

do ano na divulgação das atividades realizadas pela comunidade educativa do Agrupamento Nuno de Santa Maria, 

desde a Educação Pré-escolar, até às atividades de Professores e Encarregados de Educação, passando por todos os 

ciclos de ensino e por todas as dinâmicas presentes no Agrupamento. 

Esta divulgação não se limitou a ocorrer internamente (dentro da Comunidade Escolar) mas atingiu patamares de 

grande articulação com os Meios de Comunicação Social locais, regionais e nacionais. Veja-se o caso do “Festival 

das Lanternas Flutuantes” ou do processo de “Decoração da Rua para a Festa dos Tabuleiros”. 

O GIMAC divulga as suas publicações em múltiplas plataformas de redes sociais, a saber: 

Página Web; Instagram; Twitter; Facebook; Blogspot. Além disso, o GIMAC disponibiliza múltiplos repositórios de 

imagens e vídeos, partilhados “online”, a vários órgãos ou elementos da Comunidade Educativa e aos meios de 

Comunicação Social (locais, regionais e nacionais). 

Atualmente, o blogue – gimac-aensm.blogspot.com – conta com quase 85.000 visualização, e perto de 500 artigos 

publicados. A página do Facebook conta com cerca de 5.000 visualizações ou interações por mês. 

Para além de Portugal, os países de onde chegaram mais visualizações foram: Estados Unidos da América, Alemanha, 

França, Suíça, Rússia, Brasil, Bélgica, Ucrânia; e o dispositivo mais utilizado para aceder às notícias foi, de longe, o 

smartphone (Android e iOS). Ao longo destes quatro anos, praticamente TODOS os dias letivos saiu uma notícia sobre 

as atividades realizadas no AENSM. Se juntarmos a estes dados as publicações realizadas nas outras plataformas 

(Página Web; Instagram; Twitter; Facebook) a média de publicações excede, largamente, a de 1/dia (uma 

publicação por dia), ininterruptamente, ao longo quase 4 anos! 

 

PROGRAMA ECO-ESCOLAS 

 O Programa Ecoescolas assume-se no AENSM como um meio fundamental para promover a consciencialização 

ambiental de promoção de valores, de mudanças de atitudes e de comportamentos face ao ambiente, sendo uma 

ferramenta importante na implementação dos objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

Em 2019/2020 foi atribuído ao agrupamento o diploma de ecoagrupamento em virtude de todas as escolas do 

agrupamento terem aderido ao programa e terem sido galardoadas com a bandeira Ecoescolas 2019/2020. A 

atribuição do galardão reconhece a implementação da metodologia dos 7 passos e a realização do trabalho realizado 

na comunidade escolar envolvendo os temas relacionados com a sustentabilidade ambiental.  

No presente ano letivo, por decisão da Srª Diretora e com o apoio da Câmara Municipal de Tomar, todas as escolas 

do AENSM voltaram a aderir Programa Ecoescolas. Em cada uma das Escolas foram nomeados dois coordenadores, 

ficando eu, Sandra Teixeira, como coordenadora da ESSMO. Paralelamente, fui designada pela Srª Diretora como 

coordenadora Ecoescolas do AENSM.  

No início do ano letivo foi realizada uma reunião de coordenadores eco-escolas, que para além dos coordenadores 

de todas as escolas contou com a presença da Srª Diretora. Essa reunião teve como objetivos dar as boas-vindas aos 

novos coordenadores e planear uma articulação vertical de atividades a realizar ao longo do ano. Assim, decidiu-se 

pela realização da Semana Eco-Escolas em todo o agrupamento, entre os dias 19 e 23 de abril, com especial destaque 

para o Dia 22 de Abril em que se comemora anualmente o Dia Mundial da Terra.  

O plano anual de atividades, contempla agora o Eco-Escolas como proponente de atividades, tendo-se registado por 

esta via 24 atividadas, todas aprovadas e avaliadas positivamente.  

O presente relatório resulta da análise dos relatórios/balanços dos professores coordenadores Ecoescolas em cada 

um dos estabelecimentos do agrupamento.  

Balanço do Trabalho Desenvolvido  

1. Pontes fortes  
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• Pertinência dos temas tratados de modo a desenvolver a consciência ambiental e cívica dos jovens e da 

comunidade escolar;  

• Envolvimento dos vários elementos da comunidade educativa na concretização das atividades realizadas, 

permitindo a interação entre eles.  

• Interesse e motivação da maioria dos alunos nas atividades desenvolvidas.  

• Envolvimento profissional e pessoal dos professores coordenadores.  

•• Existência de uma atividade de articulação vertical no agrupamento – Semana Eco-Escolas.  

•• Na ESSMO e na EDNAP, alguns professores mostraram-se recetivos às atividades desenvolvidas no âmbito do 

programa Ecoescolas, levando a cabo atividades no âmbito da flexibilidade curricular e da cidadania.  

•• Existência de um grupo de alunos que participaram voluntariamente em diversas atividades na ESSMO e na EDNAP.  

•• Parceria com a Junta de Freguesia e com o Município de Tomar.  

•• Apoio incondicional da Direção que impulsionou o trabalho desenvolvido no âmbito deste programa.  

•• A implementação do Office 365, trouxe uma dinâmica muito positiva para a comunicação entre os vários membros 

da comunidade educativa, sendo possível fazer videochamadas, criar formulários de inscrição em atividades e 

inquéritos de avaliação/satisfação, sendo possível aplicar esses formulários de forma rápida e eficaz .  

2. Pontos fracos/constrangimentos  

• No 1º ciclo não é evidente a articulação das atividades por ano de escolaridade.  

• Algumas escolas do 1º ciclo apresentam ainda um número reduzido de atividades.  

• A articulação entre o programa Eco-Escolas e o trabalho curricular que é feito nas várias disciplinas do secundário 

é ainda muito ténue.  

• Alguns diretores de turma apresentaram ainda resistência na colaboração que lhes é pedida.  

• Os alunos não consultam os canais de comunicação privilegiados do agrupamento, nomeadamente o GIMAC e o 

Facebook. O Instagram do Eco-Escolas é uma plataforma limitada e seguida por um reduzido número de alunos.  

• A metodologia do programa envolve o preenchimento de inúmeros formulários, tratamento de inquéritos, 

avaliações e correspondência regular com a ABBAE, o que implica um enorme dispêndio de tempo só com tarefas 

burocráticas.  

• O tempo atribuído aos professores coordenadores para trabalhar no Programa continua a ser insuficiente.  

• A produção de artigos para os canais de comunicação do agrupamento, bem como a monitorização dos vários 

canais exige grande dispêndio de tempo;  

• Falta de orçamento para desenvolver determinadas atividades.  

• O aparecimento da pandemia dificultou e/ou inviabilizou algumas atividades.  

