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INTRODUÇÃO
Este relatório elenca as atividades realizadas no nosso Agrupamento e que constam no PAA (plano anual de
atividades), abrangendo não só todos os ciclos de ensino (Educação Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º ciclos) representados
pelos respetivos Departamentos/Áreas Disciplinares, como a Biblioteca Escolar, o Projeto Educação para a Saúde,
os Técnicos do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família e a Direção. Todas as atividades, aquando da sua
planificação, tiveram por base um dos eixos do TEIP e respetivas áreas de intervenção, assim como os objetivos
do Projeto Educativo.
Este documento apresenta as atividades organizadas em função dos eixos de intervenção para que remetem. Para
além da atividade, poderá ser consultada a data da sua realização, os professores responsáveis, as tarefas
desenvolvidas no seu âmbito, assim como um breve balanço da mesma. Recomenda-se a consulta dos relatórios
originais e/ou dos de Departamento para a recolha de informação complementar.
O relatório apresenta ainda as atividades que foram previstas, mas não realizadas, uma tabela com as visitas de
estudo planificadas e as realizadas e não realizadas e um conjunto de gráficos que pretendem facilitar a leitura de
alguns dados recolhidos aquando da compilação de toda a informação.
Por fim, a equipa de trabalho tece algumas considerações e apresenta propostas com vista à melhoria do processo
inerente à inscrição de atividades e balanço das mesmas, pretendendo-se tornar esse processo mais célere e
profícuo.
A par dos recursos físicos e humanos da escola, que continuam a ser otimizados, destacam-se todos os parceiros
e colaboradores (vd. Projeto Educativo) que constituem condição sine qua non para o desenvolvimento de muitos
dos projetos do Agrupamento.
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EIXO 1 – CULTURA DE ESCOLA E LIDERANÇAS PEDAGÓGICAS - MEDIDAS ORGANIZACIONAIS
PRÉ-ESCOLAR
Atividades de articulação e continuidade educativa
Data da realização: Ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Docentes do Pré-Escolar e do 1º Ciclo
Tarefas desenvolvidas
1. Reuniões semanais para partilha, planeamento e avaliação da intervenção educativa, incluindo a
dinamização do blog do departamento;
2. Partilha da avaliação dos alunos que ingressaram no 1º ciclo;
3. Duas reuniões de articulação com o 1º ciclo para avaliação e planeamento de atividades a desenvolver;
4. Foram desenvolvidas as seguintes atividades de articulação com o 1º ciclo:
- Atividades no âmbito do Eco-Escolas;
- Exploração do Tangram (incluindo turmas em isolamento);
- Semana do espírito escolar;
- Partilha receitas saudáveis;
- Celebração do S. Martinho;
- Artigos para o AERAZINE: Natal e Eco-Escolas; Tangram;
- EB Mexilhoeira: Realização da experiência dos vulcões com uma turma do 1º ciclo; desfile Carnaval;
- EB Ferragudo: troca de mensagens de amor e amizade; dança tradicional “Salgueiro”;
- EB Estômbar: dança tradicional “O regadinho”;
- Experiências em torno da flutuabilidade dos objetos (materiais e forma);
- Experiências de mistura de cores;
5. Realização de experiências no âmbito do Clube Ciência Viva do AERA:
- Vulcão;
- O balão que enche com a ajuda da química;
- Eletricidade;
- Som;
- Laboratório Aberto;
- Pega Monstros;
6. JI Estômbar: Participação no Prémio Gandhi – apresentação de teatro de fantoches “A salvação dos oceanos”
(turma 8º ano EB João Cónim);
7. Realização de ateliers no âmbito da comemoração do Dia da Criança;
8. Histórias circulares – JI. Estômbar, JI Parchal2; EB Estômbar e EB Parchal;
Festas de encerramento do ano letivo
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
O trabalho colaborativo ao nível do departamento aprofundou a articulação entre as educadoras, o
planeamento/avaliação da intervenção educativa e promoveu a diversificação das estratégias pedagógicas.
Em contexto de pandemia, a dinamização do blog aeradainfancia.blogspot.com foi fundamental para a comunicação
escola/EE e para a visibilidade da educação pré-escolar na comunidade educativa. Todas as docentes estiveram
envolvidas, tendo sido desenvolvidas as planificações previstas, produzidos inúmeros recursos educativos e
dinamizado o blog do departamento (ver evidências em aeradainfancia.blogspot.com).
Considerando as atividades de articulação e continuidade educativa planeadas, foram cumpridas as metas propostas
de realização de pelo menos uma atividade de articulação estando a decorrer a implementação do projeto Eco-Escolas
em cada unidade orgânica.
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Salienta-se ainda a participação da Educação pré-escolar no Clube Ciência Viva do AERA que promoveu a realização de
atividades experimentais com todos os grupos de crianças e aprofundou a continuidade educativa.

PRIMEIRO CICLO
Reuniões - trabalho colaborativo
Data da realização: Ao longo do ano
•

Professores responsáveis: Coordenadores de Estabelecimento, de Ano e de Departamento

Articulação com outros ciclos: Coordenadoras dos departamentos de Educação Pré-escolar e de 1º Ciclo
Tarefas desenvolvidas
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificação de atividades
Trabalho colaborativo
Reuniões de planificação de atividades;
Reflexão/partilha sobre práticas e estratégias educativas;
Trabalho colaborativo para construção de materiais pedagógicos;
Trabalho colaborativo para construção de instrumentos de recolha de informação;
Balanço das atividades de articulação realizadas entre os dois ciclos de ensino;
Análise/Elaboração de documentos estruturantes do Departamento/Agrupamento.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Promover uma cultura de articulação e reflexão entre pares
• Promover uma maior articulação horizontal e vertical através da partilha de estratégias e atividades, visando a
diversificação de metodologias de ensino e aprendizagem, entre pares.
As reuniões decorreram presencialmente e/ou por videoconferência. As atividades desenvolvidas foram
registadas nas respetivas atas das reuniões.
Foram realizadas reuniões de articulação com a educação pré-escolar, o 2º ciclo e as atividades de enriquecimento
curricular.
Algumas atividades realizadas com as turmas, em articulação com a educação pré-escolar, foram partilhadas nas
redes sociais do Agrupamento.
PORTUGUÊS
Entre Nós – Partilhas Pedagógicas
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Todos os professores do departamento
Tarefas desenvolvidas
2º período
• Partilha da atividade Histórias ao Cubo (2º Ciclo) Atividade em articulação com a área das Artes e/ou Matemática,
promovendo a escrita e a oralidade, através do reconto e ilustração representativa de uma estória.
• Partilha da atividade: Era uma vez… Desta vez conto eu! (2º ciclo) Mistura de várias estórias tradicionais e criação
de um novo conto, para apresentação escrita e oral.
3º período
• Utilização da plataforma https://wheelofnames.com/ como forma de testagem sumativa ou avaliação formativa
de qualquer conteúdo, de forma gamificada.
• Gerador aleatório de números para participação em aula – facilita a participação de alunos sem o peso da ordem
numérica ou alfabética e funciona como um jogo que provoca surpresa e foco na intervenção dos alunos.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
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Esta atividade do departamento tem-se revelado uma mais-valia no desenvolvimento do desempenho docente, uma
vez que as práticas experimentadas e partilhadas são uma forma de disseminação positiva entre os pares, de forma a
potenciar a criatividade e a diversidade, quer no trabalho dos professores, quer no dos alunos.
PORTUGUÊS - Colaboração entre pares - Supervisão Pedagógica
Data da realização: 3º período
Professor responsável: Eva Antunes
Tarefas desenvolvidas
•
•
•
•

Observação de aulas das colegas Carla Lyra, Ivana Freitas, Helena Lourenço, Elsa Carvalho, Tânia Rijo
Registo de aspetos relevantes da aula.
Interação com os alunos e professores no sentido de melhoria ou experimentação de estratégias.
Apresentação, entre pares, de sugestões de melhoria, mudança de dinâmicas, implementação de outras
metodologias.

Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Esta atividade do departamento tem-se revelado uma mais-valia no desenvolvimento do desempenho docente,
uma vez que as práticas experimentadas e partilhadas são uma forma de disseminação positiva entre os pares, de
forma a potenciar a criatividade e a diversidade, quer no trabalho dos professores, quer no dos alunos.
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
Articulação curricular (Trabalho Colaborativo)
Data da realização: Ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Todos os elementos do departamento
Tarefas desenvolvidas
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificações trimestrais e de cada unidade;
Discussão de práticas pedagógicas e metodologias de trabalho adequadas aos alunos.
Coadjuvações - preparação e partilha de material;
Informação prova e Prova de Equivalência à Frequência e Prova Extraordinária de Avaliação(1º/2º/3ºciclos);
Realização de ten-minute test, para os alunos do segundo ciclo, e testes no geral;
Avaliação sumativa - reflexão - preenchimento das grelhas do relatório de departamento;
Análise dos resultados do departamento e reorientação de novas estratégias;
Festividades: planificação, execução e balanço.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Verificou-se grande facilidade em agilizar o agendamento e as tarefas a desenvolver ao longo das sessões;
Ponderaram-se as estratégias a utilizar com base na experiência de anos anteriores na tentativa de se chegar a
práticas mais eficazes que se traduzissem sempre em melhores resultados;
Monitorizaram-se constantemente os resultados; docentes recorreram ao feedback imediato e de qualidade;
insistiram na diversidade da recolha de instrumentos;
Houve uma constante partilha de materiais tanto no que respeita a fichas de trabalho como a instrumentos de
avaliação quer oral, quer escrita, que tiveram muitas vezes que ser diferenciados atendendo à especificidade de
cada turma e de cada aluno;
Os docentes envolvidos concordaram com a importância destas sessões e da sua continuidade.
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS: Colaboração de Pares
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Todos os elementos do departamento
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Tarefas desenvolvidas
Esta atividade teve por objetivo impulsionar processos de partilha e de aprendizagem profissional através da
supervisão pedagógica entre pares. Permitiu desenvolver um trabalho de estreita colaboração entre docentes das
línguas estrangeiras não só em contexto de sala de aula (coadjuvações), mas também aquando da planificação e
avaliação das atividades realizadas. Registaram-se momentos de encontro para planear, realizar, avaliar e reorientar
as estratégias de ensino e a organização do trabalho; Reflexões conjuntas, e divulgação do trabalho desenvolvido
pelos pares em reunião de trabalho colaborativo.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A reflexão originada por esta atividade conjunta levou as docentes a reorientarem algumas das estratégias
previamente definidas e a ajustarem as atividades previstas. Permitiu também aos alunos refletirem sobre a
importância da aprendizagem das línguas estrangeiras e sobre as estratégias mobilizadas pelos próprios para a sua
aprendizagem. A maioria dos alunos envolvidos acharam interessante e frutuosa esta colaboração.
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
Supervisão pedagógica (Colaboração entre pares)
Data da realização: 1º Período, 2º Período
Professores responsáveis: Docentes do departamento 1ºP (Alda Rolim e Telmo Assunção), 2ºP (Alda Rolim e Paula
Simão)
Tarefas desenvolvidas
Observação e interação da aula
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A atividade cumpriu os objetivos, propostos: promoveu as competências de prática letiva, quer através do feedback
recebido pelo observado, quer através da sensibilização pedagógica da observação.
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - Colaboração entre pares
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Departamento
Tarefas desenvolvidas
Partilha de materiais dentro dos grupos disciplinares
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A atividade cumpriu os objetivos, propostos: promoveu a adequação de estratégias e potenciou o aumento do
conhecimento pela troca de experiências; assim como a troca de materiais pedagógicos.
MATEMÁTICA
Trabalho Colaborativo
Data da realização: Ao longo dos 1º, 2º e 3º períodos
Professores responsáveis: Coord. da atividade: Ana Pacheco
Responsáveis: Todos os professores do departamento.
Tarefas desenvolvidas
1º, 2º e 3º períodos
_Preparação de aulas;
_Elaboração de materiais (fichas de trabalho, minitestes, testes, QA, tarefas);
_Reflexão da prática pedagógica;
_Definição de estratégias de aprendizagem.
_Análise dos resultados da avaliação.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
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1º, 2º e 3º períodos
Os docentes organizaram-se por anos de escolaridade e realizaram as várias tarefas tendo em vista o sucesso
escolar.
MATEMÁTICA: Jogo do 24
Data da realização: Ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Coord. da atividade: Mário Sintra
Responsáveis: Todos os professores do departamento.
Tarefas desenvolvidas
1º período
Colocação online de um questionário de escolha múltipla.
Como forma de divulgação, foram afixados, pela escola, cartazes com QRcode de acesso direto ao questionário.
O jogo foi também dinamizado em ambiente de sala de aula.
2º período
Colocação online de um questionário de escolha múltipla.
O jogo foi também dinamizado em ambiente de sala de aula no 1º e 2º ciclos e em algumas turmas de 7ºano.
3º período
O jogo foi também dinamizado em ambiente de sala de aula no 1º ciclo e em algumas turmas do 5º,6º e 7ºanos.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
1º, 2º e 3º períodos
Os alunos foram recetivos à atividade, manifestaram interesse e empenho.
CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS E NATURAIS
Laboratório Itinerante
Data da realização: Ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Susana Varela
Tarefas desenvolvidas
As atividades experimentais foram dirigidas a todos as turmas do Pré-escolar e 1ºciclo (1º, 2º e 3º anos) do
Agrupamento. Foram várias as atividades experimentais realizadas, tais como: “Todos os materiais deixam passar a
luz”; Solúvel / Não Solúvel; Propriedades do som - construção de um xilofone de garrafas; Dissolve/Não dissolve;
Bons e maus condutores da corrente elétrica; Flexibilidade de materiais; Pega-Monstros; Vulcão explosivo:
Enchimento de um balão.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Todos os alunos realizaram a atividade com entusiasmo e motivação. Desenvolveram competências e interpretaram
os resultados obtidos, fazendo os respetivos registos no protocolo entregue, onde anotavam as observações e
conclusões.
CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS E NATURAIS: Evento Zoom “À conversa com uma cientista polar” - Carmen Sousa
CCMAR
Data da realização: 25 de novembro de 2021
Professores responsáveis: Taty Loureiro
Tarefas desenvolvidas
Palestra com a bióloga Carmen Sousa (CCMAR) e com outros biólogos da Universidade do Algarve. Os alunos do
5.ºBE estiveram envolvidos antes, durante e depois da palestra. Desenvolveram competências ao nível de Ciências
Naturais mais precisamente, dos conhecimentos dos ambientes terrestres e da sua biodiversidade.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos envolvidos participaram de forma ativa, envolvendo-se em todas as atividades propostas.
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CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS E NATURAIS: Património Histórico e Ambiental do Algarve
Data da realização: 2º e 3º período letivo
Professores responsáveis: Taty Loureiro, Alda Rolim e Cristina Correia
Tarefas desenvolvidas
Realização de um trabalho de pesquisa sobre o Património Histórico e Ambiental do Algarve, no âmbito das
disciplinas de Ciências Naturais e História e Geografia de Portugal, em formato digital pré-definido para ser lido por
QR Code. O mapa de Algarve em relevo será concluído para o próximo ano letivo.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos desenvolveram inúmeras competências digitais, tendo a maioria de reformular e melhorar os trabalhos.
A parte física do trabalho, um mapa de Portugal em revelo (em cortiça), será formalizado/concluído no próximo ano
letivo.
CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS E NATURAIS: Oficina “Cor e pigmentos” e “Mural da cor da pele”
Data da realização: 27 de maio de 2022 – “Cor e Pigmentos”; 28 de junho de 2022 – “Mural da cor da pele”
Professores responsáveis: Susana Varela e docentes titulares das respetivas turmas do 1º ciclo
Tarefas desenvolvidas
Ambas as oficinas foram dinamizadas por um formador do Centro de Ciência Viva de Lagos, em contexto de sala
de aula, nas turmas E4, E3A e E3B
Na oficina “Cor e Pigmentos” os alunos aprenderam que existem pigmentos naturais e como se podem extrair
para os utilizar noutros contextos. O desafio foi pintar uma tela branca com os ditos pigmentos.
Na oficina “Mural da Cor da Pele” teve como objetivo alertar para a diversidade da cor da pele e para os cuidados
de saúde a ter com ela. As turmas construíram um mural da cor da pele de todos os colegas. Tiraram fotografias
instantâneas, para encontrar o tom de pele de forma a construir o cartão Pantone.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos mostraram grande interesse e motivação na realização das tarefas propostas. Foram momentos de grande
descoberta e diversão.
CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS E NATURAIS: Oficina “Programação e robótica”
Data da realização: 31 de maio de 2022
Professores responsáveis: Susana Varela e Cristina Jesus
Tarefas desenvolvidas
A atividade foi dinamizada em contexto de sala de aula por um formador do Centro de ciência Viva de Lagos, nas
turmas 8ºBE, 8ºCE e 9ºAE. A oficina abordou uma introdução à programação do Arduíno e teve uma componente
prática que abrangeu a ligação de vários componentes (luzes, botões, sensores). Os alunos programaram diversos
robôs de modo a cumprirem algumas tarefas usando códigos de cores.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos mostraram interesse e curiosidade em realizar as tarefas propostas. Colocaram várias questões sobre o
que lhes era apresentado pelo formador.
BIBLIOTECAS ESCOLARES
Vamos conhecer…Daniel Completo
Data da realização: 3º Período
Professores responsáveis: Emília Firmino
Tarefas desenvolvidas
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- Troca de e-mails com a responsável da BMLagoa
- Agendamento da atividade com os docentes das turmas envolvidas (8º Ano)
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Nesta atividade participou apenas uma turma (8º A) porque foi sobreposto um agendamento de teste no 8º B. Os
alunos revelaram ter gostado muito desta atividade.
BIBLIOTECAS ESCOLARES: Vamos conhecer… Luís Carmelo
Data da realização: 3º Período
Professores responsáveis: Carla Troncho
Tarefas desenvolvidas
- Troca de e-mails com a responsável da BMLagoa
- Agendamento da atividade com os docentes das turmas envolvidas (1º, 3º e 4º anos Mexilhoeira)
- Divulgação da atividade
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos foram muito participativos e as docentes referiram que é uma atividade a repetir.
Estiveram envolvidas 3 turmas da EB Mexilhoeira da Carregação.
PES
Articulação entre Estruturas
Data da realização: Ao longo do período
Professores responsáveis: Coordenadora PES
Tarefas desenvolvidas
•

Articulação com o Centro de Saúde de Lagoa e os Diretores de Turma, Encarregados de Educação, Psicóloga,
GAJE, CPCJ, equipa EMAEI e Educadora Social do agrupamento: análise de situações de identificação de alunos
com problemas de saúde e risco; definição de medidas de acompanhamento.
• Contactos efetuados pessoalmente, por correio eletrónico e telemóvel.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Encontram-se em execução os procedimentos no acompanhamento dos alunos identificados.
DIREÇÃO
Melhoria dos espaços interiores e exteriores das escolas e/ou condições de trabalho
Data da realização: ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Direção
Tarefas desenvolvidas
Melhoria dos espaços interiores e exteriores das escolas e/ou condições de trabalho.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Substituição das lâmpadas existentes por lâmpadas LED
• Aquisição de mobiliário para a secretaria (armários de parede)
• Aquisição de mesas e cadeiras para salas de aula;
• Aquisição de mesas, cadeiras e sofás para a biblioteca escolar;
• Colocação de automatização dos portões de acesso das mercadorias nas escolas EB Rio Arade e EB João
Cónim;
• Substituição dos estores (alumínios lacados brancos) na EB Rio Arade – 16 estores;
• Aquisição de um televisor para o Bar escolar da EB Rio Arade;
• Aquisição da cobertura da pérgula;
• Aquisição de tintas para espaços interiores (corredores e salas);
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•
•
•

Aquisição de uma central telefónica para a EB João Cónim;
Manutenção de paredes com ferro à vista;
Substituição das grelhas de escoamento de água do interior do refeitório da EB Rio Arade

DIREÇÃO: Aquisição de equipamentos informáticos no âmbito do PPM- TEIP para as atividades pedagógicas
Data da realização: ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Conselho Administrativo
Tarefas desenvolvidas
Aquisição de equipamentos informáticos no âmbito do PPM- TEIP para as atividades pedagógicas
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Aquisição de computadores portáteis para a Biblioteca Escolar (5);
• Aquisição de telas de projeção;
• Aquisição de equipamentos informáticos com as verbas TEIP para salas TIC e salas de aula (computadores
de secretária; monitores; ratos e teclados; videoprojectores;
• Aquisição de licenças de SQL para servidores do sistema SIGE
DIREÇÃO: Aquisição de fogão para refeitório escolar
Data da realização: ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Direção
Tarefas desenvolvidas
Aquisição de fogão para refeitório escolar
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Aquisição de um fogão, de um balcão inox e de uma balança para o refeitório escolar da EB Rio Arade.
DIREÇÃO: Implementação do plano de melhoria do selo de Segurança Digital
Data da realização: ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Direção
Tarefas desenvolvidas
Implementação do plano de melhoria do selo de Segurança Digital.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Celebração e implementação do Protocolo com o portal Bullying e CML
• Realização das atividades no portal Segura Net
DIREÇÃO: Implementação da CAF Educação
Data da realização: ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Direção e Observatório de qualidade
Tarefas desenvolvidas
Implementação da CAF Educação.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Elaboração do diagnóstico do modelo CAF Educação.
EIXO 2a – GESTÃO CURRICULAR - SUCESSO ESCOLAR NA AVALIAÇÃO INTERNA / EXTERNA PRATICAS PEDAGÓGICAS
PRÉ-ESCOLAR
Projeto “A Era da Infância”
Data da realização: Ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Docentes do Pré-Escolar
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Tarefas desenvolvidas
1. Dinamização do projeto “A Era da infância” através da exploração livre dos espaços e equipamentos do Jardim
de Infância.
2. Organização do ambiente educativo com as crianças.
3. Realização de projetos de descoberta do “EU” e do “OUTRO”, privilegiando os conhecimentos adquiridos
mediante processos de exploração e pesquisa por parte das crianças;
4. Dinamização do Blog aeradainfancia.blogspot.com.
5. Partilha com a comunidade educativa de momentos vividos nas primeiras duas semanas escolares;
6. Celebração de efemérides e datas festivas significativas para os grupos. A saber: Dia Internacional do Animal;
Dia Mundial da Alimentação; S. Martinho; Halloween; Aniversário da declaração dos Direitos das Crianças; Dia
Mundial da Pessoa com Deficiência; Natal; Dia da Amizade; Carnaval; Dia do Pai; Páscoa; 25 de abril; Mês da
prevenção dos maus tratos na infância; Dia da Mãe; Dia da Família; Dia da Criança.
7. Exploração da obra de artistas plásticos como Kandinsky, Van Gogh, Christian Voltz, Mondrian, Picasso
Arcimboldo; Chagall; Miró; Matisse; Klimt.
8. Exploração de obras da música tradicional portuguesa: Cantiga da Burra; folclore algarvio: corridinho;
cancioneiro tradicional; fado; cantares alentejanos.
9. Exploração de obras musicais de diferentes origens culturais.
10. Exploração de obras de compositores de música clássica: António Vivaldi; A dança dos Cisnes de Camille
Saint-Saënz.
11. Projeto “Põe-te na Pele”.
12. Participação na atividade “Verão aí vou eu” da Associação Between – JI F1;
13. Comemoração do Dia Mundial da Criança com uma ida ao Slide & Splash (iniciativa do Município de Lagoa).
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Promoção do desenvolvimento das crianças através da melhoria da qualidade, eficácia e diversificação das
oportunidades de aprendizagens dos alunos nas diversas Áreas de Conteúdo das Orientações Curriculares para a
Educação Pré-Escolar. Contribuiu para a capacidade de cada criança fazer escolhas, tomar decisões e assumir
responsabilidades, tendo em conta o seu bem-estar e o dos outros. Com a dinamização do Blog do Departamento
todos os jardins de infância foram distinguidos como Escolas Amigas Das Crianças.
Ver algumas das evidências em: aeradainfancia.blogspot.com.
PRIMEIRO CICLO
+ Turma, + Sucesso
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis:
Tarefas desenvolvidas
• Laboratório de escrita
• Laboratório dos números
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Melhorar o sucesso escolar
• Melhorar a qualidade das aprendizagens
• Promover o sucesso escolar através da diversificação das aprendizagens
• Potenciar facilidades e superar dificuldades
• Melhorar o ritmo de trabalho e autonomia
Resultados: ------------------------------Nota: Este projeto não foi implementado por falta de colocação de docente.
Resultados- 2º Período:
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O projeto não foi desenvolvido na sua totalidade por motivo de colocação tardia da docente e por esta ter sido
convocada para realizar substituições de outros professores.
Resultados 3º Período:
1ºano - Disciplina de Português
O resultado alcançado no 3º período foi de 85,84% de sucesso; comparando o mesmo com o resultado obtido, em
igual período do ano passado, 98,06%, verifica-se uma diminuição de 12,22%.
A qualidade de sucesso neste período foi de 55,75%; comparando o mesmo com o resultado obtido, em igual período
do ano passado, 76,70%; verifica-se uma diminuição acentuada de 20,95%.
Conclusão: o sucesso e a qualidade de sucesso diminuíram face a igual período do ano letivo anterior.
2ºano - Disciplina de Português
O resultado alcançado no 3º período foi de 93,69% de sucesso; comparando o mesmo com o resultado obtido, em
igual período no ano passado 96,36%, verifica-se uma diminuição de 2,67%.
A qualidade de sucesso alcançado neste período foi de 69,37% e comparando com o resultado obtido no ano anterior,
em igual período, 58,18%, verifica-se uma subida na qualidade de sucesso na ordem dos 11,19%.
Conclusão: o sucesso diminuiu e a qualidade de sucesso aumentou, face a igual período do ano letivo anterior.
2ºano - Disciplina de Matemática
O resultado alcançado no 3º período foi de 96,40% de sucesso; comparando o mesmo com o resultado obtido, em
igual período no ano passado, 90,00%, verifica-se um aumento de 6,40%.
A qualidade de sucesso alcançado neste período foi de 67,57%, e comparando com o resultado obtido no ano anterior
em igual período, 64,55%, verifica-se uma subida na qualidade de sucesso na ordem dos 3,02%.
Conclusão: o sucesso e a qualidade de sucesso aumentaram face a igual período do ano letivo anterior.
Nota 1: Não é possível apresentar dados comparativos dos três períodos letivos uma vez que a implementação do
projeto só aconteceu com maior regularidade no 3º período.
Nota 2: O tempo destinado ao projeto foi insuficiente devido ao elevado número de substituições que a docente
responsável teve de fazer.
Tendo em conta a forma como este projeto tem vindo a ser implementado, o tempo de intervenção destinado às
turmas deverá ser atribuído de acordo com o aproveitamento das mesmas.
PRIMEIRO CICLO: Assessoria da Matemática
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Titulares Turma/Clotilde Assunção/ Ana Pacheco/ Mário Sintra/Rui António/Angélica
Cabrita
Tarefas desenvolvidas
• Resolução de atividades matemáticas
• Realização de jogos matemáticos (Multiplix; Rapidíssimas; Jogo do 24; Semáforo)
• Experimentação de estratégias de resolução
• Desenvolvimento do raciocínio matemático
• Desenvolvimento do cálculo/ estratégias de cálculo
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Melhorar o sucesso escolar
• Melhorar a qualidade do sucesso
• Melhorar a qualidade das aprendizagens
• Potenciar facilidades e superar dificuldades
• Melhorar o ritmo de trabalho e autonomia
Resultados1ª Período:
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4º ano - Na disciplina de matemática, o resultado alcançado no 1º período foi de 93,10% de sucesso; comparando
o mesmo com o resultado obtido, em igual período no ano passado, 96,81%, verifica-se uma descida de 3,71%.
A qualidade de sucesso alcançado neste período foi de 66,67%; comparando com o resultado obtido no ano anterior,
em igual período, 67,02%, verifica-se uma descida de 0,35%.
Conclusão: o sucesso e a qualidade de sucesso desceram face a igual período do ano letivo anterior.
Nota: Relativamente à docente Clotilde Assunção, de assessoria de matemática nas turmas de 3º ano, por ter sido
convocada para substituir outros docentes titulares de turma, não pode concretizar a sua ação com as turmas, o que
acabou por comprometer o trabalho, inicialmente previsto, junto dos alunos. Contudo, a referida docente continuou
a enviar, semanalmente, os desafios matemáticos para que as colegas os aplicassem na sala de aula.
É de salientar que esta assessoria foi implementada como uma estratégia de promoção do sucesso, constituindo-se,
desse modo, como recurso humano adicional no desenvolvimento de atividades, mas, uma vez mais, devido ao
elevado número de substituições, não se cumpriu o objetivo inicial.
Resultados 2º Período:
3ºano – Na disciplina de matemática, o resultado alcançado no 2º período foi de 87,27% de sucesso; comparando o
mesmo com o resultado obtido, em igual período no ano passado, 92,94% verifica-se um decréscimo de 5,67%.
A qualidade de sucesso alcançado neste período foi de 59,09% e comparando com o resultado obtido no ano anterior
em igual período, 69,41%, verifica-se um decréscimo na ordem de 10,32%.
Conclusão: face a igual período do ano letivo anterior, a percentagem de sucesso e a qualidade de sucesso
diminuíram.
4ºano – Na disciplina de matemática, o resultado alcançado no 2º período foi de 93,10% de sucesso; comparando o
mesmo com o resultado obtido, em igual período no ano passado, 95,74%, verifica-se um decréscimo de 2,64%.
A qualidade de sucesso alcançado neste período foi de 62,77%; comparando com o resultado obtido no ano anterior,
em igual período, 63,22%, verifica-se um aumento na ordem dos 0,45%.
Conclusão: o sucesso diminuiu e a qualidade de sucesso aumentou ligeiramente face a igual período do ano letivo
anterior.
Resultados- 3º Período
3ºano – Na disciplina de matemática, o resultado alcançado no 3º período foi de 92,73% de sucesso; comparando o
mesmo com o resultado obtido, em igual período no ano passado, 94,25% verifica-se um decréscimo de 1,52%.
A qualidade de sucesso alcançado neste período foi de 61,82% e comparando com o resultado obtido no ano anterior,
em igual período, 75,86%, verifica-se um decréscimo na ordem dos 14,04%.
Conclusão: face a igual período no ano letivo anterior, a percentagem de sucesso e de qualidade de sucesso
diminuíram.
Conclusão: Avaliando a evolução dos dois períodos letivos em que esta assessoria ocorreu, pode constatar-se que
houve uma melhoria do sucesso do 2º período para o 3º período.
4ºano – Na disciplina de matemática, o resultado alcançado no 3º período foi de 97,67% de sucesso; comparando o
mesmo com o resultado obtido, em igual período no ano passado, 98,94%, verifica-se um decréscimo de 1,27%.
A qualidade de sucesso alcançado neste período foi de 65,12% e comparando com o resultado obtido no ano anterior,
em igual período, 64,89%, verifica-se um aumento na ordem dos 0,23%.
Conclusão: o sucesso diminuiu e a qualidade de sucesso aumentou ligeiramente face a igual período do ano letivo
anterior.
Conclusão: Avaliando a evolução dos três períodos letivos em que a assessoria ocorreu, pode constatar-se que a
percentagem de sucesso do 1º para o 2º período manteve-se igual, registando-se uma melhoria no 3º período.
Nota: As atividades de assessoria destinadas ao 3º ano foram prejudicadas porque a docente responsável pela sua
aplicação foi convocada para fazer substituições.
PRIMEIRO CICLO: Coadjuvação Educação Física
Data da realização: Ao longo do ano
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Professores responsáveis: Titulares Turma/ Mónica Melo/Nuno Silva/Paulo Vaz/Hugo Tenil/Pedro
Fernandes/Samuel Teiga/Pedro Contreiras/Nuno Saraiva/Susana Narciso
Tarefas desenvolvidas
•

