
 
 
 

            Departamento de Matemática e Ciências Experimentais        17/março/2021 

 
                                                14:30 horas 
 

1 - Informações. 

2 - Balanço do cumprimento das planificações. 
3 - Balanço do trabalho no âmbito do plano anual de atividades. 
4 - Outros assuntos. 

 
 

Ponto um – Informações 
 

 
Informações do Conselho Pedagógico de 13 de janeiro. 

 
 

1. Portaria nº 284/2020, de 11 de dezembro – Procede à criação do Plano Nacional de Incentivo ao Associativismo Estudantil. 

2. Resolução do Conselho de Ministros nº112/2020, de 18 de dezembro – Aprova a Estratégia Nacional para os Direitos da 

Criança para o período 2021-2024. 

3. Email s/nº do Centro de Formação Nova Ágora, de 28 de dezembro – Solicita os dados dos docentes no âmbito do Plano de 

Capacitação Digital de Docentes. 

4. Lei nº 75-D/2020, de 31 de dezembro – Renovação da imposição transitória da obrigatoriedade do uso de máscara em espaço 

públicos, prorrogando a vigência da Lei nº 62-A/2020, de 27 de outubro. 

5. Mail s/nº do IPDJ, de 4 de janeiro – Informa as escolas inscritas no programa Parlamento dos Jovens, também podem participar 

no programa “EUROSCOLA”. 

6. Mail s/nº do Centro de Formação Nova Ágora, de 4 de janeiro – No âmbito do PTD “Plano de Capacitação Digital de Docentes” 

é solicitado ao agrupamento o envio de lista dos docentes dos ensinos básico e secundário. 

7. Decreto-Lei nº 4/2021, de 8 de janeiro – Estabelece o alargamento da ADSE aos titulares de contrato individual de trabalho 

que exerçam funções em entidades de natureza jurídica pública. 

 

Informações do Conselho Pedagógico de 11 de março. 
 

 

1. Email nºEAC227GA.574946/00 da CGA, de 14 de janeiro – Dá a conhecer a aposentação definitiva da Chefe de Serviços de 

Administração Escolar – Maria de Fátima Costa Ramos. 

2. Decreto-Lei nº 6-E/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 15 de janeiro – Estabelece mecanismos de apoio no 

âmbito do estado de emergência. 

3. Mail s/nº de Seguranet-ERTE (DGE), de 18 de janeiro – Solicita às escolas que participem na atividade “Campanha Dia da 

Internet Mais Segura – Atividades de Cidadania Digital nas Escolas”. 

4. Mail s/nº do IGEFE, de 18 de janeiro – Informa o montante a atribuir ao agrupamento no âmbito do Orçamento Participativo 

2021. 

Ordem de trabalhos 



 
 
 

5. Despacho nº 818-B/2021, de 19 de janeiro – Subdelegação de competências nos diretores dos agrupamentos ou escolas não 

agrupadas e nos presidentes das comissões administrativas provisórias. 

6. Resolução da Assembleia da República nº 9/2021, de 27 de janeiro – Recomenda ao Governo a realização de um plano de 

ação para uma escola renovada. 

7. Mail s/nº de Projeto O’Neill Katerzyna, de 27 de janeiro – Solicita a divulgação do filme “ A História de Irena Sendler” em 

memória das vítimas do holocausto. 

8. Mail s/nº do IAVE, de 27 de janeiro – Solicita às escolas a divulgação dos avisos relativos à candidatura a ações de formação 

promovidas pelo IAVE. 

9. Decreto-Lei nº 25-A/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 15 de janeiro – Estabelece os serviços relevantes 

para efeitos de acolhimento, nos estabelecimentos de ensino, dos filhos ou outros dependentes a cargo dos respetivos 

profissionais. 

10. Email nº 013/21, da DGEstE, de 2 de fevereiro – Convoca os diretores para uma reunião com o Senhor Secretário de Estado 

Adjunto e da Educação para partilha de contributos para o ensino à distância. 

11. Email s/nº, da DGEstE, de 2 de fevereiro – Comunica às escolas as medidas a adotar no âmbito da atividades não presenciais. 