Aspetos a melhorar/implementar no próximo ano letivo  

•• No 1º ciclo, melhorar a articulação entre as várias escolas.  

•• Manutenção de dois professores como coordenadores Eco-Escolas em cada uma das escolas (respeita as sugestões 

metodológicas do programa).  

•• No início do próximo ano letivo, antes da realização das reuniões de departamento, a coordenadora Eco-Escolas 

do agrupamento deve reunir com a coordenadora do 1º ciclo, a fim de encontrarem uma estratégia que promova a 

articulação de temas entre as turmas do mesmo ano. • Na 1ª reunião de Diretores de Turma do secundário, devem 

ser dadas indicações claras sobre a implementação do projeto Compromisso Verde da Juventude. 

•• Na EDNAP a equipa Eco-Escolas deve incluir professores do 2º e do 3º ciclos. 

•• Na ESSMO, um dos coordenadores eco-escola deve lecionar 9ºanos. 

•• Reforçar a carga horária dos professores coordenadores. 

•• No 2º e 3º ciclos, sempre que possível, os professores coordenadores devem ser dispensados de Direção de Turma, 

de forma a estarem mais disponíveis para a implementação do programa. 
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•• Designar um professor para acompanhar as atividades, tirar fotografias e escrever os artigos para o GIMAC, 

integrando a equipa Eco-escolas. • Assegurar que o Programa Eco-Escolas faz parte do Projeto Educativo do AENSM. 

• Introduzir no regulamento interno conteúdos relevantes para o cumprimento do Eco-Código. • Definir, em todo o 

agrupamento, o Dia Mundial da Terra – 22 de Abril (ou outro) para apresentação de trabalhos e projetos à 

comunidade escolar (todos os que se se enquadrem nos temas ligados ao ambiente e sustentabilidade), 

independentemente de serem promovidos pelos coordenadores Eco-Escolas ou não. • Insistir em Ações de 

sensibilização; • Realizar atividades que envolvam toda a comunidade escolar, incluindo os EE. • No final do ano 

letivo os professores coordenadores devem ser dispensados das vigilâncias para se poderem dedicar aos relatórios 

de final de ano exigidos pela ABBAE e pelo Agrupamento. Avaliação global De forma global, as atividades previstas 

foram realizadas e as metas foram alcançadas. Excetuam-se algumas atividades que foram canceladas devido ao 

último confinamento a que estivemos todos sujeitos. No próximo ano é desejável que o programa seja novamente 

implementado em todas as escolas do agrupamento. 

 

CLUBE DAS ARTES 

Projeto visou o desenvolvimento de atividades no âmbito das expressões plásticas de acompanhamento a projetos 

da escola desenvolvidos por alunos e acompanhados pelos professores dentro e fora do tempo letivo (aulas).   

Foram executados objetos com os alunos do ensina básico e secundário, a saber:  Execução e exposição de desenhos 

sobre a Natividade;  

- Execução e exposição de trabalhos no âmbito da atividade MonstrECOS;  

- Exposição de trabalhos da atividade  Big brother is watching you;  

- Execução de trabalhos no âmbito da sensibilização para o ambiente –pintura de caixotes do lixo com vista 

à separação;  

- Pintura do mural da canoagem para o Centro de Formação Desportiva;  

- Pintura de sargetas no âmbito da atividade “o mar começa aqui”.  

Devido aos condicionamentos fruto da situação pandémica as atividades foram desenvolvidas com o 

grupo/turma em horário letivo e não letivo, mas sempre com pequenos grupos e de preferência ao ar livre.  

Para o próximo ano pretende-se dinamizar atividades no espaço da sala A3 proporcionando um espaço de 

ponto de encontro para o desenvolvimento da criatividade artística na ESSMO.  

 

PROJETO PRATA DA CASA 

No ano letivo de 2020-2021, o Clube Prata da Casa viu a sua atividade muito condicionada devido à situação 

pandémica que obrigou ao confinamento desde fevereiro até março.  

No entanto, e à semelhança do ano letivo anterior, os alunos e os professores da Prata da Casa gravaram um vídeo 

com canções de comemoração do 25 de abril, para a já habitual parceria com a Câmara Municipal de Tomar. 

Além disso, fora do tempo de confinamento, participaram com canções nas sessões de encerramento das semanas 

Ubuntu realizadas na escola. 

 

#DESAFIO 10 

A atividade   Open Your Mind/Desafio #10 surgiu da constatação de que um número significativo de alunos que 

terminam o 3º ciclo revelam incertezas ou desconhecimento sobre a área de estudos a seguir no ensino secundário. 

Assim, foi planeado e implementado um dia de Interrupção letiva, proporcionando-se aos alunos do 9.º ano do 

AENSM uma experiência de aprendizagem diferente mas igualmente enriquecedora.  

Participaram 8 turmas, num total de 186 alunos. 
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Os alunos foram organizados por turmas e deslocaram-se ao Instituto Politécnico de Tomar, acompanhados pelos 

respetivos diretores de turma/professores. 

Foram distribuídos pelos dois auditórios do IPT, mantendo sempre a unidade turma, e participaram em 2 palestras 

sobre Competências comunicativas e Percursos escolares. 

Os alunos usufruíram também de uma visita guiada pelas instalações do estabelecimento. 

A atividade cumpriu de forma eficaz e muito satisfatória o objetivo a que se propunha 

 

CLUBE DO AMBIENTE 

Apesar da interrupção das atividades letivas presenciais, participou um elevado número de alunos, tendo-se 

registado 656 presenças. As atividades programadas semana a semana foram cumpridas, durante todas as semanas 

em que decorreu o ensino presencial. Este ano, não podendo existir um espaço que pudesse ser frequentado por 

todos os alunos, reformulou-se o funcionamento deste clube. Durante o 1º semestre o clube funcionou em cada uma 

das salas das turmas A, B, C e D do 7ºano. No 2º semestre o clube funcionou nas salas das turmas E, F e G do 7ºano. 

Foi estabelecido um horário que permitiu aos alunos de cada uma destas turmas poder participar neste clube. Este 

horário foi divulgado aos alunos através dos professores de Ciências Naturais, do Diretor de Turma e da Coordenação 

da escola. 

Considera-se que o impacto destas atividades nas aprendizagens dos alunos foi muito positivo, dado que tiveram em 

conta o currículo do respetivo ano de escolaridade e como objetivo final a melhoria dos resultados escolares. 

Verificou-se terem motivado os alunos para as aprendizagens e a consolidação dos conteúdos lecionados. 

Infelizmente, a visita de estudo “Geologia nos arredores de Tomar” não se pode concretizar, porque embora fosse 

no exterior estávamos dependentes da utilização de autocarros. 

Durante as atividades do clube foram distribuídas aos alunos centenas de amostras de rochas, minerais e fósseis. 