Aprendizagens mais especializadas na área desportiva

Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Resultados 1º Período:
Educação Física (todos os anos) – Qualidade de Sucesso
1ºano – Na disciplina de Educação Física, o resultado alcançado na qualidade de sucesso, no 1º período, foi de 80%;
comparando o mesmo com o resultado obtido, em igual período do ano letivo anterior, 81,55%; houve uma descida
de 1,55% face a igual período do ano letivo anterior.
2ºano - Na disciplina de Educação Física, o resultado alcançado na qualidade de sucesso, no 1º período, foi de 73,83%;
comparando o mesmo com o resultado obtido, em igual período no letivo anterior, 72,48%, houve uma subida de
1,35 % face a igual período do ano letivo anterior.
3ºano - Na disciplina de Educação Física, o resultado alcançado na qualidade de sucesso, no 1º período, foi de 66,1%;
comparando o mesmo com o resultado obtido, em igual período no ano letivo anterior, 79,07%; houve uma descida
de 12,97% face a igual período do ano letivo anterior.
4ºano - Na disciplina de Educação Física, o resultado alcançado na qualidade de sucesso, no 1º período, foi de 87,4%;
comparando o mesmo com o resultado obtido, em igual período no ano letivo anterior, 69,15%, houve uma subida
de 18,25% face a igual período do ano letivo anterior.
1ºCiclo: Na disciplina de Educação Física, o resultado alcançado na qualidade de sucesso, no 1º período, foi de 76,83%;
comparando o mesmo com o resultado obtido, em igual período no ano letivo anterior, 75,56%, houve um aumento
de 1,27% face a igual período do ano letivo anterior.
Conclusão: A qualidade de sucesso desceu, face a igual período no ano letivo anterior, apenas nos 1º e 3º anos de
escolaridade, sendo que se registou uma descida acentuada no 3º ano. Verificou-se uma subida significativa no 4º
ano de escolaridade.
Resultados 2º Período:
Educação Física (todos os anos) – Qualidade de Sucesso
1ºano – Na disciplina de Educação Física, o resultado alcançado na qualidade de sucesso, no 2º período, foi de 84,82
%; comparando o mesmo com o resultado obtido, em igual período no ano letivo anterior, 82,18 %, houve um
aumento de 2,64% face ao ano passado.
2ºano - Na disciplina de Educação Física, o resultado alcançado na qualidade de sucesso, no 2º período, foi de 85,59%;
comparando o mesmo com o resultado obtido, em igual período no letivo anterior, 76,36%, houve um aumento de
9,23 % face ao ano passado.
3ºano – Na disciplina de Educação Física, o resultado alcançado na qualidade de sucesso, no 2º período, foi de 76,36%;
comparando o mesmo com o resultado obtido, em igual período no ano letivo anterior, 85,88%, houve uma descida
de 9,52% face ao ano passado.
4ºano – Na disciplina de Educação Física, o resultado alcançado na qualidade de sucesso, no 2º período, foi de 90,80%;
comparando o mesmo com o resultado obtido, em igual período no ano letivo anterior, 70,21%, houve um aumento
de 20,59% face ao ano passado.
1ºCiclo: Na disciplina de Educação Física, o resultado alcançado na qualidade de sucesso, no 2º período, foi de 84,39%;
comparando o mesmo com o resultado obtido, em igual período no ano letivo anterior, 78,65%; houve um aumento
de 5,74% face ao ano passado.
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Conclusão: A qualidade de sucesso aumentou, face a igual período do ano letivo anterior, em todos os anos exceto
no 3º ano de escolaridade. Globalmente, a qualidade de sucesso no 1º ciclo aumentou.
Resultados 3º Período:
Educação Física (todos os anos) – Qualidade de Sucesso
1ºano – Na disciplina de Educação Física, o resultado alcançado na qualidade de sucesso, no 3º período, foi de 89,38%
comparando o mesmo com o resultado obtido, em igual período no ano letivo anterior, 88,35%; houve uma subida
de 1,03% face ao ano passado.
2ºano - Na disciplina de Educação Física, o resultado alcançado na qualidade de sucesso, no 3º período, foi de 88,29%;
comparando o mesmo com o resultado obtido, em igual período no ano letivo anterior, 80,00%, houve uma subida
de 8,29 % face ao ano passado.
3ºano – Na disciplina de Educação Física, o resultado alcançado na qualidade de sucesso, no 3º período, foi de 82,73%;
comparando o mesmo com o resultado obtido em igual período no ano letivo anterior, 94,25%, houve uma descida
de 11,52% face ao ano passado.
4ºano – Na disciplina de Educação Física, o resultado alcançado na qualidade de sucesso, no 3º período, foi de 90,70%;
comparando o mesmo com o resultado obtido, em igual período no ano letivo anterior, 70,21%, houve um aumento
de 20,49% face ao ano passado.
1ºCiclo: Na disciplina de Educação Física, o resultado alcançado na qualidade de sucesso, no 3º período, foi de 87,77%;
comparando o mesmo com o resultado obtido, em igual período no ano letivo anterior, 83,20%, houve um aumento
de 4,57% face ao ano passado.
Conclusão: A qualidade de sucesso subiu, face a igual período do ano letivo anterior, no 1º, 2º e 4º anos de
escolaridade. Registou-se uma descida no 3º ano de escolaridade.
Nota: A coadjuvação do professor Pedro Fernandes (turma M4) e da professora Mónica Melo (turma E3B) foi
reduzida porque os docentes acompanharam algumas atividades do Desporto Escolar.
PRIMEIRO CICLO: Plano Nacional de Leitura – Ler mais / Educação Literária
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Titulares Turma/ Emília Firmino/ Carla Troncho/Conceição Martins
Tarefas desenvolvidas
1º Período
• Concurso de soletração (2º/3º anos)
• Concurso literário “Ser escritor é cool”
• Concurso “Miúdos a votos”
• Inscrição no campeonato “Speed Reading”
• Leitura de obras literárias do PNL- Ler+
• Dinamização da biblioteca da escola com empréstimo domiciliário dos livros e com a colaboração da
professora bibliotecária
• Realização coletiva de histórias e outros trabalhos de exploração de contos
2º Período
• Projeto “Leituras digitais”
• Treino da velocidade leitora
• Treino e seleção para o Concurso de soletração (2º/3º anos)
• Concurso literário “Ser escritor é cool”
• Concurso “Miúdos a votos”
• Semana da Leitura (7 a 11 de março)
Relatório de Execução do Plano Anual de Atividades – 2021/22

18

Agrupamento de Escolas Rio Arade
•
•
•
•

Treino de leitura do concurso “Speed Reading”
Leitura de obras literárias do PNL- Ler+
Encontro de autor com o músico Daniel Completo e a ilustradora Cristina Completo
Dinamização das bibliotecas das escolas com empréstimo domiciliário de livros e com a colaboração da
professora bibliotecária
• Realização coletiva de histórias e outros trabalhos de exploração de contos
3º Período
• Projeto “Leituras digitais”
• Treino de leitura e concurso “Speed Reading”
• Treino e seleção para o Concurso de soletração
• Concurso literário “Ser escritor é cool”
• Participação nos concursos “Na Rota da Arte” e “Concurso Literário”, da RBE
• Leitura de obras literárias do PNL- Ler+
• Sessão de “Contatininhas - contos, paralendas e adivinhas ao som da concertina” por Luís Carmelo
• Dinamização das bibliotecas das escolas com empréstimo domiciliário de livros
• Realização coletiva de histórias e outros trabalhos de exploração de contos
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Suscitar nas crianças o prazer pela leitura
• Divulgar a literatura nacional e internacional
• Utilizar a linguagem como meio de expressão criativa
• Estimular a imaginação, a criatividade e a sensibilidade
• Promover o gosto pela escrita
• Sensibilizar pais e encarregados de educação para a importância do livro e da leitura no desenvolvimento da
criança
• Envolver os pais e outros familiares em atividades de promoção da leitura
• Fomentar a interdisciplinaridade.
Nota: As professoras bibliotecárias não conseguiram desenvolver todas as atividades inicialmente previstas com as
turmas por lhes terem sido atribuídas outras funções.
PRIMEIRO CICLO: PES – “Nutrir e Educar”
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Coordenadora do PES/Titulares Turma
Tarefas desenvolvidas
1º Período
• Semana da Alimentação: confeção de lanches saudáveis, espetadas e saladas de frutas; exploração da roda
dos alimentos
• Distribuição de fruta (2 vezes/semana)
• Participação no concurso “Heróis da Fruta” (Escola de Estômbar)
• Dia Mundial da Diabetes: visualização de um vídeo e diapositivos explicativos
• Avaliações antropométricas (Projeto “Alimentação + saudável”)
• Controlo da pediculose
• Dia Mundial de Luta contra a SIDA: formação do Laço Vermelho; utilização de uma peça de roupa vermelha;
sessão de esclarecimento sobre a temática.
2º Período
• Distribuição de fruta (2 vezes/semana)
• Participação no concurso “Heróis da Fruta” (Escola de Estômbar)
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• Dia dos Afetos – construção de painéis com mensagens
• Projeto de competências sociais e emocionais, desenvolvido em parceria com o município de Lagoa e Portal B
• Sensibilização para consumos alimentares saudáveis e nutricionalmente equilibrados
• Sensibilização para uma boa higiene do sono
• Controlo da pediculose
3º Período
• Distribuição de fruta (2 vezes/semana)
• Participação no concurso “Heróis da Fruta” e visita da mascote à Escola de Estômbar
• Projeto de competências sociais e emocionais, desenvolvido em parceria com o município de Lagoa e Portal B
• Sensibilização para consumos alimentares saudáveis e nutricionalmente equilibrados
• Sessão de cinema no auditório municipal de Lagoa com o filme pedagógico “Movimento S” (temática da
obesidade infantil)
• Sessão de higiene oral com uma técnica de medicina dentária
• Distribuição de cheques dentista
• Sensibilização para uma boa higiene do sono
Controlo da pediculose.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Dotar as crianças de conhecimentos, atitudes e valores que as ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas
à sua saúde, ao seu bem-estar físico, social e mental, bem como a saúde dos que as rodeiam, conferindo-lhes, assim,
um papel interventivo.
As ações decorreram durante o horário letivo pelo que houve a participação plena de todas as turmas. Os alunos
participaram ativamente e demonstraram curiosidade pelos temas abordados, nomeadamente os relativos à
alimentação e a temática da Diabetes.
PRIMEIRO CICLO: Coadjuvação Música
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Titulares de Turma/Nuno Francisco
Tarefas desenvolvidas
Aprendizagens mais especializadas na área musical.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
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• Melhorar o sucesso escolar
• Melhorar a qualidade do sucesso
• Melhorar a qualidade das aprendizagens
• Promover o sucesso escolar através da diversificação das aprendizagens
• Potenciar facilidades e superar dificuldades
• Potenciar o desenvolvimento harmonioso das capacidades musicais dos alunos
1º Período
Música (2º ano) – Qualidade de Sucesso
Na disciplina de Música, o resultado alcançado na qualidade de sucesso, no 1º período, foi de 83,18%.
Não é possível comparar o resultado obtido com o registado em igual período do ano letivo anterior, uma vez que não
houve coadjuvação nesta disciplina.
2º Período
Música (2º ano) – Qualidade de Sucesso
Na disciplina de Música, o resultado alcançado na qualidade de sucesso, no 2º período, foi de 86,49%.
Não é possível comparar o resultado obtido com o registado em igual período do ano letivo anterior, uma vez que não
houve coadjuvação nesta disciplina.
3º Período
Música (2º ano) – Qualidade de Sucesso
Na disciplina de Música, o resultado alcançado na qualidade de sucesso, no 3º período, foi de 88,29%.
Não é possível comparar o resultado obtido com o registado em igual período do ano letivo anterior, uma vez que não
houve coadjuvação nesta disciplina.
NOTA: Esta coadjuvação deverá manter-se e, se possível, ser alargada aos restantes anos de escolaridade.
PRIMEIRO CICLO: Canguru Matemático
Data da realização: 1º Período (outubro)
Professores responsáveis: Titulares Turma 3º Ano/ Coord. Ano/ Coord. Dep.
Tarefas desenvolvidas
1º Período
• O Concurso Canguru Matemático de 2021 realizou-se excecionalmente na segunda quinzena de outubro de
2021 (de 18 a 29), como concurso interno em cada escola.
• As provas aplicadas enquadraram-se na Categoria Mini-Escolar - nível II (para alunos do 3.º ano de
escolaridade).
• As provas foram resolvidas a nível individual, com duração de 1h 30min, num total de 24 questões de
escolha múltipla, com dificuldade crescente.
• Não foi permitido o uso de máquinas de calcular ou de computador.
• Após a realização das provas, as professoras titulares preencheram a grelha Excel e a coordenadora de ano
inseriu os dados na plataforma criada para o efeito.
• Foram gerados diplomas de participação para os alunos com pontuação positiva e entregues em sala de
aula.
2º Período
• O Concurso Canguru Matemático de 2022 realizou-se no período da tarde, do dia 17 de março.
• As provas aplicadas enquadraram-se na Categoria Mini-Escolar - nível II (para alunos do 3.º ano de
escolaridade) e na Categoria Mini-Escolar - nível III (para alunos do 4.º ano de escolaridade)
• As provas foram resolvidas a nível individual, com duração de 1h 30min, num total de 24 questões de
escolha múltipla, com dificuldade crescente.
• Não foi permitido o uso de máquinas de calcular ou de computador.
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Após a realização das provas, as professoras titulares preencheram a grelha Excel que enviaram para a docente do
departamento de matemática que inseriu os dados na plataforma criada para o efeito.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Melhorar o sucesso escolar
• Melhorar a qualidade do sucesso
• Melhorar a qualidade das aprendizagens
• Promover o sucesso escolar através da diversificação das aprendizagens, potenciando o nível de capacidade de
compreensão e aplicação de estratégias de raciocínio matemático.
• Estimular e motivar o maior número possível de alunos para a matemática, como complemento a outras
atividades, tais como competições e olimpíadas.
• Potenciar facilidades e superar dificuldades
Resultados:
Os alunos apresentaram motivação e interesse na participação do Concurso Canguru Matemático 2021, resolvendo
as situações problemáticas através de diferentes estratégias e diferenciadas metodologias de cálculo.
Participaram 105 alunos, dos quais 43 obtiveram classificação igual ou superior a 50 pontos, o que corresponde a
40,95% de sucesso. De notar que os alunos participantes se encontravam a iniciar o 3º ano, após dois anos de
ensino misto, ou seja presencial e à distância, devido à situação pandémica que assolou o país. É importante
referir, ainda, que este foi o primeiro contacto com o Concurso Canguru Matemático, uma vez que no ano letivo
transato não participaram.
A maioria dos alunos mostrou interesse em voltar a participar no próximo ano letivo.
2º Período
Resultados:
• Os alunos apresentaram motivação e interesse na participação do Concurso Canguru Matemático 2022,
resolvendo as situações problemáticas através de diferentes estratégias e diferenciadas metodologias de cálculo.
Participaram 95 alunos e a maioria mostrou interesse em voltar a participar no próximo ano letivo.
PRIMEIRO CICLO: Plano Nacional das Artes
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Titulares Turma/ Coord. PNA
Tarefas desenvolvidas
1º Período
• Participação em espetáculos musicais (Concertos Pedagógicos Comentados/ Musical” Milho Por Peixe”)
• Recolha de receitas gastronómicas locais e regionais
• Construção de um livro de receitas.
2º Período
• Projeto Parte, no âmbito do PEEA, com a artista Rita Wengorovius
• Recolha de lendas locais: “Lenda das amendoeiras”
• Estudo de campo das plantas medicinais/ aromáticas e árvores de fruto da região
• Semana das Cores em comemoração da chegada da primavera
• Projeto sobre o ninho das cegonhas
• Participação no projeto VATE intitulado “Medo-manual de sobrevivência para seres fofinhos”
• Participação no espetáculo “Monstros marinhos”
• Construção de um livro de receitas
3ºPeríodo
• Projeto Parte, no âmbito do PEEA, com a artista Rita Wengorovius
• Projeto “Receitas típicas algarvias”
Exposição de trabalhos “O que mais gosto no concelho de Lagoa”
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Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Consciencializar para o valor do património cultural como fator de coesão e de pertença, e para as artes como
promotoras da formação integral do cidadão.
As turmas iniciaram as atividades de pesquisa relativas à temática da “Gastronomia típica local e regional”.
Os alunos do 3º e 4º anos foram convidados a assistir a Concertos Comentados Pedagógicos, da Associação Artis XXI,
entidade responsável pelo Conservatório de Artes de Lagoa. Nesses concertos, os músicos apresentaram excertos
musicais de obras clássicas, bem como alguns instrumentos de orquestra, de cordas e de sopro. A voz foi, também,
apresentada como um instrumento pela cantora lírica nas sessões realizadas para as escolas de Mexilhoeira, Ferragudo
e Estômbar.
Todas as turmas assistiram ao espetáculo musical “Milho Por Peixe”, no Auditório Carlos do Carmo, promovido pelo
Município, tendo realizado trabalhos manuais e de expressão corporal/musical explorando a temática.
PRIMEIRO CICLO: Programa ECO-ESCOLAS - Hortas Pedagógicas
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Coordenadores de Estabelecimento/Titulares Turma/Educadoras
1º Período
• Participação no concurso nacional de hortas pedagógicas “Horta da Escola”, através do projeto “ações de troca
de sementes”
• Manutenção/limpeza das hortas
• Visita de estudo a uma horta familiar
• Plantação de produtos hortícolas
• Criação de lancheiras saudáveis para a consciencialização de mudança de hábitos
• Criação de ecopontos nas salas
• Cerimónia de hasteamento da Bandeira Eco Escola
• Participação no concurso de reciclagem da ALGAR “Separa e Ganha”
• Construção de símbolos natalícios com materiais recicláveis e reutilizáveis (estrelas, pinheiros, presépio)
2º período
• Dinamização de ecopontos, na escola e em casa
• Hortas Bio Eco-Escolas
• Participação no projeto GreenCorK
• Lanches saudáveis
• Participação no concurso nacional de hortas pedagógicas “Horta da Escola”, através do projeto “ações de troca
de sementes”
• Manutenção/limpeza das hortas
• Plantação de produtos hortícolas
• Acompanhamento do ciclo de vida dos bichos da seda
• Projeto “Fevereiro sem plástico” em parceria com a associação “A Rocha”
• Projeto “Turma Imbatível” em parceria com o Lidl
• Aproveitamento das águas pluviais para rega
• Sessão de esclarecimento com a apicultora Lília sobre a produção de mel
• Criação de lancheiras saudáveis para a consciencialização de mudança de hábitos
• Cerimónia de hasteamento da Bandeira Eco Escola
• Participação no concurso de reciclagem da ALGAR “Separa e Ganha”
3º Período
• Utilização de ecopontos, na escola e em casa
• Dinamização e criação de hortas Bio Eco-Escolas
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•
•
•
•
•
•
•
•