12. Resolução da Assembleia da República nº 41/2021, de 3 de fevereiro – Recomenda ao Governo a disponibilização de testes 

COVID-19 gratuitos a professores, trabalhadores não docentes e alunos 

13. Resolução da Assembleia da República nº 46/2021, de 3 de fevereiro – Recomenda ao Governo que adote medidas de 

prevenção e de resposta à violência em contexto escolar. 

14. Decreto-Lei nº 10-B/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 4 de fevereiro – Estabelece medidas excecionais e 

temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, para 2021. 

15. Email s/nº, da DGEstE, de 5 de fevereiro – Remete às escolas a “Orientação conjunta do MTSSS e do ME, sobre os 

procedimentos de articulação entre as escolas as CPCJ a partir do dia 8 de fevereiro. 

16. Email s/nº, da DGEstE, de 8 de fevereiro – Informa que se encontram disponíveis na página do Iave os relatórios técnicos 

2020, relativos aos resultados da 1ª fase dos exames finais nacionais do ensino secundário.  

Disciplina Média NUTS III NUTS II Nacional 

Física e Química A 147 140 ↑ 134 ↑ 133 ↑ 

Espanhol (inic.) 168 154 ↑ 158 ↑ 161 ↑ 

Geografia A 143 140 ↑ 141 ↑ 136 ↑ 

História A 144 137 ↑ 135 ↑ 134 ↑ 

Matemática A 135 139 ↑ 136 ↑ 133 ↑ 

Português 127 117 ↑ 120 ↑ 120 ↑ 

Biologia e Geologia 148 143 ↑ 140 ↑ 140 ↑ 

Economia A 127 126 ↑ 124 ↑ 126 ↑ 

 

17. Email s/nº, da Editorial Caminho, de 8 de fevereiro – Informa que o prazo para envio de trabalhos relativos ao concurso “ 

Uma Aventura… Literária 2021” foi alargado até 31 de março. 



 
 
 

18. Email s/nº, do Centro de Formação Nova Ágora, de 10 de fevereiro – Remete às escolas o documento Rubrica de 

autoavaliação dos projetos de intervenção MAIA. 

19. Email s/nº, da DGE, de 10 de fevereiro – Informa as escolas que irá promover um ciclo de Webinars Reflexões e Práticas 

E@D. 

20. Email s/nº, do Parlamento dos Jovens, de 10 de fevereiro – Informa que o documento da FAQ foi atualizado. 

21. Email s/nº, do PNL, de 11 de fevereiro – Informa que a candidatura do Agrupamento ao projeto Ler + Qualifica 2021 foi 

aprovada. 

22. Despacho nº 1689-A/2021, de 12 de fevereiro – Altera o calendário de funcionamento das atividades educativas e letivas 

dos estabelecimentos de ensino e o calendário das provas e exames, aprovados pelo Despacho nº 6906-b72020, de 2 de julho, 

publicado no DR, 2ª série, nº 128, 22º suplemento, de 3 de julho de 2020. 

23. Decreto-Lei nº 14-A/2021, de 12 de fevereiro – Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas ao setor das 

comunicações eletrónicas, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, para 2021. 

24. Email s/nº, da ANQEP, de 16 de fevereiro – Informa que o relatório preliminar de verificação EQAVET foi submetido na 

plataforma; relatório final enviado à ANQEP pelas peritas, em 19 de fevereiro – Avaliação do alinhamento do sistema de 

garantia da qualidade por critério de conformidade EQAVET (iniciado; avançado; consolidado): 

a. 1º processo de verificação de conformidade EAVET 

b. Critério 1 – Alinhamento com o EQAVET consolidado 

c. Critério 2 – Alinhamento com o EQAVET avançado 

d. Critério 3 – Alinhamento com o EQAVET consolidado 

 

e. Critério 4 – Alinhamento com o EQAVET avançado 

f. Critério 5 – Alinhamento com o EQAVET avançado 

g. Critério 6 – Alinhamento com o EQAVET avançado 

h. Atribuição do Selo de Conformidade EQAVET 

 

 

25. Resolução do Conselho de Ministros nº 10-B/2021, de 17 de fevereiro – Reafeta até final do ano letivo de 2020-2021 a 

reserva de capacidade no Multiplexer. A da televisão digital terrestre para a transmissão do # EstudoEmCasa- Ensino 

Secundário. 