Parte destas amostras foram recolhidas no território nacional pelo professor coordenador do clube e pela professora 

Ivone Assunção. Outras amostras foram adquiridas ou cedidas por empresas da região. A atividade deste clube não 

teve qualquer encargo, quer para a escola quer para os alunos.  

 

ESCOLAS SOLIDÁRIAS - FUNDAÇÃO EDP 

A Fundação EDP, em parceria com a Direção-Geral da Educação, promove o Programa “Escolas Solidárias”. 

Instituído em 2010, pretende ser um programa agregador de  projetos a desenvolver nas Escolas, novos ou já 

implementados, que ajudam a cumprir os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

Sob um conceito integrador, cada Escola realiza as iniciativas que deseja, desenvolvendo-as em parceria com a 

comunidade escolar. Ao princípio da autonomia e à comunicação associam-se a cooperação, através da Rede Escolas 

Solidárias, e o acesso a uma metodologia de trabalho que imprime qualidade e sustentabilidade à agenda escolar 

de cidadania ativa e solidária. 

Este Programa pretende, deste modo, promover uma cultura pedagógica de ação solidária e voluntária, consistente 

e eficiente, permitindo que os alunos se tornem agentes de mudança positiva. 

Foram dinamizadas diferentes iniciativas em parceria com o Banco Alimentar contra a Fome (recolha de papel), 

com a Junta de Freguesia de S. João Batista Santa Maria dos Olivais (recolha de livros, jogos e brinquedos); com a 

APAT (Associação Protetora dos Animais (recolha de alimentos, produtos de higiene, agasalhos e brinquedos). 

Foi também dinamizada por um grupo de alunos voluntários, do ensino secundário, a atividade Cabaz Solidário: 

todas as turmas do agrupamento, do 5º ao 12º ano, nas 2 escolas do agrupamento, "construíram" e decoraram o seu 

próprio cabaz solidário (com produtos alimentares não perecíveis e produtos de higiene) a fim de serem ofertados 

a 50 famílias carenciadas do agrupamento. 
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 Em virtude da situação pandémica, não foram realizadas as habituais campanhas de recolha de bens alimentares 

nos hipermercados da cidade. 

 

PARLAMENTO DOS JOVENS 

Agrupamento participou nas categorias destinadas ao ensino básico e ao ensino secundário. Foram desenvolvidas 

várias atividades de preparação para a participação do AENSM nas sessões distritais, para o ensino básico e 

secundário, na Mesa Eleitoral distrital, no secundário, e nas sessões da final nacional, para o básico. As atividades 

decorreram de forma muito positiva, permitindo elevar o bom nome da instituição AENSM e reafirmar a sua aposta 

na formação global e integral dos seus alunos, alinhando as suas ações com os princípios preconizados no PASEO. 

Sugere-se integrar este programa nacional nos projetos estruturantes do AENSM e, em articulação com outros 

projetos e iniciativas culturais, potenciar o desenvolvimento de atividades de Cidadania e Desenvolvimento e de 

Flexibilidade Curricular. 

 

PARTILHA COM ENERGIA 

“A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo” 

Peter Drucker 

Os principais objetivos deste programa são o desenvolvimento de competências em linha com o PASEO e que se 

revelam cruciais para os alunos, tais como o desenvolvimento de capacidades empreendedoras nos alunos, 

desenvolvimento de competências de cidadania ativa, responsável e participativa, a valorização dos seus territórios 

assim como o respetivo património histórico e cultural. 

Devido à inesperada situação pandémica, o intercâmbio foi adiado até que teve a sua concretização nos dias 23, 24 

e 25 de setembro, com a deslocação da equipa à Escola Básica e Secundária de Ponte da Barca. 

Este adiamento do intercâmbio permitiu expandir o grupo de alunos envolvidos. 

Assim, participaram 23 alunas, oriundas das seguintes turmas: 10ºB,10ºD,11ºC e 11ºF, e ainda 5 professores. 

A particularidade deste projeto é o facto de terem sido as próprias alunas as responsáveis por planear e implementar 

o intercâmbio através de vários desafios lançados pela EDP Produção (metodologia “Learning by Doing”), com o 

acompanhamento dos professores e o apoio presencial e virtual de uma equipa técnica da Gesentrepreneur. 

As alunas estabeleceram parcerias essenciais (transporte e alojamento) e outras (alimentação e atividades de cariz 

social e lúdico) e angariaram verbas para assegurar as despesas esperadas, tendo correspondido com sucesso. 

Por outro lado, a partilha de ideias e experiências entre escolas e municípios revelou-se também uma mais-valia 

desta iniciativa. Abaixo transcrevemos a opinião de uma das alunas: “Concluindo, apesar de ser um projeto que 

exige muita dedicação, sobretudo dado aos obstáculos colocados pela pandemia, os laços de amizade e as memórias 

criadas neste intercâmbio superam todo o esforço! (…) desde uma visita ao Castelo de Lindoso, passando pelas 

Oficinas de Criatividade Himalaya em Arcos de Valdevez, Ponte da Barca (que eu tinha imaginado como uma vila 

pacata, um pouco enfadonha até) depressa se tornou um local com muito para conhecer!” 

 

TOMAR TERRA TEMPLÁRIA 

Em 2020-21, vinte e um alunos concluíram uma ação de formação teórica e prática (visitas de 

estudo) com uma duração de 16 horas. Receberam ainda 4 Power Points complementares desta 

formação: Castelo dos Templários; Centro Histórico de Tomar; Convento de Cristo; Videoteca. A 

ação teve como formadores Eduardo Mendes, coordenador do TCF; Ana Soares, chefe da Divisão de 

Cultura e Turismo CMT; Maria da Luz Lopes, responsável pelos Serviços Educativos do Convento de 

Cristo.  
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Após esta formação, foi feita uma escala de serviço com as disponibilidades indicadas, repartindo-se os alunos por 

três espaços de atendimento e serviços. Desta forma garantem a abertura de um balcão de informação turística ao 

ar livre, situado no início da Corredoura, bem como o espaço de atendimento ao público da Templars Route European 

Federation (TREF), situado na praça da República, estando ainda disponíveis no Convento de Cristo para guiar os 

turistas em Português, Inglês, Francês e Espanhol. 

O TCF decorre principalmente durante o período do verão, funcionando diariamente, exceto aos fins de semana, de 

2 julho a 31 de agosto, entre as 10h00/ 12h00 e as 15h00/ 17h00. 

 

ESTÁS A LER? 

Descrição: Cinco pequenas bibliotecas, de fácil transporte e design inspirado na Festa dos Tabuleiros, distribuídas 

pelos cafés da cidade, oferecem as grandes obras da nossa literatura (com traduções em Inglês, Francês e Espanhol) 

e livros sobre a História de Portugal e o Património Natural / Monumental de Tomar, além de leituras para o público 

infantil e juvenil. 