Participação no projeto GreenCorK
Visita à corticeira Amorim, em Silves
Colaboração/participação com os Pais/Famílias Eco-sustentáveis
Participação no projeto VALOR MED – “Escolas de Valor”
Participação no projeto “Alojamento local para aves”, da Associação “Vita Nativa”
Participação em evento digital, em streaming para apresentação do livro “Verão aí vou eu”
Participação na atividade do poster “Eco-código”
Protocolo com o Centro de Ciência Viva de Lagos, em regime de laboratório itinerante, com sessões sobre
“pigmentos naturais/artificiais” e “melanina”
• Evento digital em streaming para apresentação do livro “Pétalas do Mundo”
• Lanches saudáveis
• Concurso “Águas Sem Fronteiras”
• Concurso “A viagem dos Alimentos”
• Concurso “Separa e ganha”
• Projeto “Turma Imbatível”
• Concurso “UHU Mochos sustentáveis” – Eco Escolas
• Concurso “Escola Amiga da Criança” – Ninhos de Cegonhas; Fevereiro Sem Plástico; Horta Pedagógica
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
1º Período
• Promover uma cidadania responsável
• Contribuir para uma escola e uma comunidade mais sustentáveis
• Garantir a participação das crianças na tomada de decisões
• Promover a participação e envolvimento das famílias e de outros elementos da comunidade educativa
As escolas iniciaram o processo de limpeza dos espaços hortícolas e definiram com os alunos as variedades de
plantas que seriam utilizadas nas sementeiras/plantações. Algumas turmas promoveram e participaram em
atividades no âmbito da educação ambiental.
2º Período
• Educar para o desenvolvimento sustentável
• Encorajar ações e reconhecer o trabalho desenvolvido nas escolas em benefício do ambiente
• Desenvolver um conjunto de ações, iniciativas e atividades, no sentido de envolver as famílias e outros
elementos da comunidade educativa
• Promover uma cidadania responsável
• Contribuir para uma escola e uma comunidade mais sustentáveis
• Sensibilizar os alunos para a necessidade de uma alimentação saudável
• Garantir a participação das crianças na tomada de decisões
Em articulação, os alunos das escolas/jardins de infância realizaram as diversas atividades, com a participação
ativa das famílias que se disponibilizaram a colaborar nas tarefas.
3º Período
• Educar para o desenvolvimento sustentável
• Encorajar ações e reconhecer o trabalho desenvolvido nas escolas em benefício do ambiente
• Desenvolver um conjunto de ações, iniciativas e atividades, no sentido de envolver as famílias e outros
elementos da comunidade educativa
• Promover uma cidadania responsável
• Contribuir para uma escola e uma comunidade mais sustentáveis
• Sensibilizar os alunos para a necessidade de uma alimentação saudável
• Garantir a participação das crianças na tomada de decisões
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Em articulação, os alunos das escolas/jardins de infância realizaram as diversas atividades, com a participação ativa
das famílias que se disponibilizaram a colaborar nas tarefas.
Nota: A plataforma do Programa Eco-Escolas é demasiado burocrática pois exige muitos procedimentos na introdução
de dados e evidências das atividades realizadas. As coordenadoras do projeto não têm horas atribuídas para o
desempenho deste cargo.
PRIMEIRO CICLO: Includ-ed
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Coordenadora do Projeto/Titulares Turma
Tarefas desenvolvidas
1º Período
Tertúlia Dialógica literária de “Um Conto de Natal”, de Charles Dickens.
2º Período
• Tertúlia artística sobre Salvador Dali
• Tertúlia artística sobre Van Gogh
• Tertúlia artística sobre Kandinsky
3º Período
• Tertúlia artística sobre Kandinsky
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Melhorar a aprendizagem e a convivência de todos os estudantes
• Contribuir para uma escola e uma comunidade mais inclusivas
• Garantir a participação de todos os intervenientes no processo educativo
Algumas turmas realizaram as atividades a partir de um excerto da obra literária e realizaram as atividades com
base em pesquisas dos artistas plásticos.
PRIMEIRO CICLO: Simulacro (sismo)
Data da realização: 05 de novembro
Professores responsáveis: Coordenadores de Estabelecimento/Titulares Turma
Tarefas desenvolvidas
• Procedimentos de segurança dentro do edifício
• Exercício de segurança (baixar/proteger/aguardar)
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Estabelecer procedimentos adequados para atuação em caso de emergência
• Relembrar alunos, professores e pessoal auxiliar como agir em situações de sismo
As atividades decorreram conforme o previsto nos procedimentos a adotar em caso de sismo. Os alunos participaram
de forma responsável e o balanço foi positivo em todas as escolas.
PRIMEIRO CICLO: visitas de estudo
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Titulares Turma
Tarefas desenvolvidas
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1º Período
• Visita ao Museu de Portimão (turmas F3B, E3A e E3B)
• Visita ao Centro de Ciência Viva de Lagos (turma P3)
3ºPeríodo
• Visitas de estudo ao Zoomarine
• Visitas de estudo ao Centro de Ciência de Lagos
• Visita de estudo ao Zoo de Lagos
• Visita de estudo à Meia Praia, em Lagos, de comboio
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
1º Período
• Consciencializar para o valor do património natural e cultural como fator de coesão e pertença
• Melhorar a aprendizagem e a convivência de todos alunos
• Melhorar a taxa e a qualidade do sucesso educativo
As turmas envolvidas nas visitas tiveram oportunidade de realizar aprendizagens fora do contexto habitual da sala
de aulas.
As visitas de estudo permitiram, também, que os alunos se deslocassem por meios de transporte pouco usuais nas
suas vivências diárias (comboio e Ferry Táxi)
2º Período
As visitas planeadas para este período não foram realizadas por indisponibilidade de transporte ou por não ter sido
possível agendar marcação nos locais pretendidos.
Houve situações de doença das titulares de turma que impediram a concretização das visitas de estudo programadas.
As visitas ao Centro de Ciência Viva de Lagos, das turmas E3A e E3B, foram adiadas para o 3º período.
3ºPeríodo
A maioria das visitas planeadas não foram realizadas por indisponibilidade de transporte ou por não ter sido possível
fazer marcação nos locais pretendidos.
PORTUGUÊS
O Meu Minuto de Antena
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Todos os elementos do departamento
Tarefas desenvolvidas
• Apresentação da atividade aos alunos.
• Apresentação das comunicações orais.
• Apreciação imediata de cada apresentação e sugestões de melhoria.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos, na sua maioria, consideram que a atividade os ajuda na preparação das comunicações orais do período,
bem como nos resultados da avaliação.
Foi cumprida, pelo menos, uma ronda de Minutos de Antena em todas as turmas dos 2º e 3º ciclos (com exceção
do 9º ano, onde não se aplicou a atividade no 3º período). Uma percentagem não significativa de alunos não cumpriu
a tarefa.
PORTUGUÊS: Caderno de Escrita
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Todos os elementos do departamento
Tarefas desenvolvidas
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• Personalização do Caderno de Escrita.
• Promoção da escrita criativa com base em vários suportes: música, imagem, frase / citação, tema, palavra…
• Leitura voluntária dos textos pessoais.
• Partilha de leituras para melhoria de texto.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos gostam de utilizar este recurso para se exprimirem livremente e sem a pressão da avaliação sumativa. Em
muitos casos, nota-se evolução na qualidade de escrita, à medida que vão sendo elaborados os textos. Por vezes, os
resultados são tão interessantes que os alunos fazem questão de partilhar, na turma, através da leitura em voz alta.
Foi cumprida, a tarefa em todas as turmas dos 7º e 8º anos (no 9º ano a atividade não se aplica). Todos os alunos
participaram, tendo sido alcançada a meta proposta.
PORTUGUÊS: Concurso Literário do Concelho de Lagoa
Data da realização: 3º período
Professores responsáveis: Todos os elementos do departamento
Tarefas desenvolvidas
• Planificação, criação e revisão de textos, no âmbito da temática proposta.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
O Concurso Literário do Município de Lagoa foi proposto pelas professoras bibliotecárias e alargado aos alunos de
todos os ciclos. Com o incentivo das professoras de Português, verificou-se uma boa participação dos alunos,
contribuindo para a qualidade da produção escrita, tendo-se obtido os seguintes prémios:
3º Ciclo: 1º Lugar – Santiago Perdigão, 8ºAE
Menção Honrosa – Lara Roque, 8ºAE
PORTUGUÊS: Fotografo-me aqui tão perto
Data da realização: 2º e 3º períodos
Professores responsáveis: Eva Antunes e Susana Tendinha em articulação com EV e PNA com a Prof. Sílvia Matos
Tarefas desenvolvidas
• Planificação, criação e revisão de textos, no âmbito da temática proposta.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Nesta atividade participaram todos os alunos do 8º ano. Os trabalhos, de uma forma geral, foram criativos e os alunos
revelaram empenho e gosto por aliar a imagem à palavra, de forma harmoniosa e artística verificou-se uma boa

participação dos alunos, contribuindo para a qualidade da produção escrita, tendo-se obtido os seguintes prémios:
1º prémio: Jéssica Santinho (8ºA)
2º prémio ex aequo: Diana Santos e Elisabete Silva (8ºB)

PORTUGUÊS: Speak Out Challenge
Data da realização: 2 de fevereiro, 17 de fevereiro e 1 de abril
Professores responsáveis: Eva Antunes (+ professoras do 9º ano)
Tarefas desenvolvidas
• Formação de oratória para os alunos do 9º ano com um formador externo.
• Preparação e participação dos alunos selecionados para a semifinal, na ESPAMOL.
• Preparação e participação dos alunos selecionados para a final, em Albufeira.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
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Esta atividade envolveu todos os alunos do 9º ano do agrupamento, primeiro com uma formação sobre oratória,
depois com a participação na semifinal e na final. Esta ano letivo, o Agrupamento participou na final com duas alunas,
Eva Santos e Sofia Lobova. Esta atividade reveste-se de especial importância, não só pelas competências
desenvolvidas no domínio da oralidade, mas também pela autonomia, segurança e noção de inter-relações em
sitação comunicacional que os alunos adquirem.
1º prémio: Sofia Lobova
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
Día de La Hispanidade
Data da realização: 11 a 15 de outubro
Professores responsáveis: Patrícia Samarra
Tarefas desenvolvidas
• Apresentação de trabalhos sobre as várias festas hispanas (de Espanha e de alguns países da América Latina);
• Concurso “Camiseta de la Hispanidad”;
• Audição de músicas relativas à descoberta da América;
• Visionamento da Curta-metragem sobre a descoberta da América;
• Leitura de um excerto do Livro “Cristóbal Colón”;
• Apresentação de trabalhos sobre 10 curiosidades sobre os países hispanohablantes.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Deveria ter estendido o concurso “Camiseta de la Hispanidad” a todas as turmas de Espanhol. Foi feito apenas nas
turmas de oitavo ano. Houve trabalhos muito criativos.
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS: Halloween + Día De Los Muertos
Data da realização: Outubro e novembro
Professores responsáveis: Ana Bico/ Elsa Freitas/Ana Luís/Ana Andrez/Patrícia Samarro/Rodrigo Correia/Carla
Troncho/Sandra Pires/ António Ferreira/Mónica Melo
Tarefas desenvolvidas
•
•

Realização de um “Hat Contest”, no 1. Ciclo;
Decoração da Biblioteca Rio Arade e do átrio da João Cónim com trabalhos alusivos à comemoração, com as
turmas do 2ºciclo;
• Visionamento do filme Coco;
• Pintura de Catrinas (caveiras mexicabas);
• Concurso de “Healthy Halloween Treats”, exposição e votação nos 3 melhores por júri convidado composto
por professores, direção e administrativos;
• Horror Movie Poster - exposição e votação no melhor.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
No 1ºciclo, todos os alunos participaram com empenho e dedicação, na atividade proposta. Os trabalhos estiveram
expostos durante a semana alusiva à data comemorativa e foi eleito um vencedor, de entre os alunos da turma.
No 2ºciclo os alunos participaram com entusiasmo e empenho, tendo mostrado bastante interesse pela realização
de trabalhos para decoração da biblioteca da Rio Arade/escola João Cónim.
No 3º ciclo os alunos aderiram com bastante dedicação, vontade e inspiração, tendo criado trabalhos únicos
(cartazes de filmes de terror originais/ Comida saudável com motivos de Halloween) e merecedores da atenção da
direção da escola que se ofereceu para entregar prémios e certificados de participação.
Foram alcançados bons resultados com a maioria dos alunos envolvidos nesta atividade.
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LÍNGUAS ESTRANGEIRAS: Noël / Xmas / Navidad
Data da realização: Última semana 1º período
Professores responsáveis: Todos os docentes do departamento
Tarefas desenvolvidas
Os alunos elaboraram postais de boas festas, com mensagens natalinas. Os postais foram expostos na biblioteca das
escolas Rio Arade e João Cónim.
Para além disso, os alunos ouviram e cantaram vários “villancicos” (músicas típicas do Natal em Espanha),
conheceram os instrumentos típicos e degustaram alguns doces típicos (turrón, polvorones, matecados...).
Realizaram, também, vários exercícios propostos no manual sobre a quadra natalícia.
As turmas de inglês do 3º ciclo escreveram “Christmas wishes”, os quais firam expostos nos átrios das escolas em
forma de Christmas Tree.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos aderiram bem a esta atividade. Gostaram de provar os doces típicos de Natal. Devido ao covid, a docente
de Espanhol não realizou a atividade “churros com chocolate”.
Os alunos participaram com entusiasmo e empenho, tendo mostrado bastante interesse pela elaboração dos
wishes.
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS: Caminhada pela Paz / “Randonnée pour la paix”
Data da realização: 8 de abril
Professores responsáveis: Daniela Vidal
Tarefas desenvolvidas
Os alunos do 9º ano de Francês da RA, em sala de aula, criaram cartazes e frases alusivos ao tema da Paz e
Solidariedade, temas inseridos na unidade “Solidarité”.
No último dia de aulas do 2º período, os alunos do 9º ano e a turma do 8ºB fizeram uma “caminhada pela paz”
(acompanhados por oito professores e elementos da Escola Segura), da escola Rio Arade até à Praia Grande. Esta
atividade teve como objetivo apelar à paz no mundo e angariar bens para serem doados a famílias ucranianas. Já na
praia, os alunos formaram uma roda e construíram frases neste âmbito.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos tiveram um bom comportamento e empenharam-se com entusiasmo ao longo de toda a atividade (tanto
em sala de aula como na caminhada). Houve uma participação de cerca de 100% dos alunos.
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS: Dia Mundial do Livro
Data da realização: 22 de abril
Professores responsáveis: Espanhol
Tarefas desenvolvidas
Visionamento do excerto dos desenhos animados “D. Quijote”;
• Leitura de excertos da obra-prima de Miguel de Cervantes;
• Articulação com a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento: visionamento e leitura do conto de Manuel Pina “O
Tesouro”.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos mostraram interesse e motivação por este tipo de atividades. Foi uma forma bastante lúdica de
conhecerem a obra do ilustre Miguel de Cervantes.
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LÍNGUAS ESTRANGEIRAS: Time to learn (trabalhar os domínios da oralidade, vocabulário e de expressão escrita)
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Docentes do terceiro ciclo
Tarefas desenvolvidas
Foram realizados vários tipos de atividades que permitissem atingir os objetivos propostos pelo projeto e que visam
a compreensão auditiva, a expressão oral e a expressão escrita. Entre essas atividades destacaram-se os jogos
lúdico-didáticos como o “Don´t say it”, “Yes or No” ou “Speed Dictation” e foram utilizadas plataformas digitais, tais
como “Baamboozle”, “Wordwall” e “JeopardyLabs”. Também foram realizados outros exercícios de compreensão
auditiva que permitiram desenvolver esta competência. Para além de todos estes tipos de exercícios, os alunos
tiveram ainda a oportunidade de rever conteúdos nos quais apresentavam mais dificuldades.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Ao longo do ano letivo, a grande maioria das turmas mostrou empenho e interesse pelas atividades conseguindose criar momentos de grande dinamismo e de envolvimento dos alunos. O facto de se realizarem atividades
diferentes do que estão habituados durante as aulas, fez com que os alunos gostassem mais da disciplina
despertando um maior interesse e expetativa por estas aulas e, sem darem por isso, verificou-se que houve
apreensão e aplicação de conhecimentos através de uma aprendizagem mais lúdica. Além disso, verificou-se
igualmente uma diminuição da inibição que alguns alunos sentiam ao terem de se expressar oralmente perante os
outros. Também importante foi o facto de lhes ser possível rever e exercitar alguns conteúdos mais problemáticos.
Todo o trabalho desenvolvido, quer de seleção, quer de preparação de atividades e sua concretização traduziu-se
em melhores resultados na disciplina.
Sendo o objetivo melhorar os resultados na disciplina em, pelo menos, 2% face aos resultados do ano anterior, a
nível da taxa de sucesso, verifica-se que houve um aumento em todos os anos de escolaridade tendo ultrapassado
os valores estipulados pelas metas do PPMT.
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
Exposição Rosa dos Ventos
Data da realização: 1º Período
Professores responsáveis: Alda Rolim, Cristina Correia, Henrique Silva
Tarefas desenvolvidas
Os alunos elaboraram Rosas dos Ventos nos mais variados suportes e materiais, em casa com ajuda dos Encarregados
de Educação.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A realização dos trabalhos foi bem conseguida e houve envolvimento dos Encarregados de Educação nesta atividade,
fator que favorece a participação dos Enc. de Educação na comunidade escolar que é dos objetivos deste agrupamento
de escolas. A avaliação foi realizada e os trabalhos devidamente classificados com as menções de Insuficiente,
Suficiente, Bom e Muito Bom. Os referidos trabalhos foram expostos, no átrio das duas escolas.
Os critérios de avaliação tidos em conta pelos docentes foram: 1- O rigoroso cumprimento dos prazos de entrega dos
trabalhos que, de uma forma geral foram cumpridos; 2- A sua apresentação e qualidades gráficas; 3- A correção da
informação neles contida.
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - Entrevistas a familiares / amigos que vivenciaram o período do Estado Novo e
25 de abril ou Guerra Colonial e apresentação das mesmas.
Data da realização: 2º Período
Professores responsáveis: Alda Rolim, Cristina Correia, Henrique Silva (6.º ano), Hélder Correia (9.ºano)
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Tarefas desenvolvidas
Os alunos entrevistaram os avós, tios, amigos sobre os temas supracitados.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A atividade foi bem conseguida e enriquecedora para os alunos envolvidos, que conheceram aspetos da vida dos seus
ascendentes que não conheciam e puderam comparar com a atualidade.
Os trabalhos foram avaliados pela qualidade que apresentavam e pela riqueza do conteúdo.
Esta atividade terá continuidade no 3.ºperíodo, com a apresentação das mesmas.
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS: Castelos Medievais
Data da realização: 3º Período
Professores responsáveis: Dora Simões
Tarefas desenvolvidas
Exposição realizada no átrio da escola básica Prof João Cónim
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A atividade teve por objetivo aprofundar a aprendizagem do tempo histórico, com recurso à criatividade e expressão
plástica. Foi realizada com as 3 turmas do 7º ano da JC. Os alunos foram absolutamente fantásticos, quer no seu
empenho, quer no cumprimento dos prazos. Foram auxiliados pelo professor João Carreira de Ed. Visual. Os
trabalhos/projetos apresentados estavam soberbos. No cômputo geral, a atividade foi bem-sucedida.
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS: Exposição de panfletos sobre riscos e catástrofes naturais
Data da realização: 3º Período
Professores responsáveis: Telmo Assunção
Tarefas desenvolvidas
Construção e exposição de panfletos de prevenção de catástrofes naturais
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Ao longo das aulas, com o apoio do professor, os alunos contruíram individualmente panfletos sobre a prevenção e
atuação perante catástrofes. Posteriormente foi realizada uma exposição dos trabalhos no átrio da EB João Cónim. A
atividade revelou-se um sucesso, tendo os alunos participado ativamente na mesma, melhorando consideravelmente
o seu desempenho e superando as suas dificuldades nas temáticas abordadas.
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS: Exposição de trabalhos sobre os países da União Europeia
Data da realização: 3º Período
Professores responsáveis: Telmo Assunção
Tarefas desenvolvidas
Construção e exposição de trabalhos (tipo cartão de cidadão) dos diferentes países da União Europeia
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Ao longo das aulas, com o apoio do professor, os alunos contruíram individualmente trabalhos sobre os diferentes
países da União Europeia. Posteriormente foi realizada uma exposição dos trabalhos nas diferentes salas de aula da
EB2,3 João Cónim. A atividade revelou-se um sucesso, tendo os alunos participado ativamente na mesma, melhorando
consideravelmente o seu desempenho e superando as suas dificuldades nas temáticas abordadas.
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - XIV Campeonato Supertmatik de Geografia
Data da realização: 2º e 3º Período
Professores responsáveis: José Duarte, Telmo Assunção e Marco Floro
Tarefas desenvolvidas
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Realização do campeonato escolar Intra turmas. Todos os alunos realizaram as 3 etapas, 1ª- INSCRIÇÕES e TREINOS
livres (até 31 janeiro 2022). Seguidamente realizaram a Etapa 2: Seleção de Finalistas (até 8 de abril 2022), esta
consistiu em competição online, contemplando duas eliminatórias. Na primeira eliminatória, os alunos foram sujeitos
a uma prova cronometrada, em que durante quinze minutos, tentaram obter no modo solitário da app, um registo
igual ou inferior ao tempo mínimo de 55 segundos que dava acesso à fase seguinte. Os alunos apurados para a segunda
eliminatória, encontraram como desafio, alcançar uma vitória contra o adversário virtual “Robot Yura”, num tempo
limite de 15 minutos.
Todas as etapas foram realizadas online. (Março 30 de junho)
A Grande Final Online, decorreu no período de 2 a 22 de maio, e considerou 3 tentativas, com vista à obtenção do
melhor tempo num jogo em que os alunos tiveram de responder corretamente a 15 questões. As 3 tentativas deverão
ser realizadas na mesma data, aceitando-se um intervalo de 5 a 10 minutos entre elas. Na sala onde decorreram as
provas, só estiveram presentes os alunos apurados e o(s) professore(s) vigilante(s). O melhor resultado de cada aluno
foi contabilizado para efeitos de posicionamento no ranking SUPERTMATIK (em caso de empate foram tidos em conta
os restantes tempos).
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Todos os alunos, do Agrupamento, do Ensino Regular do 3º ciclo participaram. Assim sendo, a taxa de participação
ultrapassou a meta estabelecida (90%). A taxa de participação dos alunos do 3º ciclo do ensino Regular do
agrupamento foi de 100%. foram apurados um total de 43 alunos para a grande final nacional, pertencendo 34 à
Escola Básica Rio Arade e 9 à Escola Básica Professor João Cónim. (Março 30 de junho)
Na Grande Final Online participaram os seguintes alunos e alcançado os respetivos lugares:
7º ano: Lara Capela (21º); Luca Garcia (44º); Joana Marques (46º) e Martim Fietz (50º). Estes alunos alcançaram as
suas posições meritórias entre os três mil quatrocentos e sessenta e oito participantes dos países da Comunidade dos
Países da Língua Portuguesa (CPLP).
8º ano: Eugénia Lopes (1º); Afonso Teixeira (5º); Margarida Pires (11º); Leonor Maria (29º); Leonor Marçal (45º);
Elisabete Silva (50º); Bruna Noronha (72º); Sara Moleiro (100º); Clara Santos (105º) e Matilde Moreira (115º). O
desempenho global dos alunos foi bastante meritório, sendo de destacar os alunos que almejaram o 1.º lugar e 5º
lugar, respetivamente, na competição, entre os oito mil e noventa e dois participantes dos países da Comunidade dos
Países da Língua Portuguesa (CPLP);
9º ano: Frederico Ribeiro (89º); Daniel Bentes (90º); Diana Ventura (95º) e Rafaela Mateus (98º). Estes alunos
obtiveram posições de relevo entre os seis mil setecentos e trinta e dois participantes dos países da Comunidade dos
Países da Língua Portuguesa (CPLP).
Os resultados obtidos pelos alunos foram bastante meritórios, tendo um total de dois alunos alcançado posições
dentro do Top 10 e dez alunos o Top 50.
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS – XIV Campeonato Supertmatik de História de Portugal
Data da realização: 2º e 3º Período
Professores responsáveis: Alda Rolim, Cristina Correia, Henrique Silva e Paula Simão
Tarefas desenvolvidas
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Realização do campeonato escolar Intra turmas. Todos os alunos realizaram as 3 etapas, 1ª- INSCRIÇÕES e TREINOS
livres (até 31 janeiro 2022). Seguidamente realizaram a Etapa 2: Seleção de Finalistas (até 8 de abril 2022), esta
consistiu em competição online, contemplando duas eliminatórias. Na primeira eliminatória, os alunos foram sujeitos
a uma prova cronometrada, em que durante quinze minutos, tentaram obter no modo solitário da app, um registo
igual ou inferior ao tempo mínimo de 55 segundos que dava acesso à fase seguinte. Os alunos apurados para a segunda
eliminatória, encontraram como desafio, alcançar uma vitória contra o adversário virtual “Robot Yura”, num tempo
limite de 15 minutos.
Todas as etapas foram realizadas online. Participação de 41 alunos para a grande final nacional.
A Grande Final Online, decorreu no período de 2 a 23 de maio, com os alunos apurados, nas 2 primeiras fases:
5.º ano:18 alunos que concorreram num universo de 4824 participantes, tendo uma meritória prestação, com 3 alunos
no TOP 20: Duarte Diogo (11.º); Afonso Nunes (13.º); Martim Areias (14.º); e os restantes nas seguintes posições:
Francisco Tiago (24.º); André Conduto( 34.º); Diogo Gomes (36.º); Tomás Contenda (39.º); Henrique Neves (42.º);
Ariana Pereira (43.ª); Artur Reis (45.º); Carolina Afonso (47.º); André Silva (51.º); Martim Dias (54.º); Beatriz Lima
(64.º); Lucas Rodrigues (65.º) Guilherme Alberto (66.º) um discente não conseguiu submeter o jogo e outro faltou.
6.º ano: 17 alunos que concorreram num universo de 5544 participantes, tendo estes um bom desempenho, com 4
alunos no TOP 10 : Matheus Silva(5.º); Miguel Coelho(6.º); Gabrielle Águas (8.º) e João Glória (10.º), e os restantes nas
seguintes posições: Amine Chennafi (20.º); Isaac Lecuona (22.º); Alexandre Veredas (36.º); Ricardo Sousa (39.º);
Rodrigo Nunes (38.º); Letícia Maria (40.º); Carolina Luz (46.º), Isis Nóbrega (47.º), Núria Guerreiro (52.º); Joana Pratas
(60.º), Dinis Nóbrega (64.º); Matilde Martins (66.º) e Tiago Furtado (67.º). 8.ºano 6 alunos. que concorreram num
universo de 2808 participantes, a saber: Rodrigo Martins (8.º); Rodrigo Ferreira (15.º); Martim Rocha (24.º), Santiago
Ribeiro (26.º); Diana André (29.º); Rafael Tico (30.º);
A atividade foi francamente positiva e os alunos tiveram uma boa prestação, tendo cinco alunos alcançado posições
dentro do Top 10 e vinte e quatro alunos o Top 50
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Todos os alunos, dos docentes envolvidos, participaram. Assim sendo, a taxa de participação ultrapassou a meta
estabelecida (90%). Tendo sido apurados para a Grande Final: do 5.º ano: 18 alunos; do 6.º ano: 17 alunos e do 8.ºano:
9 alunos.
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS: Passo a passo pelo bairro da minha escola
Data da realização: 2º Período
Professores responsáveis: Marco Floro e Sílvia Matos
Tarefas desenvolvidas
Exposição no átrio de entrada da EB Rio Arade, no decorrer do mês de fevereiro e março. A mesma previu a
construção de um jogo de orientação, tendo por base um mapa datado de mil novecentos e quarenta e sete,
trabalhado pelos alunos do 8º A e 9º A, B, C e D, com a inserção dos elementos fundamentais, da localização das
escolas básicas do agrupamento e de diversas localizações ilustradas móveis. Para decoração do espaço, foram
utilizadas colunas de papelão forradas e introduzidas curiosidades diversas.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A atividade verificou uma grande adesão e participação por parte da comunidade escolar, que se sentiu motivada para
a realização da localização relativa dos diversos pontos móveis sugeridos. A mesma atividade consta no plano anual
de atividades do departamento de Ciências Sociais e Humanas e do Plano Nacional da Artes para o agrupamento.
A totalidade dos alunos, das turmas envolvidas, participaram na concretização da atividade.
O trabalho apresentado, apresentou uma grande qualidade, verificando-se uma grande motivação e envolvimento
dos alunos. Verificou-se uma grande participação da restante comunidade educativa, no jogo didático proposto.
O sucesso e elevada adesão verificadas, possibilitou e incentivou que a mesma atividade fosse desenvolvida no
3ºperíodo, na EB João Cónim.