26. Email s/nº, da DGEstE, de 18 de fevereiro – Informa as escolas que os resultados do Orçamento Participativo 2021 devem ser 

conhecidos até final do ano letivo.  

Novo cronograma com prorrogação prazos 

1. Desenvolvimento e apresentação de propostas  até 20 de março. 

2. Clarificação e ajuste das propostas a votação  13 de abril e 14 abril 

3. Divulgação das propostas a votação  16 de abril 

4. Debate das propostas  22 de abril  

5. Votação das propostas  5 de maio, das 9h00 às 13h30 

6. Apresentação dos resultados 6 de maio. 

7. Planeamento  até final do ano letivo  

8. Execução da medida  até ao final de 2021. 

 

27. Email s/nº, da DGEstE, de 18 de fevereiro – Divulga, no âmbito do ano europeu do transporte ferroviário, o “Concurso 

Nacional de Desenhos Transporte Ferroviário”. 



 
 
 

28. Decreto-Lei nº 14-B/2021, de 22 de fevereiro – Alarga o apoio excecional à família no âmbito da suspensão das atividades 

letivas e não letivas presenciais. 

29. Email s/nº, da DGEstE, de 24 de fevereiro – Remete às Escolas o documento “ Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital 

das Escolas”. [5 pessoas indicadas para formação e consequente elaboração de PADDE] 

30. Email s/nº, do Centro de Formação Nova Ágora, de 24 de fevereiro – Informa que foi publicado o despacho nº 2053/2021, 

de 24 de fevereiro, que procede à segunda alteração do Despacho 779/2019, de 18 de janeiro. 

31. Email S/nº da Rede de Bibliotecas de Soure, de 25 de Fevereiro – Divulga os resultados do Concurso Nacional de Leitura, fase 

de escola e municipal: 

a. 2º ciclo: Ana Nunes (6º D); Ana Simões (6º D) 

b. 3º ciclo: Francisco Duque (8º B); Inês Sequeira (9º A)  

c. Secundário: João Pimentel (12º A); Mariana Alves (10º C) 

32. Email s/nº, da AFC – Equipa Regional do Centro, de 25 de fevereiro – No âmbito da Portaria 181/2019, de 11 de julho, a 

escola é convidada a participar numa reunião para discutir a Conceção dos Planos de Inovação. 

33. Email s/nº, da DGEstE, de 26 de fevereiro – Divulga às escolas o “Prémio Gandhi de Educação para a Cidadania. 

34. Email s/nº, da CPCJ de Soure, de 2 de março – Envia às escolas o Ofício-Circular nº 6/2021 – Guião de procedimentos de 

comunicação – educar para o direito: uma forma de (também) proteger.  

35. Email s/nº, da ANQEP, de 1 de março – Divulga as orientações relativas à possibilidade de realização de atividades formativas 

presenciais no âmbito dos cursos profissionais e dos cursos de educação e formação. 

36. Email s/nº, do Centro de Formação Nova Ágora, de 4 de março – Divulga, no âmbito do Projeto MAIA as folhas: Aprender 

melhor com políticas de classificação mais transparentes e consistentes e Para uma abordagem pedagógica dos testes. 

37. Email s/nº, da DGAE, de 3 de março – Esclarece quais os procedimentos a adotar pelas SAAD e pelas Comissões de Árbitros 

em sede de reclamação e de recurso na avaliação externa na dimensão científica e pedagógica. 

38. Email s/nº, da DGAE, de 3 de março – Informa que se encontram abertas as inscrições para ações de formação de curta 

duração, Subordinadas ao tema “ A Europa na Escola – Formação para professores”. 

39. Email s/nº, FPCEUP, de 3 de março – Solicita a colaboração do Agrupamento para participar no projeto de investigação 

BO(U)NDS. 

40. Email s/nº, da DGEstE, de 3 de março – Remete aos agrupamentos informação relativa ao concurso “PÚBLICO na Escola”. 

41. Email s/nº, da Academia Portuguesa de Cinema, de 3 de março – Solicita a escola a participar na EFA YOUNG AUDIENCE 

AWARD 2021- CINEMA. 