Pretendeu-se no presente ano letivo relançar este projeto, iniciado em 2017, introduzindo-lhe algumas alterações 

e reformulando as normas de funcionamento. Com exceção das traduções, todo o acervo das bibliotecas passará a 

ser rotativo, renovando-se mensalmente, processo da responsabilidade da biblioteca escolar da EBDNAP. Será 

produzido um pequeno folheto (Português/ Inglês), com o mesmo design das bibliotecas e que, além dos logótipos 

dos parceiros (AENSM e CMT), terá uma frase de um escritor português, uma apresentação da biblioteca e um convite 

à leitura. Quando o cliente/ leitor for atendido, recebe este folheto.  

Todas estas alterações foram debatidas e aprovadas em reunião entre os parceiros, mas foi também unânime a 

decisão de adiar a sua incrementação para o início do próximo ano letivo, em função das limitações e cuidados de 

saúde pública impostos pela situação pandémica. Entretanto, para possibilitar a operacionalização do projeto logo 

que possível, foi promovido o contacto com comerciantes envolvidos, expondo-lhes estas alterações e garantido a 

sua adesão, procedeu-se à inventariação das obras existentes e feita a aquisição de novos livros (cerca de 30), bem 

como se implementou a recolha das cinco bibliotecas móveis para a realização de pequenas reparações. 

 

 

 

 

PROJETO DE EDUCAÇÃO MUSICAL “CANTARES E DANÇAS TRADICIONAIS”  

O Projeto: “Cantares e Danças Tradicionais” surgiu com o intuito de desenvolver um trabalho transversal no que 

respeita ao desenvolvimento global do aluno. Sem dúvida que este objetivo foi amplamente atingido até janeiro de 

2021, altura em que foram suspensas as aulas presenciais devido à pandemia. 

Foram promovidas atividades que facilitaram o desenvolvimento das competências motoras, assim como no aspeto 

social.  

Inicialmente foi feito um levantamento/inscrição dos alunos interessados em participar, dos professores, dos 

materiais necessários, dos espaços a utilizar, da disponibilidade de horários… Não foi fácil!  

O problema maior com que nos debatemos foi, de facto, a disponibilidade/ conjugação no horário dos alunos. Ainda 

assim, conseguimos encontrar uma hora, à segunda - feira das 12:50 às 13:40, onde nos reuníamos / ensaiávamos 

no ginásio do pavilhão desportivo da escola. 

Não nos foi possível realizar nenhuma apresentação pública face aos constrangimentos provocados pela pandemia 

da covid-19. No entanto, podemos dizer que conseguimos atingir os objetivos propostos, durante o 1ºsemestre:  

- Sociabilizar através da música; 
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- Criar oportunidades de cultura musical com lazer; 

- Desenvolver a perceção motora, auditiva, rítmica e melódica individual e/ou em grupo; 

- Aprender a colocar a voz e a interpretar com musicalidade e perceção rítmico-melódica;  

- Possibilitar a utilização da música como meio de expressão e comunicação; 

- Conhecer, apreciar e adotar atitudes de respeito através de práticas de cooperação musical e interpretações em 

grupo. 

 

ACADEMIA DE LÍDERES UBUNTU 

A palavra “UBUNTU” é uma combinação de dois termos: “Ntu”, que significa pessoa e “Ubu”, que significa 

tornar-se. A metodologia Ubuntu está estruturada em cinco pilares que nos levam ao desenvolvimento de 

cinco competências chave, centrais do desenvolvimento humano: tornar-se pessoa. Esses cinco pilares 

são Autoconhecimento, Autoconfiança, Resiliência, Empatia e Serviço (os três primeiros focam-se nas 

competências pessoais, e os dois últimos reforçam as competências sociais e relacionais. É um projeto 

inspirado por modelos de referência mundial de líderes servidores (como Mandela ou Luther King) assim 

como líderes comunitários locais. 

No nosso Agrupamento, este projeto teve o seu arranque em outubro com a formação/capacitação de 

nove professores. Em novembro, teve lugar a primeira sessão direcionada aos assistentes operacionais.  

Em janeiro, ocorreram as duas primeiras sessões com turmas (10ºH e 11ºF). Foram dias desafiantes, mas 

muito motivadores e modificadores para todos. O confinamento impediu a continuação destas semanas, 

mas os encontros semanais dos clubes Ubuntu continuaram a ter lugar online. Os alunos e professores 

envolvidos, tiveram oportunidade de participar no Encontro Nacional de Escolas Ubuntu. 

Com o regresso ao ensino presencial, regressou também a possibilidade de continuar a dinamizar as 

semanas Ubuntu com os alunos. Assim, em abril foram organizadas duas semanas Ubuntu que envolveram 

as turmas 7ºB, 8ºD, 10ºD e 11ºG. 

Os clubes que se foram formando depois destas semanas, bem como os já existentes, voltaram ao 

presencial sempre com novas ideias de atividades para desenvolver e colocar ao serviço do outro. 

Em maio, foi possível assistir o Congresso Mundial de Líderes Ubuntu e em junho mais duas turmas 

puderam usufruir desta experiência única, o 8ºC e o 10ºB. 

No total, 198 alunos puderam “mergulhar” nesta experiência fantástica e única. 

Em junho, realizaram-se as sessões finais da formação de funcionários, no total de cinco seminários, e 

que contaram com a colaboração de alunos das turmas Ubuntu. 

O ano letivo terminou com a participação no Ubuntu Fest, que teve lugar nos dias 16, 17 e 18 de junho 

em Coimbra, tendo o Agrupamento sido representado pela Educadora Social, Carla Martinho, a nossa 

Diretora e um grupo de alunos. 

Este projeto tem um balanço extremamente positivo, os alunos, que inicialmente se mostraram um pouco 

resistentes à dinâmicas implementadas, são, neste momento, uns verdadeiros líderes Ubuntu: dedicados ao outro. 

Os diferentes clubes já se encontram a preparar algumas atividades a implementar no próximo ano letivo. 

 

ACADEMIA DE CIBERSEGURANÇA 

A Academia de Cibersegurança do AENSM surgiu em pleno confinamento, a 8 de março de 2021, tendo 

sido divulgada aos alunos do ensino secundário através dos seus Diretores de Turma. Teve de imediato 
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uma grande adesão, tendo sido o seu horário de funcionamento às segundas-feiras pelas 19h00, através 

da plataforma Teams. Inscreveram-se cerca de 22 alunos.  

Como balanço da Academia, considera-se que o projeto foi concretizado conforme o previsto e os seus 

objetivos alcançados nas diferentes áreas. Permitiu ainda que os alunos que participaram no projeto 

tivessem oportunidade de adquirir competências diferenciadas e adequadas às suas 

expectativas/necessidades educativas.  