Relatório de Execução do Plano Anual de Atividades – 2021/22

33

Agrupamento de Escolas Rio Arade
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS: Algarve património natural e cultural/arquitetónico
Data da realização: 3º Período
Professores responsáveis: Alda Rolim, Cristina Correia Taty Loureiro (CN)
Tarefas desenvolvidas
Pesquisa sobre o património cultural e natural.
Os alunos realizaram uma pesquisa (orientada) sobre o património arqueológico, cultural, gastronómico e
caracterização dos concelhos algarvios.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A realização desta atividade ficou incompleta, dado ter como etapa seguinte a construção de um mapa do Algarve em
cortiça, com qrcode’s que direcionavam para as pesquisas realizadas, ou seja, para o património natural e cultural. No
entanto, será concluída no próximo ano letivo.
Os objetivos foram atingidos, cerca de 95% dos alunos realizaram o proposto.
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS: Profissões esquecidas
Data da realização: 3º período
Professores responsáveis: Alda Rolim, Cristina Correia
Tarefas desenvolvidas
Pesquisa sobre as profissões (agora extintas) e seus pregões no século XIX.
Os alunos realizaram a pesquisa e escolheram a profissão que iriam representar.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A realização desta atividade foi um sucesso, para os que participaram e para a comunidade que assistiu, no entanto,
a maior parte dos alunos recusou expor-se perante os outros.
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS: Banquete Quinhentista
Data da realização: 3º período
Professores responsáveis: Cristina Correia
Tarefas desenvolvidas
Pesquisa dos trajes utilizados por cada grupo social, na época em questão.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Todos os alunos da turma participaram na atividade de forma entusiástica e empenhada. A atividade revelou-se um
sucesso tendo-se atingido os objetivos propostos; reforçar a componente lúdica no processo ensino-aprendizagem
e promover o convívio entre alunos e professores.
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS: Árvore Genealógica de Famílias Reais e respetivas biografias
Data da realização: 3º período
Professores responsáveis: Alda Rolim, Cristina Correia
Tarefas desenvolvidas
Pesquisa biográfica sobre um rei ou rainha das 1.ª, 2.ª e 3.ª dinastia e elaboração da respetiva árvore genealógica e a
sua apresentação em diferentes suportes.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Todos os alunos realizaram esta tarefa, com empenho e entusiasmo. Tendo os objetivos sido alcançados. A mesma foi
exposta no átrio da escola.
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS: (Apresentações)Entrevistas a familiares / amigos que vivenciaram o período do
Estado Novo e 25 de abril ou Guerra Colonial e apresentação das mesmas.
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Data da realização: 3º período
Professores responsáveis: Alda Rolim, Cristina Correia, Henrique Silva (6.º ano), Hélder Correia (9.ºano)
Tarefas desenvolvidas
Os alunos entrevistaram os avós, tios, amigos ou vizinhos sobre os temas supracitados.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A atividade foi a continuidade da iniciada no período transato, em que os alunos fizeram as suas apresentações
orais. E os trabalhos dos alunos da Rio Arade divulgaram os seus trabalhos através da rádio interna da escola.
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS: Exposição sobre a indústria conserveira no concelho de Lagoa (8ºBE)
Data da realização: 3º período
Professores responsáveis: Paula Simão e Telmo Assunção
Tarefas desenvolvidas
Os alunos entrevistaram elementos da família que trabalharam na indústria conserveira, recolheram fotografias e
documentos sobre o funcionamento dessas fábricas, assim como fotografaram as fábricas que ainda existem.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A atividade foi desenvolvida em articulação entre as disciplinas de história e Tempo Projeto e foi muito enriquecedora
para os alunos envolvidos, bem como para as pessoas que reavivaram as memórias sobre esses tempos. Permitiu
também que os alunos conhecerem aspetos da vida dos seus ascendentes que lhes eram completamente
desconhecidos. Os trabalhos foram avaliados pelo empenho revelado na pesquisa das fotografias, nas entrevistas e na
recolha de documentação para a exposição.
MATEMÁTICA
MATEMÁTICA: Assessoria 4ºano
Data da realização: Ao longo dos 1º, 2º e 3º períodos
Professores responsáveis: Ana Pacheco (Parchal); Mário Sintra (Ferragudo); Rui António (Mexilhoeira
Carregação); Angélica Silvestre (Estômbar)
Tarefas desenvolvidas
1º período
_ Resolução de situações problemáticas do quotidiano para estimular o raciocínio, a comunicação matemática e a
modelação das situações;
_ Correção das situações problemáticas explorando diferentes estratégias de resolução (algoritmos, esquemas,
deduções);
_Acompanhamento mais próximo dos alunos, possibilitando um apoio individualizado na realização das tarefas da
sala de aula;
_Valorização da correta aplicação da linguagem matemática.
_ Dinamização de atividades lúdicas e desafiadoras como o “Jogo do 24”, “Semáforo” e “Gatos&Cães” e cartas do
Jogo do 24, para desenvolver o cálculo numérico mental e escrito.
_ Articulação/conexões entre os conteúdos programáticos e outros áreas do saber;
No âmbito do Programa de Educação para a Saúde, foram abordados temas como a alimentação equilibrada e
hábitos de vida saudáveis. Na Semana da Alimentação, as atividades realizadas (confeção de espetadas de fruta)
foram articuladas com noções e conceitos matemáticos, nomeadamente, estimativa, cálculo e resolução de
problemas.
Foram realizadas atividades no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento, nomeadamente, regras de saber ser e
saber estar em sociedade. (P4A)
2º período
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_ Resolução de situações problemáticas do quotidiano para estimular o raciocínio, a comunicação matemática e a
modelação das situações;
_ Correção das situações problemáticas explorando diferentes estratégias de resolução (algoritmos, esquemas,
deduções);
_Acompanhamento mais próximo dos alunos, possibilitando um apoio individualizado na realização das tarefas da
sala de aula;
_Valorização da correta aplicação da linguagem matemática.
_ Dinamização de atividades lúdicas e desafiadoras como o “Jogo do 24”, “Semáforo” e “Gatos&Cães” para
desenvolver o cálculo numérico mental e escrito.
_ Foram aplicados alguns desafios matemáticos através da resolução de problemas.
_Os alunos construíram o seu “Tangram” e através da visualização de figuras, produziam-nas manipulando as suas
peças.
_Treino da tabuada: concurso de Rapidíssimas.
_ Articulação/conexões entre os conteúdos programáticos e outros áreas do saber;
No âmbito do Programa de Educação para a Saúde, foram abordados temas como a alimentação equilibrada e
hábitos de vida saudáveis. A atividade de confeção de biscoitos saudáveis, permitiu a articulação com conteúdos
matemáticos, como Volume, Medidas de Massa, Proporção e Representação de Números.
Os alunos articularam a data festiva, Páscoa, com os Sólidos Geométricos ao construírem, com base nas
planificações, sólidos geométricos. Estes, foram pintados e decorados. No seu interior foi colocado um doce.
Foram realizadas atividades no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento, nomeadamente, regras de saber ser e
saber estar em sociedade e Educação Ambiental (Pegada ecológica, agricultura biológica, entre outros).
Foi promovido o gosto pela História da Matemática, os alunos pesquisaram sobre o matemático Platão, tendo
adquirido conhecimento sobre algumas das suas descobertas, “Os sólidos de Platão”. (P4A)
3º período
_ Resolução de situações problemáticas do quotidiano para estimular o raciocínio, a comunicação matemática e a
modelação das situações;
_ Correção das situações problemáticas explorando diferentes estratégias de resolução (algoritmos, esquemas,
deduções);
_Acompanhamento mais próximo dos alunos, possibilitando um apoio individualizado na realização das tarefas da
sala de aula;
_Valorização da correta aplicação da linguagem matemática.
_ Dinamização de atividades lúdicas e desafiadoras como o “Jogo do 24”, “Semáforo”, “Gatos&Cães” e “Rastros” e
“O moinho” para desenvolver o cálculo numérico mental e escrito.
_ Foram aplicados alguns desafios matemáticos através da resolução de problemas.
_Os alunos construíram o seu “Tangram” e através da visualização de figuras, produziam-nas manipulando as suas
peças.
_Treino da tabuada: concurso de Rapidíssimas.
_ Articulação/conexões entre os conteúdos programáticos e outros áreas do saber;
Na turma P4A, no âmbito do Programa de Educação para a Saúde, foram abordados temas como a alimentação
equilibrada/hábitos de vida saudáveis e a higiene do sono. Foi comemorado o Dia Mundial da Terra com pesquisas
no Google Earth e diálogo com os alunos sobre os recursos naturais do planeta e a sustentabilidade. Articulação
interdisciplinar: no âmbito da atividade realizada em Inglês “Maqueta da zona habitacional de cada aluno”, os alunos
elaboraram um conjunto de questões passíveis de serem trabalhadas com os conceitos/conteúdos matemáticos
(perímetros e áreas; posição de retas no plano; figuras e sólidos geométricos) das construções produzidas. Foram
realizadas atividades no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento, nomeadamente, regras de saber ser e saber estar
em sociedade. Promovendo a articulação entre ciclos, foi dado a conhecer aos alunos, a organização e
funcionamento da Escola Básica para a qual irão transitar.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
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1º período
Ao longo do período, as estratégias surtiram efeito e notou-se a evolução de alguns alunos, no entanto, alguns
alunos continuam a revelar dificuldades na abordagem às situações problemáticas (interpretação do enunciado,
recolha de dados, seleção de uma estratégia, aplicação da estratégia, análise crítica do resultado e resposta) e
conteúdos tais como os algoritmos da multiplicação e divisão, por manifestarem dificuldades na tabuada.
A articulação com as docentes titulares da turma foi fácil, o que facilitou a prática da assessoria.
2º período
Ao longo do período, os conteúdos curriculares foram articulados e as estratégias surtiram efeito e notou-se a
evolução de alguns alunos, no entanto, alguns alunos continuam a revelar dificuldades na abordagem às situações
problemáticas (interpretação do enunciado, recolha de dados, seleção de uma estratégia, aplicação da estratégia,
análise crítica do resultado e resposta) e conteúdos tais como os algoritmos da multiplicação e divisão, por
manifestarem dificuldades na tabuada.
A taxa de sucesso e de qualidade de sucesso foi: P4-100% e 59,1%; F4-100% e 79,17%; E4-78,9% e 52,63%; M4-100%
e 65%, respetivamente.
A articulação com as docentes titulares da turma foi fácil, o que facilitou a prática da assessoria.
3º período
Ao longo do período, os conteúdos curriculares foram articulados e as estratégias surtiram efeito e notou-se a
evolução de alguns alunos, no entanto, alguns alunos continuam a revelar dificuldades na abordagem às situações
problemáticas (interpretação do enunciado, recolha de dados, seleção de uma estratégia, aplicação da estratégia,
análise crítica do resultado e resposta) e conteúdos tais como os algoritmos da multiplicação e divisão, por
manifestarem dificuldades na tabuada.
A taxa de sucesso foi: P4-100%; F4-100%; E4- 100%; M4-100%.
A articulação com as docentes titulares da turma foi fácil, o que facilitou a prática da assessoria.
MATEMÁTICA: Coadjuvações (5º,6º,7º,8º,9º anos)
Data da realização: Ao longo dos 1º, 2º e 3º períodos
Professores responsáveis: Mário Sintra; Rui António; Cláudia Gageiro; Ana Coto; Milena Silvestre; Ana Cruz;
Sónia Sendão
Tarefas desenvolvidas
1º, 2º e 3º períodos
Globalmente, as aulas em regime de coadjuvação, uma vez por semana, foram planificadas de forma a privilegiar
atividades de cariz prático, nomeadamente a resolução de exercícios e problemas. A existência de dois docentes no
mesmo tempo permitiu um maior acompanhamento das turmas, assim como um apoio e/ou esclarecimento de
dúvidas mais individualizado, sendo possível o ajuste aos diferentes ritmos de aprendizagem e dificuldades
evidenciadas pelos alunos, nomeadamente aos alunos com medidas específicas definidas no DL 54/18 bem como
aos alunos com dificuldades em cumprir as regras de comportamento.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
1º período
Em algumas turmas, a coadjuvação teve início em novembro dada a necessidade de reajust A reação dos alunos foi
positiva e favorável à presença de outro professor na sala de aula, solicitando o esclarecimento de dúvidas com mais
frequência, a ambos os docentes.
A taxa de sucesso foi: no 5ºano, 94,9%; 6ºano,89,3%; 7ºano,71,6%; 8ºano,67,3% e 9ºano, 72,9%.
A taxa de qualidade de sucesso foi: no 5ºano,44,4%; 6ºano,41,1%;7ºano,33%;8ºano,38,6% e 9ºano 36,4%.
Esta metodologia surtiu os efeitos desejados em todos os anos. No 2ºciclo, a taxa de sucesso é superior à definida
no PE (75%). No 3ºciclo, é ligeiramente inferior.
A taxa de qualidade de sucesso foi bastante satisfatória, sendo de 42,7% no 2º ciclo e de 36% no 3ºciclo.
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Face ao 1º período em 20/21, verifica-se: em 21/22, a taxa de sucesso é superior em todos os anos; a taxa de
qualidade de sucesso é ligeiramente inferior no 5º e 6º anos e superior no 7º,8º e 9º anos.ar os horários dos
docentes.
2º período
A coadjuvação foi implementada em todas as turmas ao longo do período.
A reação dos alunos continuou a ser positiva e favorável à presença de outro professor na sala de aula, solicitando
o esclarecimento de dúvidas com mais frequência, a ambos os docentes.
Pontualmente ou com bastante frequência, consoante a turma, foram realizadas tarefas individuais, em sala à parte,
nomeadamente: reforço/consolidação de conteúdos a alunos que tinham faltado aquando da lecionação de
determinado conteúdo e na realização de momentos de avaliação escritos de forma a permitir a leitura do
enunciado a alunos com medidas seletivas ou adicionais. Estas aulas permitiram que os alunos expusessem as suas
dúvidas de forma mais rápida e num ambiente que para eles se apresentou como menos inibidor, porquanto há
alunos muito introvertidos e que ficam constrangidos em expor as dúvidas em grande grupo.
Houve ainda necessidade de, no horário da aula de coadjuvação, substituir a docente titular quando esteve ausente
por motivos devidamente justificados.
Foram necessários alguns ajustes, de forma pontual, com vista à melhoria do sucesso escolar.
Os docentes coadjuvantes, colaboraram, sempre que necessário e justificável, com a professora titular na
elaboração/preparação de materiais/atividades a aplicar em sala de aula.
A taxa de sucesso foi: no 5ºano, 80%; 6ºano,85,5%; 7ºano,75,9%; 8ºano,73% e 9ºano, 72,2%.
A taxa de qualidade de sucesso foi: no 5ºano,38%; 6ºano,40%;7ºano,37,5%;8ºano,36% e 9ºano 30,6%.
Esta metodologia surtiu os efeitos desejados em todos os anos, apesar da taxa de sucesso ter sido inferior no 5º e
6º anos, comparativamente ao 1º período.
No 2ºciclo, a taxa de sucesso é superior à definida no PE (75%). No 3ºciclo, é ligeiramente inferior.
A taxa de qualidade de sucesso foi bastante satisfatória, sendo de 39% no 2º ciclo e de 34,7% no 3ºciclo.
Comparativamente ao 1º período, são ligeiramente inferiores.
Face ao 1º período em 20/21, verifica-se: em 21/22, a taxa de sucesso é inferior no 5º e 6º anos e superior no 7º,8º
e 9º anos. A taxa de qualidade de sucesso é inferior no 5º e 6º anos e superior no 7º,8º e 9º anos.
OBS: Em fevereiro, no decorrer da avaliação intercalar, esta modalidade deixou de ocorrer na turma 6ºB, pois
apresentava resultados escolares bastante satisfatórios, contrariamente à turma 8ºCE.
Assim, a professora coadjuvante passou a fazer coadjuvação à turma 8ºCE, tendo-se verificado uma melhoria na
taxa de sucesso desta turma.
3º período
A coadjuvação foi implementada em todas as turmas ao longo do período.
A reação dos alunos continuou a ser positiva e favorável à presença de outro professor na sala de aula, solicitando
o esclarecimento de dúvidas com mais frequência, a ambos os docentes.
Pontualmente ou com bastante frequência, consoante a turma, foram realizadas tarefas individuais, em sala à parte,
nomeadamente: reforço/consolidação de conteúdos a alunos que tinham faltado aquando da lecionação de
determinado conteúdo e na realização de momentos de avaliação escritos de forma a permitir a leitura do
enunciado a alunos com medidas seletivas ou adicionais. Estas aulas permitiram que os alunos expusessem as suas
dúvidas de forma mais rápida e num ambiente que para eles se apresentou como menos inibidor, porquanto há
alunos muito introvertidos e que ficam constrangidos em expor as dúvidas em grande grupo.
Houve ainda necessidade de, no horário da aula de coadjuvação, substituir a docente titular quando esteve ausente
por motivos devidamente justificados.
Foram necessários alguns ajustes, de forma pontual, com vista à melhoria do sucesso escolar.
Os docentes coadjuvantes, colaboraram, sempre que necessário e justificável, com a professora titular na
elaboração/preparação de materiais/atividades a aplicar em sala de aula.
A coadjuvação revelou-se um elemento bastante importante na aprendizagem/autonomia dos alunos. Permitiu
prestar esclarecimento de dúvidas, interagir com alunos mais tímidos e com alunos que revelaram dificuldades.
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O departamento considera que a coadjuvação deverá ser uma prática no próximo ano letivo, pois permite prestar
um apoio mais individualizado e esclarecer dúvidas de uma forma bastante eficaz.
A taxa de sucesso foi: no 5ºano, 88%; 6ºano,94,6%; 7ºano,82%; 8ºano,81,8% e 9ºano, 78,7%.
A taxa de qualidade de sucesso foi: no 5ºano,40%; 6ºano,40,5%;7ºano,41,4%;8ºano,43,4% e 9ºano 34,3%.
Esta metodologia surtiu os efeitos desejados em todos os anos, a taxa de sucesso no final do ano é superior à dos
períodos anteriores.
A taxa de sucesso no 2º ciclo e no 3º ciclo é superior à definida no PE (75%).
A taxa de qualidade de sucesso foi bastante satisfatória, sendo de 40,3% no 2º ciclo e de 39,6% no 3ºciclo. No 2ºciclo,
é ligeiramente inferior ao 1º período e superior ao 2º período. No 3ºciclo, é superior face aos períodos anteriores.
Face ao 3º período em 20/21, verifica-se: em 21/22, a taxa de sucesso é ligeiramente inferior no 5º e superior no
6º,7º,8º e 9º anos.
A taxa de qualidade de sucesso é inferior no 5º e 6º anos e superior no 7º,8º e 9º anos.
MATEMÁTICA: Apoio +/Apoio estudo
Data da realização: Ao longo dos 1º, 2º e 3º períodos
Professores responsáveis: RA: 5ºano (Ana Pacheco); 6º ano (Ana Pacheco); JC: 5º ano e 6º ano (Angélica Cabrita);
Apoio estudo UAARE (Manuela Torrinha; Taty Loureiro)
Tarefas desenvolvidas
1º período
Nas aulas de Apoio+, da disciplina de Matemática, foram trabalhados os conteúdos lecionados nas aulas com
propostas de tarefas e foram esclarecidas dúvidas, recorrendo ao apoio individualizado, sempre que possível. Foram
lecionadas dez aulas em cada uma das escolas.
Foram abordados os conteúdos: “Números e Operações” (Números racionais não negativos; Propriedades da
adição; Regras operatórias das operações; Potências de expoente natural e base racional não negativa; Propriedades
da adição; termos das operações; linguagem simbólica/linguagem natural; Múltiplos e Divisores; Critérios de
divisibilidade; Frações; Leitura e representação de frações; Expressões numéricas; Resolução de problemas;
Construção de “A minha tabuada”).
O balanço do apoio ao estudo no âmbito da UAARE é o seguinte:
No 2ºciclo:
Uma aluna do 5ºano(5ºCE) beneficiou de apoio + da UAARE neste período letivo.
Devido às dificuldades reveladas pela aluna na aquisição de conceitos, conteúdos e competências específicas na
área curricular de Matemática, a docente da disciplina e também responsável pelo apoio + da UAARE, decidiu que
a aluna deveria beneficiar de uma hora de apoio individualizado como medida pedagógica de recuperação e
consolidação de conteúdos, visto que iria estar ausente da escola devido a competições no decorrer deste período
letivo.
Agendou-se uma hora semanal de apoio, às segundas-feiras das 12h50 à 13h40. Este apoio poderá ser alterado
pontualmente, com a concordância e conveniência de ambas as partes.
Além desta hora semanal, a professora esteve em contacto com a aluna via Teams sempre que necessário, tendo
sido partilhados vídeos, atividades e jogos de apoio ao estudo, tanto em aplicações no telemóvel da aluna como na
plataforma Teams.
A aluna mostrou ser interessada e participativa, esforçando-se sempre para superar as suas dificuldades.
Nas aulas de apoio + da UAARE realizaram-se treinos de cálculo mental, resolução de exercícios de aplicação e
consolidação da matéria lecionada nas aulas. Resolveram-se situações problemáticas e esclareceram-se dúvidas.
No 3ºciclo:
Um aluno (8ºAE) frequentou o apoio pedagógico a Matemática de forma assídua e pontual às quartas-feiras das
9:00 às 9:50 durante cinco sessões online de 50 minutos cada de 19/10 a 17/11. O aluno mostrou-se interessado e
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colaborou de forma empenhada em todas atividades propostas, expondo as dúvidas que foram surgindo ao longo
das sessões.
Para além das sessões online o aluno teve a oportunidade de esclarecer dúvidas através da plataforma TEAMS
aquando da realização do trabalho autónomo sugerido.
Foi abordado o conteúdo “Tratamento de Dados” com resolução de tarefas que visaram a aquisição de
conhecimentos e a realização de problemas com o objetivo de o aluno aprofundar cada um dos tópicos do conteúdo.
O trabalho desenvolvido pela professora da sala de estudo aprender mais teve a colaboração da professora titular
da disciplina no que se refere à informação sobre os tópicos a abordar bem como à ficha de avaliação que o aluno
realizou na última sessão
2º período
Foram lecionadas cerca de doze aulas em cada ano em cada uma das escolas.
Nas aulas de Apoio+, da disciplina de Matemática, foram trabalhados os conteúdos lecionados nas aulas de acordo
com a planificação e outros pré-requisitos necessários ao desenvolvimento de novas aprendizagens.
Foram propostas tarefas e foram esclarecidas dúvidas, recorrendo ao apoio individualizado, sempre que possível.
Foram utilizados materiais diversificados, como fichas, jogos e recursos digitais.
As turmas de 6ºano da EB Rio Arade tiveram a colaboração do professor Helder Correia com a dinamização de
sessões de sensibilização ao Xadrez.
O balanço do apoio ao estudo no âmbito da UAARE é o seguinte:
No 2ºciclo:
Dois alunos do 5ºano(5ºCE) beneficiaram de apoio + da UAARE neste período letivo.
O apoio de Matemática ocorreu semanalmente, às segundas-feiras das 12h50 à 13h40.
Além desta hora semanal, a professora esteve em contacto com os alunos via Teams sempre que necessário, tendo
sido partilhados vídeos, atividades e jogos de apoio ao estudo, tanto em aplicações no telemóvel da aluna como na
plataforma Teams, e foi agendada uma hora de reunião de mentoria e acompanhamento acrescido ao aluno,
inicialmente nas quartas-feiras pelas 15h, tendo sido posteriormente alterada para as quintas-feiras à mesma hora.
Nas aulas de apoio + da UAARE realizaram-se treinos de cálculo mental, resolução de exercícios de aplicação e
consolidação da matéria lecionada nas aulas. Resolveram-se situações problemáticas e esclareceram-se dúvidas.
O aprendente Martim Vicente Marques beneficiou de apoio + da UAARE a partir do início do segundo período
letivo.
Devido ao extenso tempo em que o Martim ficou de isolamento no primeiro período letivo e à deteção de algumas
dificuldades reveladas pelo aluno na aquisição e interligação de conceitos, conteúdos e competências específicas na
área curricular de Matemática, a docente da disciplina e também responsável pelo apoio + da UAARE, decidiu que
o Martim deveria beneficiar de uma hora de apoio individualizado como medida pedagógica de recuperação e
consolidação de conteúdos.
Salienta-se o facto do Martim revelar um cálculo mental muito bom, tal como alguma facilidade em adquirir novos
conceitos matemáticos. É um aluno que expõe com regularidade as suas dúvidas em sala de aula, tal como realiza
todas as tarefas pedidas, mas em casa não consolida os conhecimentos adquiridos.
O Martim só compareceu a dois momentos de mentoria.
O Martim mostrou ser interessado e participativo nas aulas de apoio, esforçando-se sempre para superar as suas
dificuldades e melhorar o seu relacionamento com os colegas. É uma aprendente muito cinestégico que nem sempre
controla a sua agitação em sala de aula, desconcentrando-se facilmente. A coadjuvação na disciplina de Matemática
foi uma mais-valia para este aluno.
O balanço deste apoio é positivo visto que o Martim tem vindo a conseguir ultrapassar todas as suas dificuldades
no decorrer deste período letivo.
A aprendente Leonor Vicente de Almeida beneficiou de apoio + da UAARE desde o início do ano letivo.
Devido às dificuldades reveladas pela aluna na aquisição e interligação de conceitos, conteúdos e competências
específicas na área curricular de Matemática, a docente da disciplina e também responsável pelo apoio + da UAARE,
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decidiu que a Leonor deveria continuar a beneficiar de uma hora de apoio individualizado como medida pedagógica
de recuperação e consolidação de conteúdos.
É de salientar o facto da Leonor revelar cansaço, desconcentração e dificuldades de apreensão de ideias e conceitos,
consoante a sua disponibilidade física, que muitas vezes se encontra limitada pelas inúmeras horas de treino,
espetáculos e competições.
A Leonor mostrou ser interessada e participativa, tanto nas aulas de apoio, como na tutoria/mentoria, esforçandose sempre para superar as suas dificuldades e melhorar o seu relacionamento com os colegas. É uma aprendente
muito tímida que nem sempre expõe as suas dúvidas em sala de aula, tendo a coadjuvação na disciplina de
Matemática uma mais-valia para esta.
O balanço deste apoio é positivo visto que a Leonor tem vindo a conseguir ultrapassar todas as suas dificuldades
no decorrer destes dois períodos letivos.
No 3ºciclo:
Dois alunos do 8ºano(8ºAE) e um aluno do 9ºano(9ºB) beneficiaram de apoio + da UAARE neste período letivo.
8ºAE
O apoio pedagógico na disciplina de Matemática ocorreu, através da plataforma TEAMS, de forma assídua e pontual
às quartas-feiras das 9:00 às 9:50 de 02/02 a 06/04.
Inicialmente foi apresentada a planificação dos conteúdos a abordar durante as sessões de forma a conciliar da
melhor forma possível o tempo de estudo, a escola e os treinos.
Gabriel Baião- O aluno frequentou 9 sessões de 50 minutos cada uma.
O aluno mostrou-se interessado e colaborou de forma empenhada e interessada em todas atividades propostas. No
entanto, verificou-se falta de estudo autónomo e regular lhe dificultou a aquisição de conhecimentos e,
consequentemente, se refletiu de forma menos satisfatória no seu sucesso académico.
Durante as sessões foram realizadas tarefas sobre o capítulo das funções – função linear e função afim.
O trabalho desenvolvido pela professora da sala de estudo aprender mais teve a colaboração da professora titular
da disciplina no que se refere à informação sobre os tópicos a abordar.
Na realização da Ficha de Avaliação sobre o conteúdo abordado verificou-se que o aluno continua a revelar algumas
dificuldades na execução dos exercícios inerentes ao tema das funções afim. Conclui-se que a medida de apoio se
revelou parcialmente eficaz.
Santiago Perdigão- O aluno frequentou 8 sessões de 50 minutos cada uma.
O aluno mostrou-se interessado e colaborou de forma empenhada e interessada em todas atividades propostas.
Para além disso, é um aluno autónomo e que revela hábitos de estudo regulares.
O trabalho desenvolvido pela professora da sala de estudo aprender mais teve a colaboração da professora titular
da disciplina no que se refere à informação sobre os tópicos a abordar.
Na realização da Ficha de Avaliação sobre o conteúdo abordado verificou-se que o aluno não revela dificuldades na
execução dos exercícios inerentes ao tema abordado. Conclui-se que a medida de apoio se revelou eficaz.
9ºB
O aluno Alexandre Bernardo frequentou 3 sessões de 50 minutos cada uma, de apoio pedagógico na disciplina de
Matemática, através da plataforma TEAMS, de forma assídua e pontual principalmente às terças-feiras das 8:30 às
9:20 de 15/03 a 23/03.
Inicialmente foi apresentada a planificação dos conteúdos a abordar durante as sessões de forma a conciliar da
melhor forma possível o tempo de estudo, a escola e os treinos.
O aluno mostrou-se interessado e colaborou de forma empenhada e interessada em todas tarefas propostas.
O trabalho desenvolvido pela professora da sala de estudo aprender mais teve a colaboração da professora titular
da disciplina no que se refere à informação sobre os tópicos a abordar.
Foram abordados conteúdos sobre o tema das equações do 2º grau. Nas sessões foram propostos exercícios que
procuram ir ao encontro das dúvidas que o aluno evidenciou
O aluno revelou alguma falta de estudo regular, o que não lhe permitiu ser mais bem-sucedido na disciplina.
3º período
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O balanço do Apoio+ é o seguinte:
Foram lecionadas cerca de sete aulas em cada ano em cada uma das escolas.
Nas aulas de Apoio+, da disciplina de Matemática, foram trabalhados os conteúdos lecionados nas aulas de acordo
com a planificação e outros pré-requisitos necessários ao desenvolvimento de novas aprendizagens.
Foram propostas tarefas e foram esclarecidas dúvidas, recorrendo ao apoio individualizado, sempre que possível.
Foram utilizados materiais diversificados, como fichas, jogos e recursos digitais.
O balanço do apoio ao estudo no âmbito da UAARE é o seguinte:
No 2ºciclo:
Dois alunos do 5ºano(5ºCE) beneficiaram de apoio + da UAARE neste período letivo.
O apoio de Matemática ocorreu semanalmente, às segundas-feiras das 12h50 à 13h40.
Além desta hora semanal, a professora esteve em contacto com os alunos via Teams sempre que necessário, tendo
sido partilhados vídeos, atividades e jogos de apoio ao estudo, tanto em aplicações no telemóvel da aluna como na
plataforma Teams, e foi agendada uma hora de reunião de mentoria e acompanhamento acrescido ao aluno,
inicialmente nas quartas-feiras pelas 15h, tendo sido posteriormente alterada para as quintas-feiras à mesma hora.
Nas aulas de apoio + da UAARE realizaram-se treinos de cálculo mental, resolução de exercícios de aplicação e
consolidação da matéria lecionada nas aulas. Resolveram-se situações problemáticas e esclareceram-se dúvidas.
O aprendente Martim Vicente Marques beneficiou de apoio + da UAARE a partir do início do segundo período letivo.
Devido ao extenso tempo em que o Martim ficou de isolamento no primeiro período letivo e à deteção de algumas
dificuldades reveladas pelo aluno na aquisição e interligação de conceitos, conteúdos e competências específicas na
área curricular de Matemática, a docente da disciplina e também responsável pelo apoio + da UAARE, decidiu que
o Martim deveria beneficiar de uma hora de apoio individualizado como medida pedagógica de recuperação e
consolidação de conteúdos.
Salienta-se o facto do Martim revelar um cálculo mental muito bom, tal como alguma facilidade em adquirir novos
conceitos matemáticos. É um aluno que expõe com regularidade as suas dúvidas em sala de aula, tal como realiza
todas as tarefas pedidas, mas em casa teve de criar um método de estudo para consolidar os conhecimentos
adquiridos.
O Martim mostrou ser interessado e participativo nas aulas de apoio, esforçando-se sempre para superar as suas
dificuldades e melhorar o seu relacionamento com os colegas. É uma aprendente muito cinestésica que nem sempre
controla a sua agitação em sala de aula, desconcentrando-se facilmente. A coadjuvação na disciplina de Matemática
foi uma mais-valia para este aluno.
Nas aulas de apoio + da UAARE realizaram-se treinos de cálculo mental, resolução de exercícios de aplicação e
consolidação da matéria lecionada nas aulas. Resolveram-se situações problemáticas e esclareceram-se dúvidas.
O balanço deste apoio é bastante positivo visto que o Martim conseguiu ultrapassar todas as suas dificuldades no
decorrer deste período letivo
A aprendente Leonor Vicente de Almeida beneficiou de apoio + da UAARE desde o início do ano letivo.
É de salientar o facto da Leonor revelar cansaço, desconcentração e dificuldades de apreensão de ideias e conceitos,
consoante a sua disponibilidade física, que muitas vezes se encontra limitada pelas inúmeras horas de treino,
espetáculos e competições.
A Leonor mostrou ser interessada e participativa, tanto nas aulas de apoio, como na tutoria/mentoria, esforçandose sempre para superar as suas dificuldades e melhorar o seu relacionamento com os colegas. É uma aprendente
muito tímida que nem sempre expõe as suas dúvidas em sala de aula, tendo a coadjuvação na disciplina de
Matemática uma mais-valia para esta.
Nas aulas de apoio + da UAARE realizaram-se treinos de cálculo mental, resolução de exercícios de aplicação e
consolidação da matéria lecionada nas aulas. Resolveram-se situações problemáticas e esclareceram-se dúvidas.
O balanço deste apoio foi bastante positivo visto que a Leonor conseguiu ultrapassar a maioria das suas dificuldades
no decorrer destes dois períodos letivos.
No 3ºciclo:
Dois alunos do 8ºano(8ºAE) e um aluno do 9ºano(9ºB) beneficiaram de apoio + da UAARE neste período letivo.
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8ºAE
O apoio pedagógico na disciplina de Matemática ocorreu, através da plataforma TEAMS, de forma assídua e pontual
às quartas-feiras das 9:00 às 9:50.
Inicialmente foi apresentada a planificação dos conteúdos a abordar durante as sessões de forma a conciliar da
melhor forma possível o tempo de estudo, a escola e os treinos.
Gabriel Baião - O aluno frequentou 6 sessões de 50 minutos cada uma, de apoio pedagógico na disciplina de
Matemática, através da plataforma TEAMS, de forma assídua e pontual.
O aluno mostrou-se interessado e colaborou de forma empenhada e interessada em todas atividades propostas. No
entanto, continuou a verificar-se falta de estudo autónomo e regular.
Durante as sessões foram realizadas tarefas sobre o capítulo das funções – função linear e função afim, sistemas de
equações, vetores, simetrias e áreas é volumes de sólidos.
O trabalho desenvolvido pela professora da sala de estudo aprender mais teve a colaboração da professora titular
da disciplina no que se refere à informação sobre os tópicos a abordar e aos progressos do aluno.
O Gabriel no terceiro período revelou mais interesse em esclarecer as dúvidas. Em sala de aula colaborou mais na
realização das tarefas e na participação oral. Deverá investir em hábitos, métodos de trabalho e estudo diários,
essenciais para consolidar os conhecimentos adquiridos em sala de aula e, consequentemente, melhorar os seus
resultados escolares.
Em diálogo com o aluno, este desabafou que nem sempre compreende o objetivo de alguns conteúdos da disciplina,
mas comprometeu-se em melhorar o seu empenho/hábitos de estudo pois tem como objetivo melhorar o seu
desempenho.
Santiago Perdigão - O aluno frequentou 2 sessões de 50 minutos cada uma, de apoio pedagógico na disciplina de
Matemática, através da plataforma TEAMS, de forma assídua e pontual.
O aluno mostrou-se interessado e colaborou de forma empenhada e interessada em todas atividades propostas.
Para além disso, é um aluno autónomo e que revela hábitos de estudo regulares.
O aluno não revelou dificuldades nos conteúdos abordados no decorrer do terceiro período, tendo ficado acordado,
que no caso de ter dificuldades, entraria em contacto com a professora do apoio.
É um aluno interessado, empenhado e responsável e preocupou-se em gerir o seu tempo entre escola, treinos e
estudo da forma mais adequada.
Em sala de aula, o aluno foi participativo e revelou um bom desempenho. Realizou a maioria das tarefas com
autonomia e procurou, sempre, esclarecer as suas dúvidas.
9ºB
Alexandre Bernardo - O aluno frequentou seis sessões de cinquenta minutos cada uma, de apoio pedagógico na
disciplina de Matemática, através da plataforma TEAMS, de forma assídua e pontual. As sessões decorreram às
terças-feiras das 8:30 às 9:20 de 26/04 a 31/05.
Inicialmente foi apresentada a planificação dos conteúdos a abordar durante as sessões de forma a conciliar da
melhor forma possível o tempo de estudo, a escola e os treinos.
O aluno mostrou-se interessado e colaborou de forma empenhada e interessada em todas tarefas propostas.
O trabalho desenvolvido pela professora da sala de estudo aprender mais teve a colaboração da professora titular
da disciplina no que se refere à informação sobre os conteúdos a trabalhar com o aluno.
Foram recuperados os seguintes conteúdos: volumes é áreas de superfície (prismas, pirâmides e cilindro), conjuntos
numéricos (revisões), inequações, disjunção e conjunção de inequações e resolução de problemas envolvendo
inequações. Nas sessões foram propostos exercícios que procuram ir ao encontro das solicitações da docente da
disciplina e das dúvidas que o aluno evidenciou.
O aluno revelou alguma falta de estudo regular. Melhorando esse aspeto, poderá ambicionar um maior sucesso na
disciplina.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
1º período
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Nas aulas de APOIO+, foram esclarecidas dúvidas e efetuada sistematização de conteúdos. Os alunos realizaram
exercícios de aplicação na consolidação de conhecimentos. Sempre que necessário, foram revistos conteúdos
relativos a aprendizagens essenciais de anos anteriores.
Os grupos foram assíduos, pontuais e cumpridores das regras de comportamento.
Globalmente, os alunos realizaram as tarefas propostas com interesse e empenho.
No apoio UAARE o balanço é bastante positivo visto que os alunos conseguiram ultrapassar as suas dificuldades no
decorrer do 1º período letivo.
2º período
Nas aulas de APOIO+, foram esclarecidas dúvidas e efetuada sistematização de conteúdos. Os alunos realizaram
exercícios de aplicação na consolidação de conhecimentos. Sempre que necessário, foram revistos conteúdos
relativos a aprendizagens essenciais de anos anteriores.
De uma forma geral, os grupos foram assíduos e pontuais, contudo, muitos alunos não foram cumpridores das regras
de comportamento.
Globalmente, os alunos realizaram as tarefas propostas com interesse e empenho.
No apoio UAARE o balanço é positivo visto que os alunos conseguiram ultrapassar as suas dificuldades no decorrer
do 2º período letivo.
3º período
Nas aulas de APOIO+, foram esclarecidas dúvidas e efetuada sistematização de conteúdos. Os alunos realizaram
exercícios de aplicação na consolidação de conhecimentos. Sempre que necessário, foram revistos conteúdos
relativos a aprendizagens essenciais de anos anteriores.
De uma forma geral, os grupos foram assíduos e pontuais, contudo, muitos alunos não foram cumpridores das regras
de comportamento.
Globalmente, os alunos realizaram as tarefas propostas com interesse e empenho.
No próximo ano letivo, de modo que cada grupo de apoio não tenha um elevado número de alunos, inviabilizando
a qualidade do processo das aprendizagens, cada turma deverá usufruir desta medida educativa isoladamente.
No apoio UAARE o balanço é positivo visto que os alunos conseguiram ultrapassar as suas dificuldades no decorrer
do 2º período letivo.
Estes apoios permitiram trabalhar os conteúdos com um pequeno grupo, tendo os alunos esclarecido as suas
dúvidas. Adquiriram hábitos: de trabalho individual/grupo, de procura de informação e de autonomia. Esta forma
de trabalhar melhorou os resultados na disciplina.
Para dar continuidade ao trabalho desenvolvido seria importante que as turmas continuassem a beneficiar do
apoio+.
MATEMÁTICA: Concurso Canguru Matemático (20-21, 1º e 2º períodos; 21-22, 3º período)
Data da realização: Ao longo dos 1º, 2º e 3º períodos
Professores responsáveis: Ana Cruz; Manuela Torrinha; Mário Sintra
Tarefas desenvolvidas
1º período
Resolução de provas dos anos anteriores;
Aplicação da prova nas categorias Escolar, Benjamim e Cadete;
Organização de resultados;
Elaboração de certificados de participação e organização de prémios a entregar em data a determinar.
Divulgação da atividade (página do agrupamento; FB)
2º período
Resolução de provas dos anos anteriores;
Aplicação da prova nas categorias Escolar, Benjamim e Cadete;
Organização de resultados;
Elaboração de certificados de participação e organização de prémios a entregar em data a determinar.
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Divulgação da atividade (página do agrupamento; FB; AERAZINE)
3º período
Elaboração de certificados de participação e organização de prémios a entregar no final do 3º Período.
Prémios: pens fornecidas pelo Concurso Canguru Matemático a entregar no início do próximo ano letivo
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
1º período
Globalmente, os alunos foram recetivos à atividade e sentiram-se satisfeitos pelo reconhecimento da sua
participação na atividade.
Algumas turmas não participaram por terem estado em isolamento profilático e as docentes terem dado
prioridade à lecionação de aprendizagens essenciais necessárias à continuidade do cumprimento da planificação
(turmas de 9ºano).
2º período
Globalmente, os alunos foram recetivos à atividade e sentiram-se satisfeitos pelo reconhecimento da sua
participação na atividade.
3º período
Globalmente, os alunos foram recetivos à atividade e sentiram-se satisfeitos pelo reconhecimento da sua
participação na atividade.
MATEMÁTICA: Projeto Milage-Aprender+
Data da realização: Ao longo dos 1º, 2º e 3º períodos
Professores responsáveis: Coord. da atividade: Ana Pacheco
Colaboradores: Todos
Tarefas desenvolvidas
1º período
Apresentação do projeto aos novos alunos;
Autorizações;
Implementação do projeto em todas as turmas do 2º e 3º ciclos do agrupamento.
Resolução de exercícios da app.
Reuniões de sensibilização.
Entrega de prémios e certificados aos alunos com os melhores resultados no ano letivo 20/21.
2º período
Apresentação do projeto aos novos alunos;
Autorizações;
Implementação do projeto;
Resolução de exercícios da app.
Reuniões de sensibilização
3º período
Implementação do projeto;
Resolução de exercícios da app.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
1º e 2º períodos
Os alunos manifestaram-se interessados e empenhados, contudo verificaram-se alguns constrangimentos,
nomeadamente, nem todos os alunos tinham telemóvel ou não tinham acesso à NET.
3º período
Os alunos manifestaram-se interessados e empenhados.
Em algumas turmas as atividades foram desenvolvidas em sala de aula e noutras como trabalho autónomo.
A aluna Letícia Maris foi a primeira classificada do 6º Ano a nível nacional.
No 7ºano, o aluno Francisco Pereira foi o 1º classificado a nível de escola.
No 9ºano, a aluna Diana Ventura foi a 1ª classificada a nível de escola.
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OBS: o departº sugere que os 3 primeiros alunos melhor classificados de cada ano, a nível de escola, recebam um
prémio e certificado como forma de reconhecimento e motivação na continuação da utilização desta app.
Os prémios do corrente ano letivo deverão ser entregues no início do ano letivo 22/23.
Futuramente, os mesmos deverão ser entregues até ao final do ano letivo.
MATEMÁTICA: Plano Cultural das Artes: projeto cultural de escola
Data da realização: Ao longo do ano letivo (1º, 2º e 3º períodos)
Professores responsáveis: Coord: Cláudia Gageiro
Responsáveis: todos os profs departº
Tarefas desenvolvidas
1º período
_Pesquisa sobre o artesanato e tradições do concelho de Lagoa;(5º e 6º anos)
2º período
_Pesquisa sobre o artesanato e tradições do concelho de Lagoa;(5º e 6º anos)
_Biografia da profª Helena Tapadinhas
_BI (animais; plantas; figuras geométricas e sólidos geométricos no meio ambiente; sólidos tridimensionais;
rosáceas);
_Património ambiental e histórico do Algarve-mapa interativo;
_Isometrias no meio ambiente (PPT e fotos)
3º período
_Pesquisa sobre o artesanato e tradições do concelho de Lagoa;(5º e 6º anos)
_BI (animais; plantas; figuras geométricas e sólidos geométricos no meio ambiente; sólidos tridimensionais;
rosáceas);
_Património ambiental e histórico do Algarve-mapa interativo;
_ Construção do diário interdisciplinar;
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
1º período
Nem todos os alunos foram recetivos às tarefas propostas.
Revelaram falta de interesse, autonomia, dificuldades de interpretação, pesquisa e organização de informação.
Produziram rosáceas, mandalas com temas natalícios em transdisciplinaridade (Matemática e Ed Visual).
A avaliação da disciplina de Tempo de Projeto refletiu o acima mencionado.
2º e 3º períodos
Os alunos foram recetivos às tarefas propostas.
Revelaram interesse e alguma autonomia.
Realizaram pesquisa e organizaram a informação.
A avaliação das tarefas realizadas refletiu-se na avaliação das disciplinas de matemática, ciências naturais e/ou
tempo de projeto.
CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS E NATURAIS
Comemoração do Dia da Alimentação
Data da realização: Entre 11 e 22 de outubro de 2021.
Professores responsáveis: Professores de Ciências Naturais do 6.º ano.
Tarefas desenvolvidas
Exposição dos trabalhos realizados pelos alunos sobre a alimentação: Pirâmide da Dieta Mediterrânica em
cartolinas e em 3D.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos empenharam-se bastante na realização dos trabalhos que foram expostos no átrio das escolas.
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CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS E NATURAIS: Planetário Móvel vai à escola
Data da realização: A atividade decorreu nos dias 27 e 28 de outubro de 2021 nas escolas básicas Professor João
Cónim e Rio Arade, respetivamente.
Professores responsáveis: Susana Varela e Susana Ramos
Tarefas desenvolvidas
Sessão de astronomia e exploração dos astros no céu e seus movimentos ao longo do tempo, bem como, a
observação das constelações, com recurso ao planetário móvel
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A atividade foi dirigida a todas as turmas do 7ºano do agrupamento. Os alunos mostraram interesse e curiosidade
pelo estudo dos fenómenos naturais e pela interpretação do meio físico.
CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS E NATURAIS: Newton Gostava de Ler! No espaço “3, 2, 1, … lançar sonda na biblioteca”
Data da realização: Na escola Professor João Cónim: 14 e 17 fevereiro nas turmas 7ºAE, 7ºBE, 7ºCE
Na escola Rio Arade: 4 e 5 de abril nas turmas 7ºB e 7ºC.
Professores responsáveis: Professora Bibliotecária- Carla Troncho e Emília Firmino;
Professoras de ciências e Físico-química – Marta Brito, Susana Ramos e Susana Varela
Tarefas desenvolvidas
No âmbito do Clube da Ciência Viva, realizou na Biblioteca Escolar o Módulo "3,2,1... lançar sonda na biblioteca!"
do Projeto Newton Gostava de Ler.
Os alunos das turmas ouviram alguns poemas do livro de Jorge Sousa Braga e puderam estabelecer a sua relação
com a experiência que se seguiu. Os alunos em equipas tiveram que construir uma proteção para a sonda (um ovo
cru) aterrar em segurança no chão da BE.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Na escola Profº. João Cónim, das 12 equipas, 3 (uma por turma) superaram o desafio: F2G; NASA 2.0 e Os Bs, sendo
que a melhor equipa foi a vencedora do 7ºB porque não só a sua sonda aterrou intacta no chão da BE como também
só gastou 19 milhões de euros! Foi um momento de descoberta e de grande diversão.
Na escola Rio Arade, das 8 turmas,4 equipas por turma, superaram o desafio do 7º B os Bakers 4 e Squad, tendo
vencido os Bakers 4, por terem utilizado menor orçamento. No 7ºC superaram o desafio as equipas Crianças e as
Amélias, tendo sido esta a equipa vencedora.
CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS E NATURAIS: Newton Gostava de Ler! Transformações químicas “Saber em gel”
Data da realização: Esta atividade foi realizada com a turma de CEF de coz/bar no 1º período; 25 de fevereiro 8ºBE; 8 de março - 8º CE
Professores responsáveis: Emília Firmino e Maria João Carvalho (1º Período); Professora Bibliotecária - Carla
Troncho e docente da disciplina Susana Varela (2º Período)
Tarefas desenvolvidas
1º Período
Leitura do livro.
2º Período
Foi lida uma história e as turmas usaram carbonato de sódio, água e alginato. Obtiveram uma mistura de vários
sabores, nabo, baunilha e groselha. visa promover a cultura científica e tecnológica, assim como possibilitar
momentos de experimentação.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
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1º Período
A atividade promoveu a cultura científica e tecnológica, assim como possibilitou momentos de experimentação e
curiosidade científica. Os alunos mostraram bom comportamento.
2º Período
A atividade promoveu a cultura científica e tecnológica, assim como possibilitou momentos de experimentação e
curiosidade científica.
CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS E NATURAIS: Galeria da Ciência
Data da realização: A atividade foi realizada ao longo dos três períodos.
Professores responsáveis: Todos os docentes do departamento
Tarefas desenvolvidas
Exposição nas bibliotecas e no átrio da escola sobre curiosidades científicas (biografias de cientistas, fenómenos
físicos, químicos, geológicos, biológicos, noticias, maquetes do sistema solar, cartão de cidadão dos planetas, entre
outros, ...)
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos realizaram os trabalhos com empenho, demonstrando motivação por verem os melhores trabalhos
expostos na biblioteca e no átrio da escola.

CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS E NATURAIS: Clube de Ciência Viva
Data da realização: Ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: EB Professor João Cónim: Susana Varela, Ana Isidoro
EB Rio Arade: Susana Ramos, Marta Brito
Tarefas desenvolvidas
Na Escola Básica Professor João Cónim:
O Clube Ciência Viva funcionou às segundas-feiras das 14h40min – 15h30min, no laboratório de Físico-Química (Lab.
2), até ao dia 8 fevereiro. A partir desta data, o clube funcionou no laboratório de ciências naturais. Este espaço
esteve aberto a todos os alunos da escola, de modo a promover o contacto com a ciência e a tecnologia, assim
como, o desenvolvimento de práticas científicas.
Foram realizadas inúmeras experiências, no âmbito da física/química e ciências (circuitos elétricos, indicadores
colorimétricos, vulcão efusivo, filtração, decantação, massa maluca, encher um balão, sem usar pulmões, espuma
colorida, com clara de ovo, decoração das portas dos laboratórios, exploração de rochas e minerais, entre outras) e
até alguns jogos didáticos.
Na Escola Básica Rio Arade:
O Clube Ciência Viva funcionou às quartas-feiras das 14h40min – 15h30min, no laboratório de Físico-Química, até
ao dia 8 fevereiro. A partir desta data, o clube funcionou no laboratório de ciências naturais. Este espaço esteve
aberto a todos os alunos da escola, de modo a promover o contacto com a ciência e a tecnologia, assim como, o
desenvolvimento de práticas científicas.
Foram realizadas inúmeras experiências, no âmbito da física/química e ciência (impressão digital, indicadores
colorimétricos, enche o balão, separação magnética, papel que não cai, observação de rochas e minerais, massa
maluca, líquido-sólido, enche o balão, entre outras) e até alguns jogos didáticos.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Na Escola Básica Professor João Cónim, verificou-se uma grande adesão ao clube por parte dos alunos do 5º, 6º e
7ºanos (os restantes anos não participaram porque os horários eram incompatíveis). De uma forma geral,
compareciam por sessão 10 alunos (5º, 6º e 7ºanos) no máximo (limite estabelecido pela docente).
Relatório de Execução do Plano Anual de Atividades – 2021/22

48

Agrupamento de Escolas Rio Arade
Procurou-se sempre, nas experiências propostas, motivar os alunos para o ensino experimental das ciências e o
desenvolvimento das competências inscritas no perfil dos alunos. Os alunos participaram ativamente na realização
das atividades propostas, colocando questões, interrogando o porquê de determinados acontecimentos, ou seja,
promovendo o desenvolvimento pessoal e autonomia, o pensamento critico e criativo de cada aluno.
Na Escola Básica Rio Arade, verificou-se uma grande adesão ao clube por parte dos alunos do 6º e 7ºanos (os
restantes anos não participaram porque os horários eram incompatíveis). De uma forma geral, compareciam por
sessão 10 alunos (6º e 7ºanos) no máximo (limite estabelecido pela docente).
Procurou-se sempre, nas experiências propostas, motivar os alunos para o ensino experimental das ciências e o
desenvolvimento das competências inscritas no perfil dos alunos. Os alunos participaram ativamente na realização
das atividades propostas, colocando questões, interrogando o porquê de determinados acontecimentos, ou seja,
promovendo o desenvolvimento pessoal e autonomia, o pensamento critico e criativo.
CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS E NATURAIS: Visita de estudo ao Centro Ambiental “A Rocha” - Mexilhoeira Grande
Data da realização: 7 e 11 de fevereiro na escola básica Prof. João Cónim; 13 de maio na escola básica Prof. João
Cónim
Professores responsáveis: Professora Taty Loureiro - 5ºs anos da EB Prof João Cónim
Tarefas desenvolvidas
Viagem de comboio; caminhada na via Algarviana; Observação de avifauna e anilhagem de aves.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos aderiram de forma entusiasta, desenvolvendo a autonomia e o conhecimento sobre os diferentes
ambientes e habitats existentes entre Alvor e a Mexilhoeira Grande, sobre a avifauna autóctone e migradoras e
tiveram também um treino de orientação em parceria com Educação Física.
CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS E NATURAIS: Palestra do Zoomarine: A importância da água na manutenção da vida
e gestão sustentável dos recursos hídricos para o equilíbrio dos ecossistemas.
Data da realização: 2 de maio de 2022
Professores responsáveis: Maria João Carvalho
Tarefas desenvolvidas
Palestra dada pelo Zoomarine.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos do 8ºA e 8ºB mostraram entusiasmo ao assistir à palestra.
CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS E NATURAIS: Visita de estudo ao Centro de Ciência Viva de Lagos + Oficina “Visão e
lentes”
Data da realização: 9 de junho de 2022
Professores responsáveis: Cristina Jesus
Tarefas desenvolvidas
Os alunos da turma 8ºAE tiveram a oportunidade de visitar o Centro de Ciência Viva de Lagos, e de realizar uma
oficina de ciência sobre: visão e lentes. Os alunos descobriram a forma como vemos a luz através de lentes, e
exploraram a refração, o espetro da luz, e a distância focal no olho e na lente. Foi uma oportunidade para colocar
em prática os conceitos aprendidos nas aulas de Física.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos mostraram grande entusiasmo ao conseguir colocar em prática os seus conhecimentos sobre a luz,
aprendidos nas aulas de Física. Foram bastante participativos no decorrer da oficina, colocando muitas questões aos
formadores. O balanço é francamente positivo.
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EDUCAÇÃO FÍSICA
Dia Europeu do Desporto Escolar
Data da realização: 24 de setembro
Professores responsáveis: Todos os professores
Tarefas desenvolvidas
Gira-Volei e Duatlo jovem no 1º ciclo.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Gira-volei – Rio-Arade - Participaram as turmas de sextos e sétimos anos. Escola Básica Professor João Cónim
participaram as turmas de quintos e sétimos anos.
Duatlo Jovem - Participara as turmas do 2º, 3º e 4º anos da EB1 do Parchal. As tarefas foram bastante diversificadas
e atrativas para o escalão etário.
As atividades decorreram da forma prevista e os alunos participaram com empenho e motivação.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Taça DE Torneio Inter Turmas
Data da realização: 2º período
Professores responsáveis: Todos os professores do 7º ano
Tarefas desenvolvidas
Andebol, Basquetebol, Atletismo e Ténis de Mesa.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Participaram as turmas dos sétimos anos.
As atividades decorreram da forma prevista e os alunos participaram com empenho e motivação.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Taça DE Fase Agrupamento
Data da realização: 7 de abril
Professores responsáveis: Prof. Mónica Melo e Prof. Pedro Contreiras
Tarefas desenvolvidas
Apuramento entre as 4 turmas (7AE, 7BE, 7CE, 7C) nas 4 modalidades.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A atividade decorreu na EB Prof João Cónim. Onde participaram os alunos apurados por modalidade. Foram
alcançados os objetivos previstos.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Jogo Professores X Alunos
Data da realização: 7 de abril
Professores responsáveis: Prof José Teixeira
Tarefas desenvolvidas
Jogo de Futsal.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Atividade realizou-se em Estômbar tendo participado alunos e professores.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Corta-Mato Regional
Data da realização: 18 de fevereiro
Professores responsáveis: Nuno Silva, Pedro Contreiras, Samuel Teiga
Tarefas desenvolvidas
Atletismo: corrida de resistência.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
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Atividade realizou-se em Faro, onde os alunos alcançaram bons resultados ficando 2 alunas apuradas para a fase
nacional no escalão de iniciados femininos. participando 30 alunos.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Festa do Atletismo Regional
Data da realização: 18 de março
Professores responsáveis: Nuno Saraiva, Mónica Melo, José Teixeira, Samuel Teiga
Tarefas desenvolvidas
Atletismo: corridas, saltos e lançamentos.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Atividade realizou-se em Quarteira, onde os alunos alcançaram bons resultados. Conseguindo vários pódios nos
vários escalões. Ficando 2 alunas apuradas para a fase nacional no escalão de iniciados femininos. participando 28
alunos.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Torneio Gira Volei - Nacional
Data da realização: 4 e 5 de junho
Professores responsáveis: Mónica Melo, Nuno Saraiva e Ana Isidoro
Tarefas desenvolvidas
Jogo de voleibol. Toda a logística de preparação, acompanhamento e participação em competição dos dois 2 alunos
apurados.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Participação no torneio nacional de Gira volei com a dupla masculina apurada acompanhada por um docente em
Castelo de Vide. A atividade foi um sucesso, tendo decorrido dentro do planeado. A classificação foi meritória.
ARTES E TECNOLOGIAS
Exposições Temporárias
Data da realização: 1º período
Professores responsáveis: Sílvia Matos
Tarefas desenvolvidas
Exposição de trabalhos no recinto escolar – Escola Rio Arade
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A exposição temporária contribuiu para divulgar, junto da comunidade escolar, as artes visuais, como forma de
expressão e comunicação, melhorar a taxa de sucesso e a taxa da qualidade de sucesso na disciplina, desenvolver o
gosto pela arte na comunidade escolar, consolidar aprendizagens efetuadas nas disciplinas de Educação Visual e
Complemento à Educação Artística e valorizar o trabalho dos alunos na disciplina como estímulo e reforço positivo
pelo seu desempenho
ARTES E TECNOLOGIAS - Dia da Alimentação
Data da realização: 1º período / outubro
Professores responsáveis: Professores de EV 2º ciclo, em articulação com a disciplina de Ciências Naturais e do
Programa Educação para a Saúde.
Tarefas desenvolvidas
EV – Desenho de observação de frutos e legumes, utilizando diferentes materiais riscadores; registos gráficos;
Exposição dos trabalhos.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
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. A atividade atingiu os objetivos. Participaram todas as turmas do 2º ciclo. Os alunos tiveram oportunidade de
adquirir maiores conhecimentos e maior consciência sobre alimentação saudável e a importância da mesma.
Puderam também desenvolver as suas capacidades no que diz respeito ao desenho de observação com diferentes
materiais riscadores
ARTES E TECNOLOGIAS - Exposição temporária – HALLOWEEN
Data da realização: 1º período / novembro
Professores responsáveis: Professores de EV e ET 2º ciclo (em articulação com os professores de inglês)
Tarefas desenvolvidas
As Bibliotecas das Escolas João Cónim e Rio Arade foram decoradas com trabalhos dos alunos, alusivos ao tema.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos das turmas de 2º ciclo realizaram esta atividade com entusiasmo, participando ativamente nas disciplinas
envolvidas
ARTES E TECNOLOGIAS - Internet Mais Segura
Data da realização: 2º período
Professores responsáveis: Margarida Duarte e Samuel Rodrigues
Tarefas desenvolvidas
Visionamento de vídeos e debate em grupo-turma sobre temáticas emergentes da transição digital, tais como a
Desinformação, o Ciberbullying, o Sexting, o Sharenting e as compras online.
Foi solicitado aos alunos que se organizassem em grupos de trabalho (2 elementos) ou individualmente e que
produzissem diferentes artefactos digitais sobre as temáticas apresentadas nos respetivos anos de escolaridade e
publicados no mural criado para o efeito. Toda a comunidade educativa pode consultar/visualizar os trabalhos
realizados a partir do site do agrupamento.
Ano de
Temáticas
Produto Final
Escolaridade
6ºAno

Ciberbullying

Cartaz

7º Ano

Sharenting

Marcador de Livros

8º Ano

Desinformação, do Ciberbullying, do Sexting, e
das compras online.