42. Email s/nº, dos CTT, de 4 de março – Solicita à escola sugestões que possam ilustrar os selos postais do ano 2022. 

43. Email s/nº, do IAVE, de 4 de março – Divulga informação complementar relativa às provas de avaliação externa 2021. 

44. Email s/nº, da DGEstE, de 5 de março – Solicita à escola o preenchimento de um ficheiro  a fim de preparar atempadamente 

o processo de testagens, com vista ao regresso às atividades letivas presenciais. 

45. Email s/nº, da DGEstE, de 5 de março – Recolha de dados com vista à implementação e preparação logística relativa às provas 

de aferição dos 2º, 5º, e 8º anos de escolaridade. 



 
 
 

46. Resolução do Conselho de Ministros nº 16-A/2021, de 8 de março – Autoriza a despesa com a aquisição de serviços de 

realização de testes rápidos de antigénio em estabelecimentos de ensino públicos e em respostas sociais de apoio à infância 

do setor social e solidário. 

47. Aviso (extrato) nº 4332/2021, de 8 de março – Procedimento concursal comum de recrutamento para preenchimento de 

dois postos de trabalho para a carreira e categoria de assistente operacional, de grau 1. 

48. Portaria nº 52-A/2021, de 9 de março – Fixação das vagas do concurso externo dos quadros de zona pedagógica e do ensino 

artístico especializado da música e da dança. 

49. Portaria nº 52-B/2021, de 9 de março – Fixação das vagas do concurso interno dos agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas e do ensino artístico especializado da música e da dança. 

Email s/nº, da DGEstE, de 9 de março – Informa que o processo de distribuição faseada de equipamentos informáticos 

prossegue, alargando-se a todos os alunos abrangidos por apoios no âmbito da Ação Social Escolar. Fase 0: entregues 29 

equipamentos (ensino secundário) 

Fase 1: entregues 26 equipamentos (1º ciclo) 

50. Avaliação de Desempenho Docente – foram avaliados 47 docentes, 23, dos quais, com avaliação externa; houve 6 

reclamações, 3 com provimento, estando, ainda, neste momento a decorrer 1 recurso. 

51. Durante este último tempo de confinamento e de e@a o nosso Agrupamento também funcionou como escola de 

acolhimento, frequentaram a EB/SMAS: 33 e a EB GU: 36. Foram fornecidas 16 refeições take away e servidas na escola cerca 

de 30 refeições diárias. A autarquia cedeu 34 tablets e 10 routers aos alunos do 2º e 3º ciclos.  

52. O Agrupamento lidera a pontuação das escolas do distrito na Academia Ponto Verde. 

53. A psicóloga Cristina Afonso apresentou os dados de monitorização do e@a. 

54. Relativamente ao Projeto Educativo 2020/2023, a Senhora Diretora informou que há uma equipa que está a trabalhar na 

sua elaboração. 

55. Foram apresentadas as propostas de matrizes que alteram os tempos letivos de 45 minutos para 50 minutos.  

 

Ponto dois – Balanço do cumprimento das planificações. 
 

Os coordenadores das diferentes Áreas devem enviar os balanços das planificações até 19 de março (6ºf). 

Ponto três – Balanço do trabalho no âmbito do plano anual de atividades. 
 

Os coordenadores das diferentes Áreas devem enviar os balanços das planificações até 19 de março (6ºf). 

Ponto quatro – Outros assuntos 
 

A - Análise dos resultados da avaliação do 1º período   

Os coordenadores das diferentes áreas fizeram chegar a análise dos resultados da avaliação do 1º período que já foi dado a 

conhecer ao Conselho Pedagógico e que aqui se deixa registada; 

 



 
 
 

Os docentes do grupo duzentos e trinta procederam a uma análise dos resultados da avaliação obtidos no primeiro 

período, registando-se, na disciplina de Matemática, uma taxa de insucesso de quarenta e um pontos percentuais 

no quinto ano e de quarenta pontos percentuais no sexto ano. As turmas com maior insucesso no quinto ano são as 

turmas A (quarenta e sete por cento) e B (cinquenta por cento) e no sexto ano, as turmas C (setenta e um por cento) 

e E (sessenta e cinco por cento). 