Esta academia foi reconhecida como pioneira no ensino secundário e considerada de extrema 

importância, pela autoridade máxima para a cibersegurança a nível nacional, o Centro Nacional de 

Cibersegurança (CNCS), aquando uma reunião de apresentação da Academia, na qual estiveram 

presentes: António Costa - representante do CNCS; Cristina Marques – mentora e instrutora da Academia; 

Cláudia Faria - instrutora; Ana Dias – direção do AENSM. 

O projeto deverá ter continuidade no próximo ano letivo, com mais duas vertentes: programação em 

Python e preparação para o CyberSecurityChallengePT 2022, que é uma iniciativa da ENISA (Agência 

Europeia para a Segurança das Redes e da Informação), organizada pelo CNCS (Centro Nacional de 

Cibersegurança) em cooperação com parceiros do ensino e da comunidade de cibersegurança. 
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4. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS/CULTURAIS/LÚDICAS 

Sendo o PAA (Plano Anual de Atividades) o instrumento que aglomera em si as atividades desenvolvidas ao longo de 

todo o ano letivo, elaborado em estreita articulação com o Projeto Educativo e o Projeto Curricular, importa agora, 

findo o período a que se reporta, fazer uma apresentação e reflexão sobre o seu grau de execução e o envolvimento 

dos vários agentes educativos na prossecução do mesmo. Sendo que, este foi um ano atípico e as atividades que 

constam como não realizadas, advêm da situação epidemiológica que vivemos durante o 2º semestre. 

A presente reflexão resulta de uma análise da autoavaliação das atividades que foram lançadas no programa 

InovarPAA do agrupamento.  

A leitura e análise das atividades realizadas, será apresentada sob a forma de estatística, permitindo uma análise 

global da execução das atividades.  

Sabendo que se trata do ano letivo “diferente” e que algumas atividades apesar de devidamente aprovadas poderão 

não ter sido lançadas ou avaliadas no InovarPAA, a utilização desta plataforma, por parte dos professores do 

agrupamento, foi muito satisfatória. 

Assim e embora na generalidade, se considere que as atividades propostas no InovarPaa foram em número 

significativo, o seu grau de execução foi satisfatório, uma vez que das 190 atividades propostas e aprovadas, 158 

foram realizadas. 

4.1 ATIVIDADES PREVISTAS 

 

 

 

 

 

186

152

4
ESTADO DAS ATIVIDADES

Aprovadas

Realizadas

Canceladas

Prioridade A; 43

Prioridade B; 62

Prioridade C; 47

ATIVIDADES | POR PRIORIDADE DO PROJETO EDUCATIVO
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POR ESTRUTURA/ÁREA 
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POR CATEGORIA/MODALIDADE 

 

POR PÚBLICO-ALVO 
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4.2 GRAU DE CONSECUÇÃO 

GLOBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR MOMENTO DE REALIZAÇÃO 

 

Estrutura/Área Previstas Realizadas 
Não 

realizadas 
Desvio 

Academia de Líderes Ubuntu 5 5 0 0,00% 

Área de recrutamento de Artes 1 0 1 -100,00% 

Área de recrutamento de Ciências Naturais 3 3 0 0,00% 

Área de recrutamento de Educação Musical 3 3 0 0,00% 

Área de recrutamento de EMRC 4 4 0 0,00% 

Área de recrutamento de Filosofia 2 1 1 -50,00% 

Área de recrutamento de Física e Química 1 0 1 -100,00% 

Área de recrutamento de Geografia 4 2 2 -50,00% 

Área de recrutamento de Informática 2 1 1 -50,00% 

Biblioteca Escolar 11 0 11 -100,00% 

Departamento de Ciências Experimentais 3 3 0 0,00% 



 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 

  
  

  
 P

Á
G

IN
A
 1

0
7

  

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 1 1 0 0,00% 

Departamento de Expressões 2 0 2 -100,00% 

Departamento de Línguas 1 1 0 0,00% 

Departamento de Matemática e Informática 1 1 0 0,00% 

Departamento do 1º Ciclo 73 69 4 -5,48% 

Departamento do Pré-escolar 29 25 4 -13,79% 

Direção 4 2 2 -50,00% 

Eco-Escolas 24 21 3 -12,50% 

Projeto Cultural de Escola 13 7 6 -46,15% 

Projeto Educação para a Saúde 7 6 1 -14,29% 

Serviço de Psicologia e Orientação 20 20 0 0,00% 

Total 214 175 39 -18,22% 

 

 

 

 

Categoria/Modalidade Previstas Realizadas 
Não 

realizadas 
Desvio 

Exposição/Mostra 16 7 9 -56,25% 

Conferência/Palestra/Debate 34 30 4 -11,76% 

Formação de pessoal docente 1 1 0 0,00% 

Formação de pessoal não docente 1 1 0 0,00% 

Projeto/clube interno 11 10 1 -9,09% 

Projeto em parceria com entidade externa 24 20 4 -16,67% 

Visita de estudo 9 5 4 -44,44% 

Concurso 2 2 0 0,00% 

Projeto de educação para a saúde (PES) 5 5 0 0,00% 

Convívio/Comemoração 44 38 6 -13,64% 

Outros 43 33 10 -23,26% 

Total 190 152 38 -20,00% 

 

Público-alvo Previstas Realizadas 
Não 

realizadas 
Desvio 

Alunos 183 146 37 -20,22% 

Docentes 97 83 14 -14,43% 

Encarregados de educação/Comunidade 31 23 8 -25,81% 

Pessoal não docente 83 75 8 -9,64% 

Outro 9 8 1 -11,11% 

Total 403 335 68 -16,87% 
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4.3 COMPARAÇÃO COM PERÍODOS HOMÓLOGOS 

 

ATIVIDADES PREVISTAS, POR PÚBLICO-ALVO 

 

 

 

ATIVIDADES PREVISTAS, POR ANO DE ESCOLARIDADE 
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5. FORMAÇÃO PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA 

 No ano letivo 2020/21, a par de ações de curta duração no âmbito do trabalho colaborativo dos docentes, do 

trabalho realizado por assessores e diretores de turma, das sessões de trabalho de Turor+, de Conselho 

Pedagógico, de Departamentos Curriculares, com assistentes técnicos e assistentes operacionais, com pais 

representantes de turma e associações de pais, com autarquia e juntas de freguesia, com a proteção civil e 

outros parceiros, os docentes e não docentes participaram ainda em ações/oficinas promovidas pelo Centro 

de Formação “Os Templários”.  

Neste centro, funcionaram 58 turmas de formação acreditadas pelo Conselho Científico Pedagógico na 

Formação Contínua, para pessoal docente, abrangendo todos os grupos de recrutamento, inserindo-se na sua 

grande maioria na dimensão científico-pedagógica, tendo participado 2582 formandos e concluíram 2407, no 

global dos agrupamentos de escolas pertencentes a este centro de formação. 