Vídeo e/ou PowerPoint

9º Ano

Desinformação e Sharenting

Experiência interativa em Realidade
Aumentada com Metaverse

Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Mais uma vez o grupo de informática assinalou o Dia da Internet Mais Segura 2022, com a realização de diversas
atividades que decorreram ao longo dos meses de fevereiro e março.
Nesta atividade participaram as turmas do 2º e do 3º ciclo, estiveram diretamente envolvidos 497 alunos. Todos os
participantes revelaram muito empenho e motivação na realização das atividades propostas.
Ainda, no âmbito, da adoção de comportamentos seguros na utilização de ferramentas digitais e na navegação da
internet as turmas encontram-se a participar no concurso Desafios SeguraNet.
ARTES E TECNOLOGIAS - Exposições online
Data da realização: 1º período
Professores responsáveis: Sílvia Matos
Tarefas desenvolvidas
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Mostra de trabalhos on-line nas plataformas digitais do Agrupamento (Facebook, Instagram, canal de Youtube ou
página da AERA)
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
As exposições online consistiram na divulgação dos trabalhos dos alunos, através de vídeos ou fotografias,
divulgados nas plataformas digitais do Agrupamento. O número de participantes compreendeu quase a totalidade
dos alunos do terceiro ciclo da escola Rio Arade.
A atividade contribuiu para desenvolver a motivação dos alunos nas disciplinas de Educação Visual e de
Complemento à Educação Artística, aumentar o interesse e o empenho dos alunos e valorizar o seu trabalho,
recorrendo ao estímulo e reforço positivo.
ARTES E TECNOLOGIAS - Exposição Temporária – Técnicas artesanais – TINGIMENTO DE TECIDOS
Data da realização: 2º período
Professores responsáveis: Leonor Ramos
Tarefas desenvolvidas
Algumas das técnicas de tingimento em tecido foram experienciadas pelos alunos e alunas do 6ºBE e 6ºCE da
escola Básica João Cónim no âmbito da disciplina de Educação Tecnológica.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos envolveram-se com bastante interesse nesta atividade e foi com entusiasmo que viram o resultado do
seu trabalho. Apreciaram de forma muito positiva ver os seus trabalhos em exposição na biblioteca e no átrio da
sua escola.
Esta exposição foi divulgada nas redes sociais da Biblioteca e do Plano Nacional da Artes
A atividade contribuiu para desenvolver a motivação dos alunos na disciplina de Educação Tecnológica e aumentar
a valorização do seu trabalho, recorrendo ao estímulo e reforço positivo.
ARTES E TECNOLOGIAS - Exposição Temporária DESENHO DE OBSERVAÇÃO DO ROSTO
Data da realização: 2º período
Professores responsáveis: Luís Pinto
Tarefas desenvolvidas
Os alunos do 6º ano das turmas A, B, e C desenvolveram vários estudos de observação do rosto, com diferentes
materiais riscadores.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
O trabalho revelou-se desafiante, tendo os alunos apreciado bastante ver os seus trabalhos expostos.
ARTES E TECNOLOGIAS - Exposição Temporária DESENHO DE OBSERVAÇÃO DE ELEMENTOS NATURAIS
Data da realização: 2º período
Professores responsáveis: Leonor Ramos
Tarefas desenvolvidas
No âmbito da disciplina de Educação Visual, os alunos do 6º CE desenvolveram vários estudos de observação de
elementos vegetais recolhidos na natureza. Estes estudos foram realizados com diferentes materiais riscadores. O
resultado deste trabalho foi exposto no átrio da escola João Cónim.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
O trabalho revelou-se desafiante, tendo os alunos apreciado bastante ver os seus trabalhos expostos.
Puderam também desenvolver as suas capacidades no que diz respeito ao desenho de observação com diferentes
materiais riscadores
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ARTES E TECNOLOGIAS - Exposição Temporária MÓDULO / PADRÃO
Data da realização: 2º período
Professores responsáveis: Leonor Ramos
Tarefas desenvolvidas
Na disciplina de Educação Visual, as turmas do 5ºA e 5ºB realizaram o estudo / criação de módulos e padrões.
O resultado do trabalho foi exposto no átrio da Escola Rio Arade.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos empenharam-se na realização dos trabalhos, tendo apreciado bastante ver os seus trabalhos expostos.
ARTES E TECNOLOGIAS - Exposições Online – Caderno Interdisciplinar
Data da realização: 30 janeiro
Professores responsáveis: João Carreira e Sílvia Matos
Tarefas desenvolvidas
Mostra de trabalhos on-line nas plataformas digitais do Plano Nacional das Artes do Agrupamento (Facebook e
Instagram).
A exposição consistiu na divulgação de uma mostra de trabalhos dos alunos (capa caderno interdisciplinar), através
de um vídeo, divulgado nas plataformas digitais do Plano Nacional das Artes do Agrupamento. A exposição
contemplou uma seleção de trabalhos realizados por 25 alunos do 3º ciclo das escolas básicas Prof. João Cónim e
Rio Arade.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A atividade contribuiu para desenvolver a motivação dos alunos nas disciplinas de Educação Visual e de
Complemento à Educação Artística, aumentar o interesse e o empenho dos alunos e valorizar o seu trabalho,
recorrendo ao estímulo e reforço positivo, sendo que, os objetivos foram alcançados.
ARTES E TECNOLOGIAS - Conjunto de exposições físicas temporárias, partilhadas online, intituladas
“ART(iculação)”
Data da realização: Ao longo do 2º período
Professores responsáveis: Sílvia Matos (algumas destas exposições foram realizadas em articulação com outros
departamentos/disciplinas/docentes, com o Plano Nacional das Artes e Eco- escolas).
Tarefas desenvolvidas
Mostra de trabalhos no recinto escolar (escolas Básicas Prof. João Cónim e Rio Arade) e on-line nas plataformas
digitais do Agrupamento e do Plano Nacional das Artes do Agrupamento (Facebook, Instagram e canal de Youtube).
ART(iculação) Expo 1 – 9º anos nas disciplinas de EV e CEA – Perspetiva cónica com 2 pontos de fuga
7º anos nas disciplinas de EV – Autorretrato e decomposição do rosto.
ART(iculação) Expo 2 - Exposição intitulada “Passo a passo pelo bairro da minha escola”. Uma articulação entre as
disciplinas de EV, CEA, TP e Geografia no âmbito do PNA. Abrangeu alunos do 8º e 9º anos, com maior incidência no
8ºano A.
ART(iculação) Expo 3 - 8º e 9º anos nas disciplinas de EV e CEA.
8º anos – Lagoa rural - Trabalhos realizados com desperdícios domésticos não comestíveis em articulação com o
PNA e Eco-Escolas.
9º anos - Tradição Oral – Em articulação com PNA.
ART(iculação) Expo 4 - 8º ano B, articulação entre as disciplinas de EV, CEA e Português no âmbito do PNA. Cadernos
interdisciplinares.
ART(iculação) Expo 5 - Exposição “Passo a passo pelo bairro da minha escola” na escola básica Prof. João Cónim.
ART(iculação) Expo 6 - 9º anos nas disciplinas de EV e CEA - Figurativo/Abstrato.
ART(iculação) Expo 7 e 8 – 8º anos – trabalhos do concurso de fotografia, Lagoa Rural à Beira Mar – Fotografo-me
aqui tão perto (JC e RA) (Grupo de EV e Português); 7º anos (RA) – Chaminés de Porches.
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Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
As atividades proporcionaram articulações transdisciplinares e contribuíram para desenvolver a motivação dos
alunos nas disciplinas intervenientes, aumentar o interesse e o empenho dos alunos e valorizar o seu trabalho,
recorrendo ao estímulo e reforço positivo. Algumas destas promoveram a cultura da região, todas articularam com
o Eco-Escolas (expositores reutilizáveis feitos de caixas de cartão), sendo que, todos os objetivos foram alcançados.
ARTES E TECNOLOGIAS - Workshops da Associação @tempos_brilhantes e @zingplanet
Data da realização: 1ª sessão - 7 de fev. - 8h00 às 9h50
2ª sessão - 10 de fev. - 8h00 às 9h50
3ª sessão - 11 de fev. - 10h05 às 11h50
Professores responsáveis: Sílvia Matos, Carla Lyra, Luís Pinto e (não me lembro do nome da DT do 6ºA)
Tarefas desenvolvidas
6º ano A - Conjunto de três workshops - Roteiros, Edição de vídeo e pintura em azulejos.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A atividade foi desenvolvida no âmbito do PNA. Os alunos revelaram empenho e interesse nas atividades propostas
manifestando-o abertamente aos formadores.
Contributo para o Plano de Ação de Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE)
ARTES E TECNOLOGIAS - À conversa com a Arte Digital - Museu Zer0
Data da realização: 26 de janeiro das 13h45 às 15h30
Professores responsáveis: Sílvia Matos e Susana Tendinha
Tarefas desenvolvidas
Os alunos do 8ºano B estiveram à conversa com o artista José Jesus, do Museu Zer0, e com a arte digital.
Viajaram na história da arte digital desde os seus primórdios até à atualidade. Puderam questionar e apreciar
trabalhos, realizados neste âmbito, de artistas contemporâneos que surpreenderam este grupo de alunos com as
suas criações, que incluíram música, pintura, ilustração, pixel art, instalações, animações e a interações entre
artistas e os meios digitais.
Mais um passo dado para que os alunos deste agrupamento utilizem este recurso nas suas aprendizagens
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Contributo para o Plano de Ação de Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE)
BIBLIOTECAS ESCOLARES
Abertura do Ano Letivo com formação de utilizadores
Data da realização: Setembro
Professores responsáveis: Emília Firmino, Carla Troncho e os docentes acompanhantes de cada turma
Tarefas desenvolvidas
Apresentação digital das regras da BE
Visualização de uma apresentação digital com as respetivas regras.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Todas as turmas de 2º ciclo ficaram a conhecer as novas regras da BE através de uma apresentação digital.
BIBLIOTECAS ESCOLARES: Comemoração do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares (Dia da BE)
Data da realização: 25 Outubro
Professores responsáveis: Emília Firmino, Carla Troncho
Tarefas desenvolvidas
- Comemoração do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares com
- Elaboração do cartaz e programa
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- Divulgação das atividades
- Concurso: “Descobre a mensagem em Qrcode”
- Concurso de frases “A minha Biblioteca é…”
- Caça ao livro.
- Exposição de trabalhos de alunos, alusivos ao Halloween.
- Exposição de “Nuvens de Palavras” elaboradas no ano letivo anterior.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
As atividades propostas foram realizadas embora os concursos “Descobre a mensagem” e “Caça ao Livros” este ano,
tenham tido menos participações. O concurso de frases teve uma participação significativa.
BIBLIOTECAS ESCOLARES: Top Leitor e Biblioteca em números
Data da realização: Final de cada período
Professores responsáveis: Emília Firmino, Carla Troncho
Tarefas desenvolvidas
Elaboração e divulgação de estatísticas das atividades desenvolvidas na BE
5 dias a LER +5min (7 a 11 de março);
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
- O nº de requisições aumentou significativamente no 2º ciclo nas duas escolas e no 3º ciclo apenas na Escola Rio
Arade. O número de requisições neste ano letivo aumentou, no entanto ainda continua a existir uma discrepância
entre o 2º e 3º ciclo.
BIBLIOTECAS ESCOLARES: Ser escritor é cool
Data da realização: Inicio em outubro
Professores responsáveis: Emília Firmino, Carla Troncho, Titulares de turma
Tarefas desenvolvidas
Divulgação do projeto
Recenseamento das escolas
Envio da primeira participação
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Nesta atividade participaram 5 turmas, do 3º e 4º ano. A atividade terá desenvolvimento no próximo período.
BIBLIOTECAS ESCOLARES: Campeonato Speed Reading
Data da realização: Inicio em outubro; 2º Período
Professores responsáveis: Emília Firmino, Carla Troncho, TT e DT
Tarefas desenvolvidas
Outubro
Divulgação do projeto
Recenseamento das escolas
2º Período
Sessões de treino
Realização do torneio de escolas.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Esta atividade permite desenvolver a velocidade de leitura; Foram inscritas turmas de 1º, 2º e 3º ciclos. A atividade
terá desenvolvimento no próximo período. Os alunos revelaram ter gostado desta atividade pelo que alguns serão
inscritos no torneio a nível nacional.
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BIBLIOTECAS ESCOLARES: Decoração do espaço da BE Montagem do Presépio Algarvio
Data da realização: Dezembro
Professores responsáveis: Emília Firmino, Carla Troncho
Tarefas desenvolvidas
Decoração do espaço
Montra de livros de Natal
Montagem do presépio algarvio nas BE de 2º e 3º ciclo
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Alguns alunos frequentadores da BE participaram na decoração da mesma. Muitos dos alunos e alguns adultos
referiram que não conheciam este tipo de presépio.
BIBLIOTECAS ESCOLARES: Workshop Teams
Data da realização: Outubro, novembro
Professores responsáveis: Emília Firmino, Carla Troncho, DT
Tarefas desenvolvidas
Criar nuvens de palavras através da ferramenta “Word Art” e enviar a tarefa através de um link, carregá-la no Teams
e enviar;
Tirar fotos a partir do Onedrive, dar nome ao ficheiro e guardá-lo no Onedrive para depois o enviar através do Teams;
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos afirmam ter gostado das aulas, esclarecido dúvidas e terem aprendido novos conteúdos.
BIBLIOTECAS ESCOLARES: Ler com os Amigos é divertido
Data da realização: De outubro a março
Professores responsáveis: Emília Firmino, Carla Troncho, DTs
Tarefas desenvolvidas
Leitura de obras do fundo documental
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Esta atividade foi realizada nas turmas do 5º B, 6º B, 6º BE e 6º CE.

BIBLIOTECAS ESCOLARES: Participação nos concursos
Data da realização: Outubro, novembro, dezembro; Ao longo do 2º período
Professores responsáveis: Emília Firmino, Carla Troncho, DTs
Tarefas desenvolvidas
Outubro, novembro, dezembro
Leitura de obras do fundo documental *
Ao longo do 2º período
- Sensibilização dos professores/alunos e efetiva participação de alunos nos concursos/ projetos:
- Faça lá um poema
- Miúdos a votos
- Speed Reading
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida

* Esta atividade foi realizada nas turmas do 5º B, 6º B, 6º BE e 6º CE.
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Todas as turmas do agrupamento foram sensibilizadas para a participação em concursos/projetos pelo que algumas
estão ainda a participar.
BIBLIOTECAS ESCOLARES: Mês da leitura
Data da realização: Mês de março
Professores responsáveis: Emília Firmino, Carla Troncho
Tarefas desenvolvidas
- 5 dias a LER+5 min (7 a 11 de março)
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Estas atividades têm como objetivo celebrar o livro e a leitura.
Este ano esta atividade não surtiu o efeito desejado uma vez que foram lidos poucos textos por turma ou os
professores não preencheram o questionário de verificação da leitura realizada.
BIBLIOTECAS ESCOLARES: Newton gostava de ler
Data da realização: fevereiro; 2º período
Professores responsáveis: Carla Troncho / Susana Varela (fevereiro)
Emilia Firmino / Maria João Carvalho e Susana Ramos (2º período)
Tarefas desenvolvidas
fevereiro;
- Preparação do Módulos para o 7.º e 8.º anos
- Preparação da sala
- Leitura de textos
- Realização das experiências
- Realização de questionários
- Divulgação dos resultados
2º período
Preparação do Módulos para o 7.º e 8.º anos e CEF
- Preparação da sala
- Leitura de textos
- Realização das experiências
- Realização de questionários
- Divulgação dos resultados
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Fevereiro -Esta atividade foi realizada nas turmas 7.ºAE, 7ºBE 7ºCE, 8ºAE, 8ºBE e 8ºCE.
2º Período - Esta atividade foi realizada nas turmas 7ºB e 7ºC e CEF.
BIBLIOTECAS ESCOLARES: Decoração do espaço
Data da realização: Fevereiro, março e abril
Professores responsáveis: Emília Firmino, Carla Troncho, Leonor Ramos, Manuela Guerreiro, Rosa Moreira
Tarefas desenvolvidas
- Realização de mobiles, postais, árvore da primavera, coelho da Páscoa, …
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Estas atividades têm como objetivo cativar os alunos para a frequência do espaço e comemoração das épocas festivas.
BIBLIOTECAS ESCOLARES: Exposições
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Data da realização: Fevereiro, março e abril
Professores responsáveis: Emília Firmino, Carla Troncho, Leonor Ramos, Manuela Guerreiro, Rosa Moreira
Tarefas desenvolvidas
- Montagem de exposições com trabalhos dos alunos das diferentes disciplinas.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Estas atividades têm como objetivo cativar os alunos para a frequência do espaço. Foram realizadas cerca de 10
exposições por BE.
BIBLIOTECAS ESCOLARES: Serviço de Referência da BE
Data da realização: 3º Período
Professores responsáveis: Emília Firmino, Carla Troncho
Tarefas desenvolvidas
- Atualização e divulgação do mesmo
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
- O infográfico produzido que agrega todas as atividades foi disponibilizado no início do ano letivo nos blogues das
bibliotecas, assim como na página do agrupamento de modo a estar acessível a toda a comunidade educativa.
BIBLIOTECAS ESCOLARES: Divulgação de livros digitais e audiolivros de acesso livre / Divulgação de novas aquisições
Data da realização: Ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Emília Firmino, Carla Troncho
Tarefas desenvolvidas
- Preparação das apresentações digitais e divulgação das mesmas
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
- Foram realizadas 16 divulgações de livros digitais/vídeo e audiolivros no tagpacker do site da biblioteca do
agrupamento.
BIBLIOTECAS ESCOLARES: Comentário no blogue
Data da realização: 3º Período
Professores responsáveis: Emília Firmino, Carla Troncho
Tarefas desenvolvidas
- Publicação de post no blogue
- Apresentação como comentar
- Publicação no blogue de comentários
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
- O número de comentários e de sessões realizadas ficou aquém do esperado uma vez que apenas um Dt manifestou
interesse na realização da atividade.
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Projeto RE(DUCAÇÃO) PEDAGÓGICA – Dificuldades de Aprendizagem Específicas
Data da realização: ao longo do ano
Professores responsáveis: Docentes de Educação Especial
Tarefas desenvolvidas
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1º período
Elaboração do Projeto RE(DUCAÇÃO) PEDAGÓGICA – Dificuldades de Aprendizagem Específicas.
- Consulta de processos individuais dos alunos e auscultação aos professores, a fim de elaborar uma lista com os alunos
com um diagnóstico de Dificuldades de Aprendizagem Específicas (Dislexia, Disgrafia, Discalculia), que frequentam o
Agrupamento.
- Elaboração de um folheto informativo sobre o Projeto para pais e professores.
- Organização de um horário para o desenvolvimento do Projeto, em cada escola.
- Apoio aos alunos no âmbito da reeducação da leitura e da escrita.
2º período
Em todas as escolas do Agrupamento foi prestado Apoio aos alunos no âmbito da reeducação da leitura e da escrita.
No decorrer deste período letivo, foram apoiados alunos dos 5.ºs aos 9.ºs anos, da Escola Básica Rio Arade. A
intervenção, no âmbito deste projeto, foi individualizada e, sobretudo, pretendeu ajudar estes alunos a melhorar a
leitura/escrita e a processar informações com mais eficiência. Assim, as atividades foram diversificadas, tais como:
leitura e compreensão de textos diversos, ditados, realização de fichas específicas nas áreas da disortografia e da
discalculia (…), sem esquecer o reforço da autoconfiança e autoestima dos mesmos. Os alunos elaboraram também
textos, procurando-se incentivar a sua autocorreção, para uma maior autonomia de trabalho.
Na Escola Básica Professor João Cónim, nas sessões de intervenção promoveram-se atividades com o objetivo de
desenvolver as competências de leitura e escrita e o cálculo e raciocínio lógico/abstrato. Foram realizados exercícios
específicos de reeducação da leitura e da escrita, de gramática, a leitura de palavras, frases ou textos para aumentar
a fluência (velocidade, precisão e prosódia) e compreensão leitora, jogos de vocabulário… Procedeu-se à leitura de
excertos de livros escolhidos pelos alunos para apresentações orais no âmbito da disciplina de Português, à realização
de jogos interativos no computador/Internet (Wordwall, questionários, caça-palavras, jogos de memória, entre
outros). Por diversas vezes, recorreu-se a textos escritos e à realização de fichas de trabalho e/ou testes em Forms, no
Teams, no âmbito de diferentes disciplinas, por forma a ajudar os alunos no estudo.
Nas escolas básicas, ao nível do 1º ciclo, o trabalho desenvolvido incidiu igualmente na reeducação da leitura e
escrita, tendo sido desenvolvidas várias atividades como leitura e compreensão de textos diversos, ditados, realização
de fichas específicas direcionadas à problemática, elaboração de textos e revisão dos mesmos com os alunos para
correção e melhoria dos erros apresentados bem como para interiorização das regras de escrita e realização de jogos
interativos no computador/Internet.
3º período
Em todas as escolas do Agrupamento foi prestado Apoio aos alunos no âmbito da reeducação da leitura e da escrita.
No decorrer deste período letivo deu-se continuidade às atividades de reeducação da leitura e a escrita. A intervenção,
no âmbito deste projeto, foi individualizada e, sobretudo, pretendeu ajudar os alunos a melhorar a leitura/escrita e a
processar informações com mais eficiência. Assim, as atividades foram diversificadas, tais como: leitura e
compreensão de textos diversos, ditados, realização de fichas específicas nas áreas da disortografia e da discalculia
(…), sem esquecer o reforço da autoconfiança e autoestima dos mesmos. Os alunos elaboraram também textos,
procurando-se incentivar a sua autocorreção, para uma maior autonomia de trabalho.
De salientar a articulação feita com as docentes de português dos alunos, através de tarefas para complementar as
aprendizagens efetuadas em contexto de sala de aula.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
1º período
Embora em fase inicial de implementação, os alunos apoiados demonstraram interesse e empenho nas atividades
propostas, registando algumas melhorias ao nível da leitura e da escrita.
2º período
Os alunos apoiados demonstraram interesse e empenho nas atividades propostas, registando melhorias ao nível da
leitura e da escrita.
3º período
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Os alunos apoiados demonstraram interesse e empenho nas atividades propostas, registando melhorias ao nível da
leitura e da escrita.
O projeto dinamizado revelou-se uma mais-valia, uma vez que os alunos tiveram oportunidade de trabalhar e realizar
atividades que os auxiliaram na melhoria das dificuldades sentidas ao nível da leitura/escrita e cálculo.
EDUCAÇÃO ESPECIAL - Projeto Jardim dos Aromas
Data da realização: ao longo do ano
Professores responsáveis: Cristina Ventura, Olga Felisberto e Francisco Maia
Tarefas desenvolvidas
1º período
Limpeza do espaço exterior e sua manutenção;
- Organização do espaço;
- Arrumação do material utilizado;
- Pesquisa sobre quais as culturas adequadas à época e cuidados específicos;
- Aquisição de sementes;
- Sementeira e plantação em vasos de salsa, coentros, hortelã, tomilho…
- Colaboração na Horta-Bio com os alunos do 8º ano.
2º período
- Manutenção do espaço;
- Seleção e compra de plantas na Exposição Expo-Plantas realizada na escola (ervas aromáticas, morangueiros e flores);
- Plantação, em vasos, das plantas adquiridas;
- Rega da horta;
- Arrumação do material utilizado;
- Colaboração na Horta-Bio com os alunos do 8º ano;
- Realização de trabalhos de pesquisa sobre as plantas aromáticas e vegetais, existentes no Jardim dos Aromas e na
Horta Pedagógica
3º período
- Limpeza do espaço exterior e sua manutenção;
- Plantação, em vasos, de ervas aromáticas (coentros e manjericão).
- Rega;
- Arrumação do material utilizado;
- Realização de trabalhos de pesquisa sobre as plantas aromáticas e vegetais, existentes no Jardim dos Aromas e na
Horta pedagógica.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
1º período
As atividades dinamizadas pelos docentes e atendendo a alguns constrangimentos terão continuidade no 2º período,
em articulação/interdisciplinaridade com as disciplinas de CN e FQ e com a colaboração de alguns encarregados de
educação. O balanço das atividades realizadas foi positivo.
O Projeto fomenta a interdisciplinaridade e consequentemente a aprendizagem e enriquecimento dos saberes, do
meio natural envolvente dos alunos.
2º período
As atividades terão continuidade no 3º período, em articulação/interdisciplinaridade com as disciplinas de CN e FQ. O
balanço das atividades realizadas foi positivo.
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O Projeto fomenta a interdisciplinaridade e consequentemente a aprendizagem e enriquecimento dos saberes, do
meio natural envolvente dos alunos. Tem como objetivos o desenvolvimento de capacidades de autonomia pessoal e
social e de articular conhecimentos adquiridos, nas diversas disciplinas.
3º período
O Projeto fomentou a interdisciplinaridade e consequentemente a aprendizagem e enriquecimento dos saberes, do
meio natural envolvente dos alunos. O balanço das atividades realizadas foi positivo.
EDUCAÇÃO ESPECIAL - Projeto Mãos na Arte
Data da realização: ao longo do ano
Professores responsáveis: Técnico/artista plástico, Psicóloga afeta ao Serviço de Educação da C M de Lagoa,
Docentes de Educação Especial que lecionam no 1º C.E.B. e Educação Pré-Escolar, Lurdes Carvalheira, Susana
Calvário e Júlia Gonçalves
Tarefas desenvolvidas
1º período
As atividades desenvolvidas neste projeto durante o primeiro período foram:
1ª atividade - Visualização de um PowerPoint relativo a diversos símbolos típicos que caraterizam a região do Algarve
ao longo dos tempos – arquitetura, gastronomia, costumes, vestuário, atividades económicas e tradições.
Após a exploração das imagens com os alunos, foi-lhes pedido que desenhassem numa folha qual dos aspetos
abordados anteriormente gostariam de representar (ex: a fachada de uma casa, uma profissão…). Posteriormente foi
entregue um pedaço de pasta de modelar onde recriaram a sua escolha, a fim de se construir um trabalho conjunto
representativo da região.
2ª atividade - Visualização de imagens relativas aos Direitos da Criança e escolha do direito que cada aluno gostaria
de representar. De seguida, foi realizada uma pintura do mesmo numa tela, utilizando tintas acrílicas.
2º período
As atividades desenvolvidas neste projeto durante o segundo período foram:
1ª atividade – Desenvolvimento de atividades relacionadas com a Arte Abstrata: pintar o que se sente e não o que
se vê, desenhar ao ritmo de música, associação de cores e sentimentos, associação de cores quentes e cores frias,
observação de pintura abstrata e exploração temática.
2ª atividade – Elaboração de fantoches de dedo e realização de um teatro com os mesmos.
3º período
A atividade desenvolvida neste projeto durante o terceiro período com as diversas turmas foi para que os alunos
escolhessem um animal ou um objeto da sua preferência e posteriormente o representassem através de modelagem
em barro.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
1º período
Na realização das atividades foi possível aos alunos o contato com temas muito importantes e interessantes.
Na primeira atividade desenvolvida puderam conhecer a história da região onde vivem, perceber as origens e as
tradições, bem como a evolução que se foi verificando ao longo dos tempos. Foi uma abordagem à identidade que
sempre caraterizou a região e o valorizar desses aspetos.
Na segunda atividade, a abordagem aos direitos das crianças, que devem ser sempre enfatizados e procurar que sejam
sempre respeitados.
Na realização dos trabalhos, os alunos conseguiram explorar a sua criatividade e imaginação, o seu pensamento crítico
e sentido estético, para além de trabalharem o desenvolvimento da motricidade fina. No decorrer das sessões foi
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visível o entusiasmo e interesse dos alunos ao experienciar novos materiais e novas técnicas, tendo este tipo de
atividades um impacto muito positivo. O Projeto revela-se uma mais-valia na aprendizagem e enriquecimento dos
saberes relacionados com a Arte, podendo os alunos adquirir os conhecimentos através de práticas diferentes.
2º período
Na primeira atividade os alunos contataram com diversas obras de pintores, cujos trabalhos incidiam sobre arte
Abstrata. Em seguida, ao som da música, os alunos desenharam livremente tentando acompanhar o ritmo e
sonoridade das músicas apresentadas.
Na segunda atividade, os alunos construíram de raiz um fantoche de dedo ao seu gosto, elaboraram o projeto e
construíram-no com diversos materiais e com recortes de revistas.
Na realização dos trabalhos, os alunos conseguiram explorar a sua criatividade e imaginação, o seu pensamento crítico
e sentido estético, para além de trabalharem o desenvolvimento da motricidade fina. No decorrer das sessões foi
visível o entusiasmo e interesse dos alunos ao experienciar novos materiais e novas técnicas, tendo este tipo de
atividades um impacto muito positivo. O Projeto revela-se uma mais-valia na aprendizagem e enriquecimento dos
saberes relacionados com a Arte, podendo os alunos adquirir os conhecimentos através de práticas diferentes.
3º período
Na realização da atividade foi possível o contato com o material barro, sendo que os alunos manifestam sempre muito
interesse e satisfação quando tem oportunidade de trabalhar com o mesmo.
Na realização dos trabalhos, os alunos conseguiram explorar a sua criatividade e imaginação, o seu pensamento crítico
e sentido estético, para além de trabalharem o desenvolvimento da motricidade fina e desenvolver competências
manuais e técnicas. O Projeto revela-se uma mais-valia na aprendizagem e enriquecimento dos saberes relacionados
com a Arte, podendo os alunos adquirir os conhecimentos através de práticas diferentes.
CEF
Tutorias – Apoio Tutorial Específico
Data da realização: 2º e 3º Períodos
Professores responsáveis: Professora Elsa Carvalho
Tarefas desenvolvidas
Ao longo do 2º e 3º períodos, os alunos Afonso Rosa, Alexandre Ferreira, Érica Grade, Karolainy Oliveira e Leandro
Duarte beneficiaram de Apoio Tutorial Específico pela professora Elsa Carvalho.
Individualmente ou em pequeno grupo, foram realizadas atividades tendo por base a definição e ajuste de objetivos,
de monitorização e de consequências, de promoção do gosto pelas aprendizagens, de desenvolvimento de exercícios
estimulantes, reforço do esforço e progressos e desenvolvimento de competências de controlo comportamental
incluindo a resolução de problemas e tomada de decisão.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Este tipo de apoio serviu para os alunos refletirem sobre as suas motivações e aspirações ao frequentarem um curso
CEF, tendo contribuindo para a definição dos objetivos individuais a atingir e sua concretização.
CEF - Escalada
Data da realização: 13 de maio de 2022
Professores responsáveis: José Teixeira, Eva Antunes e Susana Tendinha
Tarefas desenvolvidas
•
•