 Os docentes registam como causas deste insucesso: muito fraca consolidação de conceitos e de procedimentos 

inerentes a aprendizagens anteriores, dificuldades a nível de aquisição, compreensão e aplicação de novos 

conteúdos, fraca agilização do cálculo mental e escrito, raciocínio lógico-dedutivo, resolução de problemas e 

domínio da linguagem matemática. Essas dificuldades são agravadas pela falta de atenção/concentração nas aulas, 

a falta de hábitos de trabalho/métodos de estudo, a ausência de um estudo regular e metódico, pouca 

responsabilidade na realização das tarefas, fraco empenho e persistência em ultrapassarem as suas dificuldades, 

ritmo de trabalho lento e não cumprimento das orientações metodológicas dos docentes. Evidenciam ainda 

imaturidade e falta de responsabilidade ao não modificarem a sua atitude face ao estudo na disciplina. 

 A atuação pedagógica dos docentes continuará a incidir nos seguintes pontos: exercer um controlo rigoroso 

sobre o comportamento no sentido de melhorar a atenção/concentração nas aulas, incentivar os alunos a um estudo 

regular, desenvolver a autonomia dos alunos, proceder a uma revisão de conteúdos de anos de escolaridade 

anteriores, dar um apoio mais individualizado aos alunos com maiores dificuldades, diversificar estratégias, 

intensificar atividades de consolidação de conteúdos e solicitar um maior acompanhamento dos encarregados de 

educação aos seus educandos. Os professores do grupo duzentos e trinta defendem que qualquer estratégia que se 

adote só produz algum efeito quando tem a adesão dos alunos. 

 Em Ciências Naturais o insucesso é pouco significativo no quinto ano e no sexto ano, não obstante, o existente 

resulta da falta de atenção/concentração, e da falta de estudo e organização. 

Após a análise dos resultados da avaliação das disciplinas lecionadas por professores do grupo de código quinhentos, 

os docentes concluíram que nos sétimo e oitavo anos verificou-se uma percentagem de sucesso de cerca de setenta 

por cento, o que foi considerado bastante satisfatório. 

No entanto, nas turmas E, do sétimo ano e na turma C, do oitavo ano o aproveitamento é insuficiente. A maioria dos 

alunos revelou uma perda substancial de conhecimentos e competências anteriormente adquiridos e ausência de 

hábitos de estudo e métodos de trabalho, tendo por isso sido necessário realizar um trabalho mais prolongado na 

lecionação dos temas planificados para o primeiro período. Alguns dos alunos que apresentam nível inferior a três, 

além de apresentarem dificuldades de aquisição e compreensão dos conteúdos lecionados, revelaram falta de 

interesse e concentração nas atividades desenvolvidas quer em contexto de sala de aula, quer para trabalho e estudo 

autónomo. Estes alunos revelaram-se muito displicentes, nomeadamente quanto ao esforço e empenho que 

deveriam evidenciar no sentido de superarem as suas dificuldades. 

Durante o segundo período continuar-se-á a estimular a adoção de hábitos de trabalho e estudo, nomeadamente 

através da monitorização constante da realização de trabalhos de casa e outras atividades em sala de aula, bem 

como a adoção de estratégias diferenciadoras conducentes a uma melhor aquisição e compreensão dos conteúdos 

a lecionar. 

Relativamente ao nono ano, a taxa de sucesso é de cinquenta e um por cento o que foi considerado preocupante. 



 
 
 

As professoras que lecionam a disciplina de matemática, no nono ano indicaram como principais motivos para o 

insucesso registado no primeiro período, a falta de atenção/concentração, a falta de empenho e de interesse no 

desenvolvimento das tarefas propostas (na aula e para casa), a falta de hábitos de trabalho/métodos de estudo, a 

deficiente consolidação de pré-requisitos e as dificuldades ao nível da apreensão e do raciocínio lógico abstrato 

reveladas por muitos dos discentes. Acrescentaram que, alguns destes alunos, para além de apresentarem graves 

dificuldades ao nível do cálculo, do raciocínio lógico dedutivo e da compreensão/aquisição/aplicação dos 

conhecimentos, demonstram, ainda, muito pouco interesse em querer ultrapassar as dificuldades diagnosticadas – 

raramente tentam fazer os exercícios por iniciativa própria, estando sempre à espera que sejam resolvidos no 

quadro e limitando-se a transcrever o que é registado, mas apenas após alguma insistência por parte das docentes. 