Participação do docentes | Por Agrupamento 
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Office 365, na Ótica do Utilizador
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O ambiente MOODLE no apoio a situações de…

Educação Artística - uma abordagem curricular

Adequação de Produtos de Apoio em Educação…

Dança na Flexibilidade Curricular
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Academia de Liderança Colaborativa

Questionar, Pensar e Dialogar

Capacitação Digital de Docentes - Nível 1

Capacitação Digital de Docentes - Nível 2

Formandos - Docentes/AE

AET AEO AENSM AEFZ ACMLP AECO



 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 

  
  

  
 P

Á
G

IN
A
 1

1
0

  

 

 

 

 

280 formandos frequentaram Ações de Curta Duração distribuídos por 10 ações.  

 

 

 

24-Intervenção Multinível – Educação Inclusa
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Educação Artística - uma abordagem curricular
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Distribuição dos formandos - Docentes
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Plano para a Transição Digital T6
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A avaliação para as aprendizagens nas práticas…

O papel dos avaliadores externos

Mobile learning: desafios e oportunidade

Jornadas Europeias do Património

Objetivos de desenvolvimento sustentável
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ACD - Docentes 

* Formação relevando para a dimensão cientifico-pedagógica ao abrigo do disposto no ponto nº5, do artigo 3º do Despacho nº 779/2019 

de 18 de janeiro, alterado pelo Despacho nº 6851 A/2019 de 31 de julho.  
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Formação pessoal não docente  

Realizaram-se três ações para Pessoal Não Docente, todas em regime presencial.   

 

 

 

 

 Os formandos distribuíam-se pelos diversos Agrupamentos de escola associados, como se pode ver no 

gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação pessoal não docente  

Realizaram-se três ações para Pessoal Não Docente, todas em regime presencial, no mês de julho, duas 

decorreram na Escola Básica D. Nuno Álvares Pereira (Tomar), a terceira na Escola Básica D. Afonso, 4.º Conde de 

Ourém (Ourém).   

0 2 4 6 8 10 12

O meu papel na construção de um ambiente
escolar positivo

As TIC no contexto profissional do pessoal
não docente

Tratamento do Fundo Documental em
Bibliotecas Escolares
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Pessoal não Docente
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Formação | Pessoal Não Docente 

19C O meu papel na construção de um ambiente escolar positivo 3 3 

20A As TIC no contexto profissional do pessoal não docente 11 11 

21A Tratamento do Fundo Documental em Bibliotecas Escolares 9 9 

 Total Não Docentes 23 23 
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6. Respostas do AENSM aos desafios …… em tempos de Pandemia 

 

“Entre a certeza e a incerteza absolutas, existe um espaço precioso e é nesse espaço que tomamos decisões e 

vivemos “- Carlo Rovelli 

Foi neste ESPAÇO que vivemos, desde 13 de março de 2020. 

 

 Desafio 1 - A Direção do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria (AENSM) apercebeu-se do árduo trabalho a 

realizar… mas, em conjunto, como até aí, enfrentaríamos medos, angústias, incertezas e ultrapassaríamos barreiras. 

Começámos, logo no dia 13 de março… 

Com a Informação aos alunos: “Uma vez determinada pelo Governo a suspensão das atividades letivas presenciais, 

a partir de segunda-feira, os alunos devem ficar em casa. Se sentirem febre, tosse, falta de ar, dificuldade 

respiratória, cansaço, devem contactar de imediato, a linha SNS 24 (808 24 24 24), que analisará o risco em 

concreto e dará as devidas recomendações/orientações. 

Os professores e diretores de turma irão estar em contacto com os alunos das suas turmas, através da Moodle, 

WhatsApp, email e outras ferramentas digitais, dando-lhes orientações de trabalho. 

A saúde de todos depende de cada um de nós!” 

 

E outras informações se seguiram … 

Fizemos sessões de trabalho com Coordenadores de Departamento, de Diretores de Turma e de Áreas Disciplinares, 

Diretores de Turma, Professores Titulares e Educadores para que no dia 16 de março chegassem aos Alunos e 

Encarregados de Educação orientações sobre o que fazer. 

Seguiram-se  duas semanas de trabalho e, chegados a abril, fizemos, em reunião de Conselho Pedagógico, o primeiro 

balanço; foi  enviado aos pais, eletronicamente, o terceiro reporte formal de avaliação; foram identificados os 

alunos sem equipamento tecnológico – 147 – e sem internet - 62 -, representando, respetivamente, 7% e 3% dos 

discentes do Agrupamento; mantinha-se o contacto regular com Alunos/Pais (telefone, email, WhatsApp, Moodle, 

Zoom); docentes de informática e de outras áreas promoveram sessões de trabalho sobre ferramentas digitais.   

Dada a disparidade no acesso a recursos tecnológicos por parte de alunos e professores, existiram deficientes 

condições técnicas: locais com fraco sinal de internet, partilha de um computador por vários elementos da família; 

os pais, ainda que satisfeitos com o trabalho feito pela escola, referiram dificuldades em acompanhar as atividades 

dos filhos e a marcação excessiva de trabalho nalgumas disciplinas. 

Aos docentes estava a ser exigido muito trabalho: produção e adaptação de materiais em formato digital; 

publicação/acesso em várias plataformas - Moodle, Zoom, Skype… Um ritmo diário alucinante, com dificuldades em 

gerir a informação, dezenas de emails, alunos a entregarem trabalhos e a colocarem dúvidas em qualquer dia e 

hora. 

Vivíamos num cenário de grande complexidade, com número interminável de interações, impossível de mapear. 

Teríamos de continuar com coragem e determinação e sermos como o rio, contornando os obstáculos para chegar 

onde quer… 

Recolhemos os equipamentos existentes no Agrupamento e, juntamente com equipamentos e Hotspots atribuídos 

pela Autarquia, garantimos praticamente a todos os alunos os meios necessários para o E@D, exceto a um número 

muito residual a quem PSP e GNR levavam regularmente materiais em suporte de papel. 

 Enviámos, no início de abril, uma mensagem a todos (Pais/Alunos/Professores e Comunicação Social local): “O 

Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria tem conseguido em vários momentos estar à altura dos imensos 
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desafios que, como Comunidade Educativa, tem enfrentado, com maior ou menor sucesso, sem desistir e sem 

defraudar as expetativas de Alunos e Pais. 

Como Escola Pública, nesta altura, temos de nos socorrer de todas as ferramentas e, acima de tudo, da experiência 

de partilha, trabalho conjunto e solidário, que, no Agrupamento, todos temos. 