Atividade prática de escalada
Elaboração da notícia para o Jornal Escolar e relatório da atividade em francês.
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Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Embora tenham iniciado a atividade com algum receio, envolveram-se e empenharam-se na execução da atividade,
tendo revelado muito interesse e desejo em repetir.
CEF - Aula prática de judo
Data da realização: 20 de maio de 2022
Professores responsáveis: José Teixeira, Eva Antunes e Susana Tendinha
Tarefas desenvolvidas
•
•

Atividade prática de escalada
Elaboração da notícia para o Jornal Escolar e relatório da atividade em francês.

Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos envolveram-se e empenharam-se na execução da atividade, tendo revelado muito interesse e desejo em
repetir.
CEF - Semana da Academia Ubuntu
Data da realização: 20 de maio de 2022
Professores responsáveis: José Teixeira, Eva Antunes e Susana Tendinha
Tarefas desenvolvidas
• Ao longo da semana foram promovidas atividades e dinâmicas promotoras de cinco competências chave para o
desenvolvimento (tornar-se pessoa), tais como a Autoconhecimento, Autoconfiança, Resiliência, Empatia e
Serviço, através do enfoque nas competências pessoais e competências sociais e relacionais.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A turma revelou-se empenhada e motivada em todas as atividades e dinâmicas promovidas, tendo-se verificado,
através de avaliações qualitativa e de impacto, um incremento significativo nas competências relacionadas com os
cinco pilares Ubuntu. No final da semana os estudantes deixaram testemunhos inspiradores, tais como: “Eu acho
que pode me ajudar no futuro a experiência nesta semana.”; “Adorei, foi incrível.”; “Foi tudo ótimo obrigado a todos
do Ubunto.” E “Levar esta semana para todas as escolas e todos os anos."
DIREÇÃO
DIREÇÃO: Projeto Erasmus+
Data da realização: 3º período
Professores responsáveis: Direção/ EPIA/ docentes envolvidos
Tarefas desenvolvidas
Projeto Erasmus+
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Foram realizadas 6 mobilidades de docentes para a Islândia (Projeto 20/20); 2 mobilidades para a França; 5
mobilidades para a Bélgica; 4 mobilidades para a Croácia (Projeto 20/21);
• Foram preparadas 4 mobilidades para a Itália, a realizar no próximo ano letivo;
• Será realizada a disseminação para os restantes docentes do AERA no próximo ano letivo, através da partilha
em sessões de boas práticas.
DIREÇÃO: Apetrechamento das salas de estudo Aprender+ no âmbito do Projeto UAARE
Data da realização: ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Direção
Tarefas desenvolvidas
• Apetrechamento das salas de estudo Aprender+ no âmbito do Projeto UAARE
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Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Aquisição do mobiliário da sala Aprender+ (sala UAARE), computadores de secretária, telas de projeção, vídeo
projetores e tablets
DIREÇÃO: Quadros de Excelência e Valor
Data da realização: 1ºPeríodo
Professores responsáveis: direção
Tarefas desenvolvidas
Quadros de Excelência e Valor
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Atribuição de diplomas e prémios aos alunos de quadro de excelência e valor do 4ºano, 2ºciclo e 3ºciclo do ano
letivo anterior.
DIREÇÃO: Candidatura de todos os estabelecimentos ao Programa Eco-Escolas 21/22
Data da realização: 1º período
Professores responsáveis: direção/docentes envolvidos
Tarefas desenvolvidas
• Candidatura de todos os estabelecimentos ao Programa Eco-Escolas 21/22
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Inscrição de todos os estabelecimentos no Programa Eco-Escolas 21/22;
• Foram promovidas atividades em todos os estabelecimentos de ensino do AERA no âmbito do projeto, tendo as
mesmas sido divulgadas na plataforma da ABAE e redes sociais do agrupamento;
• Foram realizadas candidaturas ao galardão Eco-escolas por todos os estabelecimentos.
DIREÇÃO: Implementação do Projeto Academia de Líderes Ubuntu
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Direção/ Equipa de Educadores Ubuntu
Tarefas desenvolvidas
Implementação do Projeto Academia de Líderes Ubuntu
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Foi implementada a Semana Ubuntu, com duas turmas do 3ºCiclo, num total de 19 alunos, com vista à promoção
de competências pessoais e sociais.
DIREÇÃO: Projeto e-bug
Data da realização:
Professores responsáveis: Direção/ Docentes envolvidos no projeto/ PES
Tarefas desenvolvidas
Projeto e-bug
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Adaptação dos materiais pedagógicos a aplicar nas aulas aos diferentes níveis de ensino e à língua portuguesa
• Realização de reuniões de preparação com a DGE e com os responsáveis pelo projeto.
EIXO 2b – GESTÃO CURRICULAR - INTERRUPÇÃO PRECOCE DO PERCURSO ESCOLAR
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
St. Valentine’s day / Día de Los Enamorados
Data da realização: 14 fevereiro
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Professores responsáveis: Todos os docentes do departamento
Tarefas desenvolvidas
As turmas do 5º e 6º ano elaboraram postais com mensagens de amor e de amizade em várias línguas. Esta atividade
foi desenvolvida em articulação com os Departamentos das Artes. Os trabalhos foram expostos nas respetivas
bibliotecas.
No 1ºCiclo (E3A) os alunos elaboraram postais alusivos ao tema, recorrendo a vocabulário trabalhado em sala de
aula em articulação com a disciplina de Expressão Plástica.
Todas as turmas de Espanhol elaboraram cartazes com excertos de músicas latinas. Isto possibilitou que os alunos
tivessem contato com a língua espanhola e com as múltiplas variantes linguísticas. Também visionámos os vídeos
do grupo “Crax” e analisámos a letra da música “El final del cuento de hadas”. Esta atividade permitiu-nos abordar
a questão da violência no namoro / violência doméstica, contribuindo, desta forma, para acrescentar horas/ tempos
para o projeto P.E.S.
No 3º ciclo (Inglês) os alunos participaram na atividade “speaker’s corner” e, para o efeito, declamaram, durante os
intervalos, poemas/frases de amor/amizade. Fizeram, ainda “cartas de amor/amizade”, as quais trocaram entre a
comunidade escolar com o contributo dos professores.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos participaram com entusiasmo e empenho, tendo mostrado bastante interesse pela elaboração e
decoração do postal.
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS: Clube de Inglês
Data da realização: Ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Ana Luís
Tarefas desenvolvidas
Os alunos do 2ºciclo da Escola Básica Rio Arade, que frequentam o Clube de Inglês, participaram pela primeira vez
no 15º Campeonato Escolar Supertmatik Ibérico, cuja final decorreu no passado mês de maio. Após inscrição e
apuramento dos finalistas, a final decorreu com bastante sucesso graças ao empenho e interesse dos alunos em
frequentar o Clube e em aprender o vocabulário da disciplina de inglês. Destacam-se as seguintes classificações:
Eduardo Zettel, 5ºA 15º lugar, Dima Strut, 5ºb 21º lugar, Matheus Garcia, 5ºa 34º lugar e Martim Areias, 5ºB 48º
lugar, num universo de 16786 participantes. Leonor Silva, 6ºB, em 2º lugar, Inês Ralha, 6ºC, em 11º lugar e Amine
Chennafi, 6ºA, em 20ºlugar, num universo de 18711 participantes.
Os alunos do clube realizaram ainda atividades lúdicas, dominó e jogos com cartas educativas, leitura extensiva e
ainda jogos criados em ferramentas web, tais como kahoot, wordwall, edpuzzle, liveworksheets.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos mostraram muito interesse em participar nas atividades em geral, mas com especial interesse, uma vez
mais, pelas cartas do SuperTmatik, onde foram realizados concursos sistemáticos e apurados os finalistas para
participarem no Campeonato Ibérico Este ano frequentaram o clube, maioritariamente, alunos de quinto ano, das
turmas A e B. Estiveram também presentes alunos do sexto ano, com mais destaque na assiduidade os alunos do
6ºA. As metas foram alcançadas visto que, os alunos participantes, tiveram uma assiduidade superior a 90%. (Faltas
justificadas pelas atividades desportivas).
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS: Book Crossing
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Ana Andrez
Tarefas desenvolvidas
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Os alunos da turma A do 6.º ano da Escola Professor João Cónim leram vários livros em inglês, de acordo com o
grau de dificuldade dos conteúdos trabalhados no 2.º ciclo e trabalharam-nos, tanto na aula como em casa, tendo
cada um realizado uma pequena apresentação da obra lida aos colegas.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos aderiram com bastante empenho e entusiasmo a esta atividade, tendo sido evidente o esforço que todos
fizeram na apresentação do trabalho final, onde puderam desenvolver um pouco mais uma das competências onde
revelam maiores dificuldades, a expressão oral.
EDUCAÇÃO FÍSICA
Jogo Professores X Alunos
Data da realização: 14 de junho
Professores responsáveis: José Teixeira
Tarefas desenvolvidas
Jogo de futsal entre professores e alunos.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Estiveram presentes 4 professores e 8 alunos não tendo havido permissão de público para assistência ao evento. A
atividade decorreu dentro da normalidade, cumprindo os objetivos previstos.

BIBLIOTECAS ESCOLARES
Miúdos a votos
Data da realização: Durante o 3º período
Professores responsáveis: Emília Firmino, Carla Troncho, DTs do 5º, 6º
Tarefas desenvolvidas
- Realização da eleição
-Preenchimento das plataformas
- Divulgação dos resultados
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
- O envolvimento dos alunos foi significativo pois elaboraram vários PowerPoint e podcasts para fazerem campanha
eleitoral.
CEF
Tutorias – Apoio Tutorial Específico
Data da realização: Ao longo do 2º e 3º Períodos
Professores responsáveis: Professora Elsa Carvalho
Tarefas desenvolvidas
Ao longo do 2º e 3º períodos, os alunos Afonso Rosa, Alexandre Ferreira, Érica Grade, Karolainy Olveira e Leandro
Duarte beneficiaram de Apoio Tutorial Específico pela professora Elsa Carvalho.
Individualmente ou em pequeno grupo, foram realizadas atividades tendo por base a definição e ajuste de
objetivos, de monitorização e de consequências, de promoção do gosto pelas aprendizagens, de desenvolvimento
de exercícios estimulantes, reforço do esforço e progressos e desenvolvimento de competências de controlo
comportamental incluindo a resolução de problemas e tomada de decisão.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Este tipo de apoio serviu para os alunos refletirem sobre as suas motivações e aspirações ao frequentarem um
curso CEF, tendo contribuindo para a definição dos objetivos individuais a atingir e sua concretização.
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PES
Comemoração do Dia Mundial da SIDA
Data da realização: Dezembro 2021
Professores responsáveis: Equipa PES; profs titulares
Tarefas desenvolvidas
Nas escolas Rio Arade e Prof João Cónim foram distribuídos laços vermelhos pelos professores, alunos e assistentes
operacionais, uma forma simbólica de solidariedade para com a problemática. Foram formados laços humanos em
algumas escolas do agrupamento de acordo com as instruções pré-definidas, horário e indumentária (camisola
vermelha).
Foram dinamizadas sessões de sensibilização relativas à temática HIV/SIDA.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
As atividades desenvolvidas foram bem-sucedidas na medida em que houve recetividade. Registou-se um número
reduzido de participantes na formação dos laços humanos, face aos anos anteriores, devido à situação de pandemia.
PES - Higiene corporal-pediculose
Data da realização: Ao longo do 1º período
Professores responsáveis: Coord. PES
Tarefas desenvolvidas
Articulação da equipa PES com educadoras, professores titulares e diretores de turma para no despiste da
problemática;
Atribuição de shampoos e esclarecimentos sobre essa problemática.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos envolvidos foram recetivos às atividades.
PES - PES – “Nutrir e Educar” / Projeto “Alimentação + saudável”
Data da realização: Ao longo do 1º e 2º períodos
Professores responsáveis: Coord. PES
Tarefas desenvolvidas
• Distribuição de fruta (2 vezes/semana)
• Participação no concurso “Heróis da Fruta” (Escola de Estômbar)
• Projeto de competências sociais e emocionais, desenvolvido em parceria com o município de Lagoa e Portal B
• Sensibilização para consumos alimentares saudáveis e nutricionalmente equilibrados
• Sessão de cinema, no auditório municipal de Lagoa, com o filme pedagógico “Movimento S” (temática da
obesidade infantil)
• Sessão de higiene oral, com uma técnica de medicina dentária
• Distribuição de cheques dentista
• Sensibilização para uma boa higiene do sono
• Controlo da pediculose
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
As ações decorreram durante o horário letivo pelo que houve a participação plena de todas as turmas. Os alunos
participaram ativamente e demonstraram curiosidade pelos temas abordados.
Verificou-se o aumento do número de alunos, por turma, que consomem a fruta distribuída, semanalmente, nas
escolas.
PES - PES - Sessão sensibilização Alimentação equilibrada/hábitos de vida saudáveis
Data da realização: Ao longo do 1º período
Professores responsáveis: Equipa da Saúde; diretores de turma
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Tarefas desenvolvidas
Sessão de sensibilização sobre Alimentação e Hábitos de Vida Saudáveis.
A coordenadora disponibilizou um PPT de apoio à dinamização da sessão.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos manifestaram interesse pelos assuntos abordados e participaram, colocando questões.
PES: Dinâmicas sócio-afetivas
Data da realização: Ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Coord PES; Educadora Social
Tarefas desenvolvidas
Confeção de bolos e biscoitos saudáveis.
Distribuição na comunidade escolar (pessoal docente e não docente; alunos CEF).
Articulação com conteúdos do currículo dos alunos da turma CEF.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos revelaram entusiasmo, empenho e sentido de responsabilidade. Foram cumpridores das regras de
comportamento.
PES: Confeção de bolos e biscoitos saudáveis
Data da realização: Ao longo do 2º período
Professores responsáveis: Coord PES / DT turma CEF
Tarefas desenvolvidas
Foram dinamizadas duas sessões “O jogo dos Elogios” e “Dilema” com os alunos da turma CEF com supervisão da DT.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
As sessões foram dinamizadas pelo profª Ana Pacheco e a educadora social Filipa Ferreira.
Todos os intervenientes manifestaram interesse e participaram com entusiasmo.
PES: Projeto PESO Saudável
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Coord PES
Tarefas desenvolvidas
Breve apresentação ao projeto.
Foram aplicados questionários às turmas de 6º ano.
Recolha de rótulos dos alimentos consumidos ao pequeno-almoço e lanches (alunos de 6ºano).
Sessão formativa: quantidade de sal, açúcar e gordura consumida pelos alunos ao pequeno-almoço e lanches.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos revelaram interesse e empenho nas tarefas propostas.
PES: Gravidez na adolescência
Data da realização: Ao longo do 2º período
Professores responsáveis: Coord PES
Tarefas desenvolvidas
Sessões dirigidas aos alunos do 8.ºano, dinamizadas por uma enfermeira da UCC D`Alagoa.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos envolvidos foram muito recetivos às temáticas abordadas, interagiram colocando questões à
dinamizadora.
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PES: Sessão de sensibilização Educação Sexual
Data da realização: Ao longo do 3º período
Professores responsáveis: Coord PES
Tarefas desenvolvidas
A sessão teórico-prática foi dinamizada pela enfermeira da UCC D`Alagoa para os alunos do 9ºano (Escola Básica Rio
Arade) em articulação com o projeto MyPolis, dinamizado na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Um grupo de alunos do 9ºano aplicou um questionário aos restantes colegas de ano. Essas questões foram
trabalhadas na sessão informativa/formativa dinamizada pela enfª da UCC D`Alagoa.
A atividade revelou-se positiva na medida em que os alunos participaram ativamente, dando a sua opinião e
colocando algumas dívidas sobre os assuntos.
PES: Projeto Responsável X Afetos X Autoestima
Data da realização: Ao longo do 2º período
Professores responsáveis: Coord PES
Tarefas desenvolvidas
A sessão teórico-prática foi dinamizada pela enfermeira da UCC D`Alagoa para os alunos do 7ºano.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos envolvidos foram recetivos aos conteúdos abordados.
A atividade revelou-se positiva na medida em que os alunos participaram ativamente, dando a sua opinião e
colocando algumas dívidas sobre os assuntos.
Este projeto foi parcialmente implementado devido à Pandemia COVID_19.
PES: Projeto - Sessão sensibilização Alimentação equilibrada/hábitos de vida saudáveis; Higiene do Sono
Data da realização: Ao longo do 2º período
Professores responsáveis: Coord PES
Tarefas desenvolvidas
As tarefas foram abordadas nas turmas P4, 5ºA,6ºa e 6ºB.
Sessão de sensibilização sobre Alimentação e Hábitos de Vida Saudáveis.
Breve abordagem à Higiene do Sono.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos manifestaram interesse pelos assuntos abordados e participaram, colocando questões.
PES: Projeto - Higiene das mãos
Data da realização: Ao longo do 2º período
Professores responsáveis: Coordenadora do PES/Titulares Turma
Tarefas desenvolvidas
• Visionamento de um vídeo
• Preenchimento de um questionário
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos, de todos os ciclos, participaram ativamente e demonstraram curiosidade pelos temas abordados.
PES: Projeto - Saúde Oral
Data da realização: 3º período
Professores responsáveis: Coordenadora do PES
Tarefas desenvolvidas
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•

Articulação com o higienista da UCC D`Alagoa visando a entrega dos cheques-dentista aos encarregados de
educação dos alunos nascidos em (2008/2011/2014)
• Sessão de sensibilização aos alunos do 5º e 8º anos.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os EE levantaram o cheque-dentista na escola sede do agrupamento ou receberam na escola frequentada pelos seus
educandos(1ºciclo).
PES: Projeto - O que é a Diabetes
Data da realização: 4 de maio
Professores responsáveis: Coordenadora do PES
Tarefas desenvolvidas
Pretendeu-se dar a conhecer a problemática da diabetes e formas de intervenção.
Sessão de sensibilização sobre a Diabetes, na Escola sede para pessoal docente, não docente e enc de educação de
alunos com diabetes(convidados).
Partilha de situações e definição de ações interventivas com os alunos diabéticos.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Todos os intervenientes manifestaram interesse e participaram com entusiasmo.
PES: Projeto - Dia Mundial sem Tabaco
Data da realização: 31 de maio
Professores responsáveis: Coordenadora do PES
Tarefas desenvolvidas
Sessão de sensibilização a todos os alunos subordinada ao tema “Tabaco: Envenena o nosso planeta”.
Visionamento de um vídeo.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos manifestaram interesse pelos assuntos abordados e participaram, colocando questões.
EDUCAÇÃO SOCIAL / PSICÓLOGA
Parlamento dos Jovens
Data da realização: Ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Filipa Ferreira (Educadora Social)
Tarefas desenvolvidas
Planificação das atividades; dinamização de sessões com os alunos; articulação com a DGESTE; apoio aos alunos no
desenvolvimento das atividades; realização do ato eleitoral; participação na sessão regional; participação na sessão
nacional; reuniões com alunos/as e DGESTE
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
O projeto foi dinamizado na EB Rio Arade e EB Professor João Cónim e envolveu a participação de 7 turmas (6 do 9º
ano e 1 do 8º ano). O tema deste ano era Estratégias de Combate à Desinformação
O projeto realiza-se em 3 fases distintas: Fase Escolar; Sessão Regional e Sessão Nacional.
Nº de alunos que participaram na Sessão Escolar: 127
Nº de alunos que participam na eleição do/a presidente da Mesa da Sessão Regional: 1
Nº de alunos que participaram na Sessão Regional: 8
Nº de alunos que participaram na Sessão Nacional: 3
Nº de repórteres jovens: 1
Nº de debates com parceiros locais: 1 – Foi realizado um debate com o diretor do jornal Lagoa Informa