Para alguns destes alunos, a segunda ficha de avaliação foi adaptada, porém a melhoria no aproveitamento foi pouco 

significativa uma vez que continuaram a demonstrar muito pouco interesse pelo estudo da disciplina. 

No segundo período, irão ser reforçadas as estratégias até agora implementadas, nomeadamente, no que respeita 

ao incentivo da participação oral dos alunos, à valorização dos métodos/hábitos de trabalho e ao apoio e 

acompanhamento, o mais individualizado possível, do desempenho de cada discente. Sempre que necessário, 

continuará a proceder-se à revisão de matérias de anos de escolaridade anteriores e à proposta de exercícios de 

reforço para consolidação de conteúdos. Os alunos serão incentivados a cumprir um horário de estudo e continuará 

a ser efetuado um controle rigoroso sobre o cumprimento dos trabalhos de casa. 

As docentes consideraram, por fim, que um maior envolvimento dos encarregados de educação no 

acompanhamento da vida escolar dos seus educandos, será fundamental para fomentar o sentido de 

responsabilidade dos alunos. 

No ensino secundário verifica-se em todos os anos de escolaridade uma percentagem de sucesso superior a setenta 

e quatro por cento, o que foi considerado bom. 

Os professores do grupo de código quinhentos e dez, após análise das avaliações referentes ao primeiro período, 

referem que os resultados obtidos se enquadram no verificado nas restantes disciplinas na maioria das turmas do 

terceiro ciclo, registando-se percentagens de sucesso na ordem dos setenta e três a oitenta e oito por cento.  

Há, no entanto, a referir a turma E do nono ano, onde se registaram cinquenta e cinco por cento de níveis inferiores 

a três. A este propósito foi feita uma reflexão exarada em ata do respetivo conselho de turma de avaliação. Estes 

resultados refletem a falta de empenho de um grupo significativo de alunos que denotam na sua maioria, 

dificuldades ao nível do raciocínio, do relacionamento de conceitos e, falta de trabalho. Os alunos revelam não ter 

adquirido os conhecimentos básicos que sustentam a compreensão de conteúdos mais elaborados e atitudes pouco 

conducentes à compreensão e aquisição de conhecimentos durante as atividades letivas. Não efetuam registos e 

não apresentam, muitas vezes, o material necessário às aulas. O não cumprimento sistemático de tarefas propostas 

para casa revela a falta de empenho e a ausência de responsabilidade. Foram propostas estratégias, pela docente 

da disciplina, constantes dos PSAI dos alunos com níveis inferiores a três. Assim, irá continuar a insistir na realização 

de fichas e exercícios de aplicação, continuará a promover hábitos de trabalho em casa reforçando o controlo dos 

mesmos e continuará a exigir, em sala de aula, comportamentos propícios às aprendizagens, pelo que tomará 

medidas mais rígidas no que concerne aos comportamentos desajustados. Também tentará motivar mais os alunos 



 
 
 

para a disciplina reforçando a realização de atividades/ demonstrações laboratoriais, sempre numa perspetiva de 

adequação desta medida ao comportamento dos alunos da turma.  

Quanto ao ensino secundário, na turma A do décimo ano, na disciplina de Física e Química A, observou-se um 

insucesso de quarenta vírgula setenta e cinco por cento. A professora justificou este insucesso como resultado de 

dificuldades apresentadas pelos alunos na compreensão e aplicação dos assuntos tratados, o que foi agravado por 

falta de pré-requisitos relativos a conteúdos da disciplina lecionados ao longo de todo o terceiro ciclo. A docente 

considerou que os alunos não colmataram estas dificuldades por falta de desenvolvimento adequado de métodos 

de estudo regulares e de ausência de participação ativa e empenhada em sala de aula, pois manifestaram sempre 

alguma passividade e não procuraram esclarecer dúvidas. Visando auxiliar os alunos na sua aprendizagem, a 

professora irá, no sentido de apoiar e estimular o trabalho autónomo, continuar, através da classrrom da disciplina, 

a disponibilizar fichas de trabalho e espaço próprio para apresentação e esclarecimento de dúvidas. Em sala de aula, 

a professora irá continuar a interagir ativamente com os alunos no sentido de os envolver mais e de promover a sua 

participação, bem como continuará a controlar a realização das tarefas propostas. 