Estamos a viver este desafio com serenidade e resiliência… Acima de tudo, com lucidez, procurando atuar com bom 

senso e ponderação. Nestes novos e tão incertos tempos, urge procurarmos ser veículos de apoio e esperança para 

a nossa comunidade. É por isso que não baixamos os braços, nem desesperamos, sempre disponíveis para sermos 

fonte de cidadania ativa e profundamente empenhados em ultrapassar esta crise, procurando ao máximo não deixar 

ninguém para trás – os nossos alunos sabem disto, os encarregados de educação, funcionários e professores 

procuram quotidianamente construir este caminho, errando e aprendendo, encontrando soluções que criem um 

caminho de futuro. 

Como previsto no calendário semestral, enviámos a dois de abril, a todos os Pais/Encarregados de Educação o 

reporte formal de avaliação. 

O final do ano letivo apresenta-se ainda cheio de interrogações, dependendo de fatores não controláveis 

localmente, mas nada disso nos retira o ânimo para continuarmos empenhadamente a trabalhar como comunidade 

educativa, ultrapassando dificuldades quotidianas. Aguardamos as diretivas do Governo sobre o calendário letivo, 

mas pensamos que após a interrupção da Páscoa se manterá o E@D até ao final do ano letivo. 

Continuamos a estabelecer contacto regular com Alunos e Pais, a consolidar e a desenvolver aprendizagens. 

Elaborámos um Plano Semanal de Trabalho para cada turma (PST), visando articular as atividades a realizar e 

recolher informações a ter em conta na avaliação final, momento de apreciação global do trabalho desenvolvido, 

sem esquecermos as condições/equipamentos que cada aluno tem, no momento, para trabalhar em casa. 

Ninguém estava preparado… não se transforma o ensino presencial em E@D de um dia para o outro e chegar a 

TODOS no Agrupamento Nuno de Santa Maria só foi possível, porque contámos com a PSP e GNR, que levaram a 

casa os materiais a alguns alunos para continuarem a trabalhar. A todos agradecemos a preciosa ajuda. 

Agradecemos também a todos os professores, incansáveis, empenhadíssimos e totalmente disponíveis, e aos alunos, 

que revelaram um enorme sentido de responsabilidade e mais uma vez perceberam que o sucesso é uma questão 

de vontade, ação e dedicação. 

E, mais uma vez, os Encarregados de Educação foram o pilar importante do nosso trabalho. Bem hajam! 

E é tempo de descansar um pouco…  mas continuando a ser pessoas que sabem ser SOL, mesmo quando a vida está 

nublada!” 

 

As escolas mostram todos os dias como se é resiliente, pondo em prática o que foi pensado e preparado, ao mesmo 

tempo que resolvem problemas que chegam no momento e que são quase sempre novos.  

Em julho de 2020, verificámos que:  segundo  Pais e Alunos,  o PST e a definição de um horário para as turmas 

melhoraram muito o E@D, conferindo simultaneamente organização ao trabalho docente; a reunião semanal com o 

Diretor de Turma, para acompanhamento/esclarecimento do PST, foi muito profícua; a adesão Institucional ao 

Office 365 e a adoção da Teams facilitaram o trabalho; a elaboração de tutoriais, as formações de curta duração e 

o apoio do Instituto Politécnico de Tomar foram eficazes;  paralelamente à rotina de trabalho que se ia 

desenvolvendo, a publicação pelo Gabinete de Imagem e Comunicação  do Agrupamento e por jornais locais de  

diversos trabalhos  realizados pelos alunos (Covidiário, Trabalhos de Artes, Testemunhos) contribuiu para os manter 

ligados à escola, evitando o desleixo e a sensação de férias antecipadas; o apoio da Direção deu tranquilidade e 

confiança. Todavia, as limitações técnicas dificultaram o acesso de alunos e  professores às sessões síncronas, 

provocando cortes e saídas das salas virtuais; foi difícil para os professores realizar sessões síncronas com alunos 

sem câmaras ligadas; causou  ruído  a interferência de pais/irmãos mais velhos nas sessões síncronas e/ou na 
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realização de tarefas de avaliação;  para os pais, foi difícil  apoiar  o E@D de filhos de diferentes faixas etárias; era 

enorme o cansaço revelado pelos docentes, particularmente pelos Diretores de Turma, face às inúmeras tarefas que 

desempenhavam diariamente. 

 

Desafio 2 - No regresso à escola, os primeiros a sair de casa foram os Assistentes Operacionais (os Assistentes 

Técnicos e a Direção estiveram sempre na escola), com a missão de, em conjunto com a Direção, organizar a(s) 

escola(s) para o funcionamento em contexto de pandemia. No início de maio, arrumaram a Escola Secundária, para 

receber os alunos. Seguiu-se a preparação dos jardins de infância para a chegada das crianças, em junho. 

Finalmente, para a realização das reuniões de avaliação, envolvendo 200 professores, organizou-se a Escola dos 2.º/ 

3.º ciclos, funcionava também, desde 16 de março de 2020, a escola de acolhimento, para crianças/alunos cujos 

pais exerciam profissões prioritárias. 

Foi necessário algum tempo de adaptação, pois eram visíveis os efeitos da pandemia - medo, angústia, insegurança 

e algum desespero; por outro lado, aquela escola era nova para a maioria deles, uma vez que apenas 20 dos 60 

assistentes operacionais ali trabalhavam. 

Em grande grupo, fizemos sessões de trabalho para veicular informações relevantes sobre novos produtos a usar e 

novas regras de saúde pública, que todos tínhamos de cumprir e fazer cumprir: higienização e desinfeção dos 

materiais e equipamentos e das salas de aula.  

Contámos com o apoio da Autarquia e do Regimento de Infantaria 15, que dinamizou sessões sobre novos 

procedimentos a adotar na higienização nas escolas. 

Mais capacitados para enfrentar a nova realidade, os Assistentes Operacionais organizaram-se por grupos, 

escolheram um coordenador e, confiantes, elaboraram um plano de ação. Experimentaram, alteraram e ajustaram, 

de modo a obter os melhores resultados; organizaram as mesas das salas de aula, respeitando as distâncias possíveis, 

marcaram os espaços do recreio correspondentes a cada turma; definiram para os alunos os três circuitos de entrada 

na escola até à respetiva sala de aula; vedaram espaços comuns interditos a alunos e professores. 

Após alguns dias, já era visível o entusiamo que manifestavam em tudo o que iam fazendo e que tornaria a Escola 

num local seguro. Estavam conscientes de que seriam eles os guias de alunos e professores. Foram capazes de 

transmitir segurança, confiança e responsabilidade. 

Quando recomeçámos, em setembro de 2020, em regime presencial, nas 13 escolas do Agrupamento, com 2100 

alunos distribuídos por 95 turmas, as condições eram mais difíceis, pois as equipas de Assistentes Operacionais eram 

mais reduzidas; ainda assim, conscientes do seu papel, arregaçaram as mangas e superaram-se! 

 

Desafio 3 – Elaborar um Plano de Ação (RC. Nº 53-D/2020 de 20 julho) 

Procedeu-se à elaboração de um plano de ação contemplando os procedimentos a adotar nos regimes presencial, 

misto e não presencial e definindo medidas de promoção e acompanhamento das aprendizagens.  

Mudámos a grelha horária das escolas com 2.º e 3.º ciclos e secundário, criando os turnos da manhã e da tarde, 

permitindo o desfasamento de entradas e saídas, em circuitos definidos no plano de contingência; reorganizaram-

se as salas de aula, garantindo uma sala por turma e uma mesa fixa por aluno, e implementaram-se medidas que 

garantissem higienização, distanciamento e etiqueta respiratória. 

Para ajudar os alunos na recuperação das aprendizagens, continuámos a desenvolver o Projeto de 

Entreajuda/Mentoria - visando estimular o relacionamento interpessoal e a cooperação entre alunos de todos os 

anos de escolaridade, mediante a relação de Apoiante/Apoiado - e o Projeto TUTOR+, para acompanhamento 

individualizado de alunos com dificuldades de integração na escola ou na turma, com comportamentos 

perturbadores ou incapacidade para organizar o seu trabalho diário...  
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Desafio 4 – O funcionamento simultâneo dos regimes presencial e não presencial  

Os professores deste país/mundo, mas em especial os do AENSM, foram/são também “heróis”, a par dos profissionais 

de saúde, pois disseram sempre corajosamente “Presente”; foi assim em maio, quando regressaram para o ensino 

presencial de alunos do secundário e, ao mesmo tempo, continuavam com o E@D para os discentes do 3º ciclo; mais 

tarde, em janeiro de 2021, quando quase todos os alunos foram para casa, foi necessário, a par da “escola de 

acolhimento”, criar a “escola presencial” para quem o E@D era ineficaz. Após a rápida identificação dos referidos 

alunos pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, definiram-se horários, abriram-se escolas, 

solicitámos apoio à Autarquia para garantir o transporte aos alunos e trouxemos para a Escola 57 alunos do pré-

escolar e 1.º ciclo, 58 do 2.º /3.º ciclos e ensino secundário. 

Foram acompanhados por docentes da Educação Especial, Psicólogas, Terapeutas de Fala, Educadora e Assistente 

Sociais, Professores Bibliotecários, Professores com redução letiva, Assistentes Operacionais e elementos da Direção 

que asseguraram o cumprimento dos PST (os alunos estavam a ter aulas com a respetiva turma) e o material 

necessário (impressão de fichas, calculadoras, auscultadores, colocação de colchões nas salas para as aulas de 

educação física). Cumulativamente, estes profissionais geriram as refeições e os intervalos e encontraram 

recursos/estratégias para que os alunos aprendessem melhor, articulando o trabalho com a Direção/ Diretores de 

Turma /Professores Titulares. 

 

Desafio 5 – Gestão/controlo da transmissão de COVID-19 na ESCOLA 

Foi grande a disponibilidade revelada pela Delegada de Saúde no apoio/esclarecimento, na adaptação das regras da 

DGS às diferentes condições de cada escola, na gestão de casos/surtos, nos inquéritos epidemiológicos, no 

rastreamento dos contactos, no envio das normas e procedimentos a adotar para situações de isolamento profilático. 

Por contacto telefónico, era possível tomar decisões sobre casos que surgiam diariamente. Quando, em novembro 

de 2020, foram identificados casos Covid resultantes de contaminação terciária (um pai/alunos/professores), a 

Delegada de Saúde não hesitou em tudo fazermos para, face aos factos existentes, conseguirmos a autorização da 

DGS para o encerramento da Escola Secundária durante 2 semanas. Foi um longo sábado para Delegada e Diretora, 

mas, no início da noite, já era possível reunir a equipa da Direção para organizarmos todo o processo de E@D para 

700 alunos, logo na segunda-feira seguinte. 

A gestão /controlo da transmissão da Covid-19 em contexto escolar foi um processo difícil, pois, a par da 

componente administrativa e de comunicação com a Saúde, Professores, Pais e Comunicação Social, era preciso 

disponibilidade para atender aqueles que nos contactavam - e eram muitos! 

 

À guisa de conclusão… 

A pandemia obrigou-nos a gerir uma escola num contexto de constante turbulência, com incerteza sobre o amanhã. 

Os efeitos da conjugação dos impactos são diversos, sentimos alguns, pressentimos outros, mas muitos ainda nos 

escapam. 

O passado, o presente e os futuros anos letivos estão fortemente condicionados pela COVID-19 e pelas estratégias 

adotadas para mitigação da sua propagação. 

Conscientes de que a educação é um dos recursos mais importantes para nos apetrecharmos e construirmos as 

melhores respostas ao presente, para podermos enfrentar futuros imprevisíveis com sucesso, era urgente construir 

um Projeto Educativo que desse resposta à Escola de Hoje, partindo dos documentos estruturantes da atual política 

educativa, que têm plasmada uma grande preocupação com o desenvolvimento de cada um e de todos; do Plano de 

Inovação, aprovado em 2019, com calendário escolar organizado em semestres e a criação de novas disciplinas para 

os 1.º e 2.º ciclos em função dos problemas a resolver; de um Plano de Ação Digital para integrar transversalmente 

o digital na dimensão organizacional, pedagógica e tecnológica. A par do desenvolvimento cognitivo, é urgente 
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desenvolver competências emocionais e sociais e, por isso, no ano letivo 2020/2021, implementámos o projeto 

Academia de Líderes UBUNTU, com o propósito de abraçar este programa de educação para a interdependência 

segundo a ética do cuidado: cuidar de si, dos outros e do planeta, assente nos cinco pilares de metodologia UBUNTU: 

autoconhecimento, autoconfiança, resiliência, empatia e liderança servidora.  

Assim, construímos o nosso Projeto Educativo em sintonia com o Projeto de Intervenção da Diretora para o 

quadriénio 2021/2025, em torno das seguintes prioridades: Escola comprometida com a visão estratégica do país 

para a educação; Escola onde todos aprendem, participam e se envolvem; Escola de referência, excelência e bem-

estar; Escola promotora de desenvolvimento local. 

É neste contexto que a ESCOLA tem de se ir reconfigurando, num paradigma de cultura colaborativa com docentes, 

alunos, funcionários, pais e comunidade. 

 

 

 

7. APROVAÇÃO 

Tomar, 22 da abril de 2022 
 

A Presidente do Conselho Geral, 
Maria Lisete Vicente   Lapa 

 
 

A Diretora do AENSM, 
Maria Celeste Gonçalves Simões de Sousa 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