Na turma B, do décimo ano, há uma percentagem de trinta e três por cento de classificações negativas. No ensino 

profissional, no Curso de Técnico de Manutenção Industrial/Eletromecânica, na turma D, do segundo ano não foi 

ainda concluído nenhum módulo, de acordo com o elenco modular. 

No grupo de código quinhentos e vinte, os professores consideram não haver situações preocupantes em termos de 

insucesso, com exceção da turma E, do sétimo ano que apresenta quarenta e cinco por cento de níveis inferiores a 

três, na disciplina de Ciências Naturais. A professora que leciona a disciplina refere que os alunos evidenciaram 

dificuldade na compreensão e aquisição de conceitos, dificuldade na interpretação de questões, dificuldade de 

concentração, falta de hábitos e métodos trabalho e estudo, falta de sentido de responsabilidade que se manifestou 

na não entrega de atividades propostas e ainda. Os alunos manifestam, ainda, com frequência   dificuldade em 

respeitar as regras básicas de convivência social o que impediu que atingissem as competências desejadas.  

No grupo de código quinhentos e trinta e relativamente às disciplinas do curso profissional de Mecânica, as 

classificações podem considerar-se, de um modo geral, boas. A média do primeiro ano fixou-se em   doze valores, 

do segundo ano em catorze vírgula seis valores e a do terceiro ano em quinze valores. 

No  grupo de código quinhentos e cinquenta  há disciplinas que funcionam em regime semestral, pelo que, nestes 

casos, não houve atribuição de classificações   no primeiro período; quanto às outras disciplinas de TIC o sucesso 

global registado não oferece, neste momento motivo de preocupações. 

 

 

B- Propostas de matrizes que alteram os tempos letivos de 45 minutos para 50 minutos. 

Estas propostas vão como anexo ao Guião. Devem ser analisadas, pelos professores e, no caso haver sugestões, devem ser 

apresentadas por Grupo/Área disciplinar, na reunião de Departamento. 

 

C- Relatório preliminar EQAVET 



 
 
 
Em conjunto com o Guião da Reunião de Departamento é enviado, em anexo, o Relatório preliminar EQAVET. 

 

D - Avaliação do 1º período  

Plano estratégico de ensino à distância (ponto 4, p.15) documento na página do agrupamento 

4. Avaliação das aprendizagens  

Neste E@D, pretende-se que os alunos mobilizem, integrem e utilizem conhecimentos no âmbito das aprendizagens essenciais 
e legitimadas no Perfil dos alunos. A avaliação é um processo pedagógico que visa contribuir para que os alunos aprendam 
melhor e os professores ensinem melhor. A avaliação deve ser predominantemente formativa. Cada docente deve estar atento 
à participação de cada aluno e ao seu envolvimento nas atividades propostas, efetuando registos sobre essa participação. Cabe 
a cada aluno o dever de enviar os trabalhos realizados, nos termos e prazos acordados com o respetivo docente, devendo este 
garantir o registo das evidencias para efeitos de avaliação sumativa final.  

A recolha da informação sobre o desenvolvimento dos alunos deve permitir conhecer a forma como se ensina e como se 
aprende, justificando ajustes de medidas e estratégias pedagógicas. É por isso recomendável que haja, na recolha dessa 
informação, uma variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos adequados às finalidades, à diversidade das 
aprendizagens aos destinatários e às circunstâncias, em particular neste processo de E@D.  

Lembram-se os colegas que devem garantir o processo de autoavaliação, dos alunos, no 2º período. 

Este período não será necessário entregar os habituais registos em excel, no 2º e 3º ciclos, ao Diretor de turma. Não obstante, 
se a classificação do 2º período sofrer uma descida relativamente ao 1º período, deve apresentar-se fundamentação, ao 
Diretor de turma. 

 

 

 

17 de março 2021 

A Coordenadora de Departamento de Matemática e Ciências Experimentais. 

 
 

(Ana Paula Rodrigues dos Santos Henriques)  

  

  

  