Relatório de Execução do Plano Anual de Atividades – 2021/22

71

Agrupamento de Escolas Rio Arade
A participação do agrupamento foi excelente uma vez que a Escola EB Prof. João Cónim foi eleita, na Sessão Regional,
representante do Algarve e a aluna Margarida Martins, do 9ºBE foi eleita representante dos/as alunos/as pelo círculo
eleitoral de Faro. Foi ainda enviada participação da repórter jovem ao Concurso de Jornalistas do Parlamento dos
Jovens.
EDUCAÇÃO SOCIAL / PSICÓLOGA: FAROL - Orientação Vocacional
Data da realização: Ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Edna Fernandes (Psicóloga)
Tarefas desenvolvidas
Elaboração e implementação de um Programa de Orientação Vocacional dirigido aos alunos do 9º ano de
escolaridade. Divulgação e esclarecimentos sobre os cursos de nível secundário (cursos profissionais, cursos artísticos
especializados e cursos científico-humanísticos) às turmas dos 9.ºanos. Sessões com ex-alunos do Agrupamento.
Articulação com Parceiros. Visitas de Estudo às Escolas Secundárias, à Universidade do Algarve e à Feira das
Profissões de Albufeira.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
O projeto Farol visa:
Apoiar na definição do projeto de carreira dos jovens;
Consolidar o incentivo das atitudes de exploração e investimento necessárias a um melhor conhecimento de si
próprio;
Monitorizar o percurso escolar dos alunos “pós-3.ºciclo”.
Nº de alunos: 109
Nº de sessões de OV em grupo: 57
Nº de sessões de OV individuais: 26
Nº de visitas realizadas: 5
Nº sessões com ex-alunos: 2
N.º de entidades que visitaram o AERA: 1
EDUCAÇÃO SOCIAL / PSICÓLOGA: Academia de Líderes Ubuntu
Data da realização: Ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Edna Fernandes (Psicóloga); Filipa Ferreira (Educadora Social); Carla Lyra (Docente);
Patrícia Samarro (Docente)
Tarefas desenvolvidas
Participação em ações de formação (online/presencial); Realização da semana Ubuntu
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A Academia de Líderes Ubuntu é um projeto desenvolvido pelo Instituto Padre António Vieira (IPAV), que pretende:
Capacitar jovens, enquanto agentes de transformação ao serviço das suas comunidades, promovendo o
desenvolvimento integrado de competências socioemocionais, com enfoque nas suas capacidades para a liderança
ao serviço das comunidades;
Fortalecer a cultura democrática e a participação cívica de estudantes de contextos vulneráveis;
Trabalhar com os educadores, capacitando-os para a promoção da cidadania, do diálogo, da promoção da paz e
justiça social.
Nº total de horas de formação: 50
Nº de alunos que participaram na Semana Ubuntu: 18
EDUCAÇÃO SOCIAL / PSICÓLOGA: Assembleia de Jovens
Data da realização: 2º período
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Professores responsáveis: Filipa Ferreira (Educadora Social)
Tarefas desenvolvidas
Divulgação e preparação das ações; Realização do relatório final.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
As Assembleias de Jovens são sessões participativas, facilitadas através de dinâmicas de grupo, e que reúnem os
delegados/as e subdelegados/as de ambas as escolas do 2º e 3º ciclo.
Tem como principais objetivos:
Ouvir os alunos na identificação de problemas na escola;
Criar soluções para os problemas identificados;
Promover a reflexão-crítica e o diálogo entre alunos de diferentes ciclos.
Nº de assembleias realizadas: 4
Nº de delegados/as | subdelegados/as presentes: 34
Nº de turmas representadas: 30
EDUCAÇÃO SOCIAL / PSICÓLOGA: Escalas Sociométricas | Programa de Promoção de Competências Pessoais e
Sociais
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Edna Fernandes (Psicóloga); Filipa Ferreira (Educadora Social)
Tarefas desenvolvidas
Análise sociométrica da turma; Realização de sessões de promoção de competências pessoais e sociais; definição
das atividades do projeto
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Num primeiro momento, foi realizado um estudo sociométrico que avalia a qualidade das relações estabelecidas na
turma, sendo este o ponto de partida para o desenvolvimento de um programa de competências pessoais e sociais
que foi redefinido, sempre que se considerou benéfico para a intervenção. De notar ainda que as sessões foram
realizadas com periodicidade semanal. A intervenção pretendeu:
Realizar um diagnóstico das relações interpessoais;
Sensibilizar para as diferenças de perceção individual;
Promover o sentimento de autoeficácia, através da cultura de intercolaboração do grupo e interajuda;
Aumentar a competência individual e coletiva na resolução de problemas;
Promover a tomada de decisão em grupo.
Nº de turmas com Escala Sociométrica: 7
Nº de turmas que beneficiaram do programa de intervenção: 4
Nº total de alunos: 115
EDUCAÇÃO SOCIAL / PSICÓLOGA: Orçamento Participativo das Escolas
Data da realização: 2.º Período
Professores responsáveis: Filipa Ferreira (Educadora Social)
Tarefas desenvolvidas
Divulgação do projeto; sessões de ideação; constituição da comissão eleitoral; preparação do ato eleitoral
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
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Esta atividade é desenvolvida de acordo com o previsto no Despacho n º436-A/2017. Nesse sentido a atividade foi
amplamente divulgada pela comunidade escolar e foram realizadas sessões com os alunos no sentido de os apoiar
para a elaboração de propostas.
A atividade realizou-se em ambas as escolas do 2º e 3º ciclo.
Nº de sessões realizadas com os alunos: 8
Nº de alunos: 44
DIREÇÃO
Reuniões de articulação com a CPCJ, a Saúde Escolar, a ELI, a autarquia e a DGesTE, e o Centro de Recursos TIC
para a Educação Especial
Data da realização: ao longo do ano
Professores responsáveis: Direção/ Diretores de Turma/ Professores titulares de turma/ Psicóloga/ Educadora
Social
Tarefas desenvolvidas
Reuniões de articulação com a CPCJ, a Saúde Escolar, a ELI, a autarquia e a DGesTE, e o Centro de Recursos TIC para
a Educação Especial
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Obtenção de 0% de Taxa de abandono.
• Reuniões de articulação com as diferentes entidades para resolução de questões.
DIREÇÃO: EPIS – mediadores escolares
Data da realização: ao longo do ano
Professores responsáveis: Direção/ Município/ EPIS/ Mediadora
Tarefas desenvolvidas
EPIS – mediadores escolares.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Construção dos planos individuais de intervenção/ acompanhamento dos alunos em situação de risco, abrangidos
pelo projeto.
DIREÇÃO: Implementação do projeto Selo protetor
Data da realização: ao longo do ano
Professores responsáveis: Diretor do Agrupamento/ Interlocutor do Agrupamento/ Equipa de promoção e
proteção
Tarefas desenvolvidas
Implementação do projeto Selo protetor.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Execução do Plano Estratégico de Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens;
• Divulgação do projeto aos doentes do agrupamento;
• Realização dos relatórios trimestrais e do relatório anual.
DIREÇÃO: Ação Soft Skills (Projeto 20)
Data da realização: 2ºPeríodo
Professores responsáveis: Direção/ ADR – Quinta de S.Pedro / Tese
Ação Soft Skills (Projeto 20)
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Implementação da ação Soft Skills, em duas turmas do 7ºano (7ºB e 7ºBE), com vista à ativação de competências
pessoais e sociais nos jovens, estimulando a mudança efetiva das dinâmicas familiares.
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EIXO 3 – PARCERIAS E COMUNIDADE - ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE/ ENVOLVIMENTO DOS PARCEIROS
PRÉ-ESCOLAR
Criança, Família e Escola
Data da realização: Ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Docentes do Pré-Escolar
Tarefas desenvolvidas
−
−
−
−
−

Realização de contactos de proximidade com as famílias;
Dinamização do blogue aeradainfancia.blogspot.com;
Realização de propostas de trabalho a desenvolver em parceria crianças/pais;
Colaboração das famílias na construção/realização de recursos educativos;
Realização de experiências de aprendizagem propostas pelos pais ligadas aos seus interesses e/ou atividades
profissionais: desportivas (escalada);
− Realização de uma reunião de pais;
− Projeto “Leituras em Viagem”;
− Exposição na Junta de freguesia de Ferragudo de trabalhos realizados no âmbito do 25 de abril;
− Realização de exposição no exterior no âmbito da comemoração do Dia da Família – EB Ferragudo;
− Participação na exposição organizada pelo município “Amor é fogo que arde sem se ver”;
− “Vamos Salvar o Planeta Terra – Um projeto de intervenção cívica”;
− Festa de encerramento do ano letivo – JI Estômbar;
− Projeto Parte – JI Estômbar; JIF3; JIP1 e JIP2”;
− Campanha de limpeza na Meia Praia de Lagos que contou com a participação de Encarregadas de Educação;
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Promoveu-se o envolvimento das famílias nos processos educativos.
Foram realizados contactos informais com todas as famílias dos alunos que frequentam o pré-escolar e superou-se
largamente a meta proposta de construção/realização de recursos educativos por parte das famílias. Igualmente foi
dado cumprimento à meta de reuniões de pais prevista.
PRÉ-ESCOLAR: Projeto de Educação para a Saúde (PES)
Data da realização: Ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Docentes do Pré-Escolar
Tarefas desenvolvidas
Educação Alimentar:
. Realização de atividades e de pequenos projetos em torno da alimentação de acordo com o PCG;
. Realização de jogos sensoriais com diferentes alimentos;
. Exploração da roda dos alimentos em grande grupo, através de pesquisas online, ou pela realização de projetos de
pesquisa individuais ou em pequeno grupo;
. Acompanhamento ocasional dos alunos, por docentes e auxiliares, de forma a garantir que o refeitório escolar é
um local privilegiado para a promoção de um consumo alimentar saudável e que as crianças têm acesso e provam os
diferentes alimentos;
. Realização de atividades e de pequenos projetos em torno da identificação de alimentos prejudiciais para a saúde e
de alimentos saudáveis;
. Dinamização da semana da alimentação;
. Criação e dinamização das hortas biológicas;
. Realização de debates sobre a importância do consumo de produtos da época;
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. Exploração do Direito das crianças a uma alimentação adequada em quantidade e qualidade.
. Promoção do consumo de água ao longo do dia e no desenrolar das atividades, reforçando a sua importância para a
saúde;
. Exploração das histórias “A que sabe a lua”, “A lagarta comilona”, “A sopa verde”, “O nabo gigante”;
. Realização de saladas de fruta e de outras propostas culinárias divulgadas no Blog;
. Exploração de uma sessão online em torno da história “Rita e a Floresta dos Legumes” com a Rita Redshoes;
Visualização do filme “Movimento S”; Confeção de sopas JI Ferragudo 2 e 3;
Realização de um livro de receitas saudáveis partilhado com as famílias – JIMex2;
Atividade Física:
. Sessões semanais de Educação Física (40 minutos);
. Exploração ativa das possibilidades do espaço exterior com as crianças;
. Realização de gincanas com recurso a materiais e objetos da sala;
. Realização preferencial de atividade física ao ar livre;
. Realização de jogos / jogos tradicionais;
. Partilha com a comunidade educativa de momentos das sessões de educação física;
. Realização de percursos/passeios descoberta pela comunidade envolvente;
. Visualização do filme “Movimento S”;
Saúde Mental e Prevenção da violência:
. Celebração do Dia da Gentileza;
. Dia Mundial da Pessoa com deficiência;
. Dia dos afetos;
. Dia do Pai;
. Desenvolvimento de experiências de aprendizagem ligadas aos afetos e ao conhecimento de fatores protetores
familiares e escolares (história “A mão que beija”; “O meu pai”; “Era uma vez uma raiva”; “De que cor é um
beijinho”; “Que coelhos irritantes”);
. Dia da Mãe;
. Dia da Família;
. Dia Mundial da Criança;
. 25 de abril;
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Desenvolvimento da capacidade da criança para tomar decisões de forma consciente tendo em conta o seu bemestar e o dos outros e aprendizagem do valor da diferença, da partilha e da cooperação. Foram desenvolvidas as
oportunidades de aprendizagem planeadas que contribuíram para o desenvolvimento das crianças e foram avaliadas
por estas de forma muito positiva.
PRÉ-ESCOLAR – Includ-ed
Data da realização: 2º e 3º períodos
Professores responsáveis: Carla Lyra e Dora Correia
Tarefas desenvolvidas
Realização das seguintes Tertúlias literárias:
− JI P2 -Tertúlia literária dialógica “Branca de Neve e os 7 anões”; (Irmãos Grimm)
− JI P2 -Tertúlia artística dialógica “O jardim de Miró”;
− EB Ferragudo JI sala2 -Tertúlia artística dialógica “O gato e os peixes vermelhos” Matisse;
− EB Ferragudo JIsala2 - Tertúlia literária dialógica “O Leão vai à guerra” (Fábula de Esopo)
− EB Ferragudo JIsala3 - Tertúlia literária dialógica “Rapunzel”; (Irmãos Grimm)
− EB Mexilhoeira JIsala 2 - Tertúlia literária dialógica “Branca de Neve e os 7 anões”; (Irmãos Grimm)
− EB Ferragudo JIsala3 - Tertúlia literária dialógica “A cigarra e a formiga”; (De La Fontaine)
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−
−

EB Ferragudo JIsala4 e EB Mexilhoeira sala JIsala1- Tertúlia literária dialógica “A raposa e a cegonha””; (Fábula
de Esopo)
EB Ferragudo sala2 e JIP2 - Tertúlia literária dialógica “A lebre e a tartaruga” (Fábula de Esopo).

Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Não foi dado cumprimento às metas definidas pois o projeto não se integrou de forma natural nas dinâmicas de
alguns grupos/ PCG. Ver algumas das evidências em:
https://aeradainfancia.blogspot.com/p/tertulia-dialogica-artistica-joan-miro.html
https://aeradainfancia.blogspot.com/2022/05/nos-gostamos-de-historias.html
https://aeradainfancia.blogspot.com/2022/07/a-branca-de-neve.html
PRE-ESCOLAR: Plano Nacional das Artes
Data da realização: Ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Direção AERA e docentes do Pré-Escolar
Tarefas desenvolvidas
• Tradições e Expressões Criativas: Folclore (Tradição Oral, Escrita e Dança)
• Propostas do Ministério da Educação no âmbito de PNA
• Projeto PARTE
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Foram desenvolvidas oportunidades de aprendizagem ligadas ao Folclore e algumas das propostas do Ministério da
Educação, que contribuíram para o desenvolvimento das crianças e foram avaliadas por estas de forma muito
positiva.
PRÉ-ESCOLAR - Várias atividades
Data da realização: Ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Docentes do Pré-Escolar
Tarefas desenvolvidas
Água:
. Sensibilização para as boas práticas de utilização do recurso água através de pequenos vídeos e histórias;
Biodiversidade:
. Realização de atividades inseridas nos diferentes Projetos Curriculares de Grupo ligadas à exploração/conhecimento
do corpo humano;
. Realização de debates e adoção de comportamentos de preocupação com a conservação da natureza e respeito
pelo ambiente;
. Exploração de vídeos sobre vulcões e realização de atividades experimentais, com o intuito de promover na criança
o reconhecimento do Planeta Terra enquanto espaço de vida em que tudo está conectado.
Resíduos:
. Adoção de práticas de reciclagem;
. Participação no concurso da Algar;
. Realização, com a participação das famílias, de enfeites de Natal utilizando materiais recicláveis ou dando um novo
uso a diferentes objetos;
Alimentação:
. Consumo de leite simples em substituição do tradicional leite achocolatado;
. Distribuição semanal de fruta ao lanche;
. Dinamização da semana da alimentação;
. Realização de receitas saudáveis na escola ou em casa, com a parceria das famílias;
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Desafio Eco Escolas:
. Geração Verdão;

•

. Construção de emojis/ sombras;
. Muros com vida (EB Mexilhoeira);
Hortas Bio:
. Criação e dinamização de hortas biológicas;
Espaço exterior:
. Cozinhas de lama;
. Dinamização do espaço exterior com materiais reutilizáveis recolhidos com a colaboração das famílias;
. Comemoração da semana verde: hastear da bandeira;

Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
O programa Eco Escolas, pelas suas características apela ao envolvimento da comunidade educativa. No caso
concreto em apreço, os planos de ação das diferentes unidades orgânicas foram concebidos com os representantes
da comunidade nos conselhos Eco Escolas e tiveram sempre como referência a necessidade de envolver crianças,
famílias e outros elementos da comunidade.
Os projetos desenvolvidos contribuíram para que a criança reconheça a importância da biodiversidade e da
conservação da natureza, adequando os seus comportamentos.
Ver algumas das evidências em:
https://aeradainfancia.blogspot.com/2021/10/as-nossas-maos.html
https://aeradainfancia.blogspot.com/p/plantacoes-e-nao-so.html
https://aeradainfancia.blogspot.com/2022/03/viva-o-carnaval.html
https://aeradainfancia.blogspot.com/p/emojis-e-jogos-de-sombra.htm
https://aeradainfancia.blogspot.com/2022/06/sopas-da-nossa-horta.html
https://aeradainfancia.blogspot.com/2022/06/oceanario-e-pavilhao-do-conhecimento.html
PRE-ESCOLAR: Brincar com as Palavras
Data da realização: Ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Docentes do pré-escolar e Técnicos da CML
Tarefas desenvolvidas
• Avaliação diagnóstica pelas Terapeutas da CML;
• Implementação do projeto pelas docentes;
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A situação pandémica vivida e os poucos recursos humanos alocados a este projeto, condicionaram fortemente o seu
desenvolvimento. Continua a não ser possível dar resposta às necessidades de terapia da fala dos nossos alunos.
PRE-ESCOLAR: Educação Física
Data da realização: Ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Docentes do pré-escolar e Técnicos da CML
Tarefas desenvolvidas
- Realização de sessões semanais de educação física com a duração de 40 minutos.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A implementação regular de um programa de atividade física contribui para a saúde e desenvolvimento das crianças.
A diversidade de atividades permitiu que estas desenvolvessem as suas competências ao nível da utilização do corpo,
do uso e manipulação de objetos e do domínio do espaço. Todas aderem bastante bem às propostas de trabalho,
demonstrando uma forte satisfação, empenho e um efetivo desenvolvimento das competências no domínio da
educação física. O facto das crianças do JI de Ferragudo não se terem de deslocar é avaliado como muito positivo
tendo as atividades decorrido com toda a normalidade no pavilhão da EB de Ferragudo.
PRE-ESCOLAR: Música
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Data da realização: Ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Docentes do pré-escolar e Técnicos da CML
Tarefas desenvolvidas
- Realização de sessões semanais de música com a duração de 45 minutos.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A diversidade de atividades permitiu às crianças desenvolverem as suas competências ao nível da utilização do corpo,
do uso e manipulação de objetos e do domínio do espaço. Todas aderem bastante bem às propostas de trabalho,
demonstrando uma forte satisfação, empenho e um efetivo desenvolvimento das competências no domínio da
expressão motora. O facto das crianças do JI de Ferragudo não se terem de deslocar é avaliado como muito positivo
tendo as atividades decorrido com toda a normalidade no pavilhão da EB de Ferragudo.
PRE-ESCOLAR: Simulacros
Data da realização: 1º período
Professores responsáveis: Docentes do Pré-Escolar
Tarefas desenvolvidas
Realização de simulacros de atividade sísmica e de incêndio.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A realização destes simulacros permite dar a conhecer a todos os alunos, professores e pessoal auxiliar os diferentes
protocolos de atuação em caso de incêndio ou sismo;
PRIMEIRO CICLO
ClassDojo
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Titulares de Turma
Tarefas desenvolvidas
• Registo de comportamentos
• Registo de tarefas
• Comunicação entre os professores e encarregados de educação
• Apresentação de atividades realizadas
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Aumentar a comunicação escola/ família.
• Melhorar o comportamento geral e individual dos alunos.
Registo dos comportamentos por turma: Esta ferramenta permite o contacto mais célere com os encarregados de
educação, possibilitando uma melhor monitorização e facilitando a resolução de problemas ao nível comportamental.
Utilização do Portefólio: Envio, receção e feedback de diversos trabalhos.
Diário de turma: Partilha de atividades e trabalhos realizados no âmbito escolar
Registo dos comportamentos por turma: De acordo com a opinião dos professores titulares de turma, o
comportamento dos alunos tem melhorado gradualmente. Os problemas comportamentais que existem em
determinadas turmas foram devidamente sinalizados.
Esta ferramenta permite o contacto imediato com os encarregados de educação, possibilitando uma melhor
monitorização e facilitando a resolução de problemas ao nível comportamental.
Comunicação com os encarregados de educação: De acordo com a opinião dos professores titulares de turma, esta
plataforma tem permitido resolver de forma célere as questões relativas aos discentes.
PRIMEIRO CICLO: Natal
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Data da realização: 13 a 17 de dezembro
Professores responsáveis: Coordenadores de Estabelecimento/Prof. Titulares de Turma
Tarefas desenvolvidas
• Participação na atividade promovida pelo Município – Parada Musical
• Realização de trabalhos alusivos à época
• Exposição de trabalhos nas escolas
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Valorizar e preservar as tradições culturais
• Promover a participação e envolvimento das famílias e de outros elementos da comunidade educativa
• Desenvolver o espírito de solidariedade.
Houve a participação de todas as turmas. Os alunos participaram de forma responsável em todas as atividades,
revelando interesse e empenho.
Os encarregados de educação colaboraram de forma expressiva para a construção dos diversos trabalhos alusivos à
temática.
PRIMEIRO CICLO: Carnaval
Data da realização: 25 de fevereiro
Professores responsáveis: Coordenadores de Estabelecimento/Prof. Titulares de Turma
Tarefas desenvolvidas
• Elaboração de máscaras;
• Realização de desfiles nas escolas.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Promover a participação e envolvimento das famílias e de outros elementos da comunidade educativa;
• Valorizar e preservar as tradições culturais.
Realizaram-se desfiles nas respetivas escolas com fantasias de tema livre.
PRIMEIRO CICLO: Páscoa
Data da realização: 08 de abril
Professores responsáveis: Coordenadores de Estabelecimento/Prof. Titulares de Turma
Tarefas desenvolvidas
•
•
•

Elaboração de trabalhos alusivos à época;
Decoração de espaços comuns nas escolas;
Caça aos ovos de chocolate.

Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Valorizar e preservar as tradições culturais;
• Compreender o significado das tradições locais e a forma como são celebradas em diferentes contextos sociais e
culturais;
• Desenvolver o espírito de solidariedade.
Realizou-se a “caça aos ovos” nas respetivas escolas.
PRIMEIRO CICLO: Dia Internacional da Família
Data da realização: 16 de maio
Professores responsáveis: Profs Titulares de Turma
Tarefas desenvolvidas
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•
•
•
•

Atividades de expressão plástica com materiais recicláveis
Leitura de obras literárias sobre a temática “A família”
Visionamento de vídeos
Coreografia com a família baseada numa música à escolha

Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Reforçar o envolvimento das famílias nos processos educativos
• Preservar o valor da família
Com estas atividades pretendeu-se promover a importância da família e a preservação dos seus valores.
Nota: As atividades lúdicas desportivas com os encarregados de educação, inicialmente previstas, não puderam ser
realizadas.
PRIMEIRO CICLO: Dia da Criança
Data da realização: 1 de junho
Professores responsáveis: Coordenadores Estabelecimento/Titulares Turma
Tarefas desenvolvidas
•
•
•
•
•

Atividades lúdico desportivas
Sessão de cinema na sala
Distribuição de uma oferta do Município de Lagoa (saco de pano com jogos tradicionais)
Distribuição de um gelado, oferecido pelo Agrupamento
Visita ao Slide and Splash, oferta do município

Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Divulgar a Convenção dos Direitos da Criança junto da comunidade educativa
• Proporcionar um dia lúdico aos alunos
• Reforçar a importância das vivências em idade infantil
Todos os alunos participaram com interesse e empenho nas atividades promovidas.
PRIMEIRO CICLO: Comemoração do Final do Ano Letivo
Data da realização: 30 de junho
Professores responsáveis: Titulares Turma
Tarefas desenvolvidas
• Entrega de Pastas e Diplomas aos alunos finalistas de ciclo
• Partilha de um bolo de Finalistas, oferta do Agrupamento
• Atividades musicais
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Promover a socialização família/comunidade educativa
Os alunos participaram com interesse e empenho nas atividades.
Nota: Não foi autorizada a participação das famílias na festa de encerramento devido às medidas de segurança covid.
PORTUGUÊS
Clube de Jornalismo
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Eva Antunes
Tarefas desenvolvidas
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planeamento dos conteúdos para a primeira edição.
Distribuição de tarefas para recolha, produção e pesquisa de conteúdos.
Montagem e edição dos conteúdos.
Revisão dos conteúdos.
Criação de pastas específicas para organização do material publicável.
Planeamento dos conteúdos para a terceira edição.
Contactos com as estruturas intermédias para recolha de conteúdos (Coordenador de DT, Associação de Pais,
Auxiliares de Ação Educativa…)
Criação do Instagram do Clube de Jornalismo.
Criação do Padlet do Clube de Jornalismo.
Participação no 1º Encontro de Jovens Jornalistas – Jornal o Público, DGE e Escola Eça de Queirós
Divulgação do AERAZINE via email, online e PDF, bem como na página do Facebook do Agrupamento,
Instagram e Padlet.

Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
O Clube de jornalismo, à semelhança dos dois períodos anteriores, funcionou com a participação direta de alguns
alunos, através de trabalhos específicos pedidos, mas ainda sem a presença física dos mesmos. Nomeadamente ao
nível da turma CEF, foram feitas algumas reportagens e entrevistas, no sentido de integração dos alunos na
comunidade educativa e pleno conhecimento das atividades desenvolvida na escola, de maneira a fomentar a
articulação de áreas e saberes e valorizar a ação comunitária destes discentes.
Também a articulação com algumas das estruturas intermédias e ou elementos de destaque abrangente, foram
essenciais para a divulgação atualizada e recorrente de atividades: a UAARE (através do seu coordenador), o PES
(através da sua coordenadora), Educadora Social, Desporto Escolar (coordenador e docentes de educação física), PNA
(através da sua coordenadora e docente de EV) Diretores de Turma, Primeiro Ciclo e Pré-Escolar, sobretudo.
A ida ao 1º Encontro de Jovens Jornalistas (organizado pelo Jornal o Público, DGE e Escola Eça de Queirós), revelou-nos
muitos pontos fortes do nosso Clube de Jornalismo, mas também alguns pontos fracos que teremos, futuramente, que
colmatar, nomeadamente ao nível do teor, interesse e visibilidade do Magazine do Agrupamento. De facto, deveremos
repensar o formato em que o AERAzine é produzido, uma vez que esta configuração nos traz alguns constrangimentos:
• as notícias / artigos chegam desfasados no tempo aos leitores e, por isso, não produzem o impacto desejado;
• o formato em eBook não nos fornece um feedback do impacto junto do público;
• o formato (bem como o Clube) não integra uma equipa fixa de alunos responsáveis pela divulgação de
temas/rubricas, produção e publicação de conteúdos.
• a equipa atual integra demasiados elementos docentes (5, este ano) e muito poucos tempos disponíveis no
horário de cada um (50 / 100 minutos semanais). A quantidade de professoras integradas no Clube, dificulta a
gestão de tarefas, dado que o trabalho é, muitas vezes, simultâneo.
No próximo ano letivo, dever-se-á repensar os seguintes aspetos:
• Máximo de 3 professores como elementos orientadores do Clube, sendo que um, pelo menos, deverá estar na
escola JC.
• Momentos disponíveis no horário que possam ser comuns aos alunos e aos professores, nunca inferiores a 100
minutos para o Clube presencial.
• Momentos disponíveis no horário dos professores, não inferiores a 100 minutos, para supervisão de textos e
outros conteúdos para publicação em todos os suportes digitais do agrupamento dependentes do Clube
(AERAzine, Facebook, Instagram, Padlet, Youtube, Canva).
• Aquisição de um plano de pagamento numa plataforma de media (entre 30€ a 40€ mensais) para
desenvolvimento de um Magazine inteiramente digital, online, tendo como modelo o exemplo e funcionamento
do Jornal da escola visitada em Lisboa, Eça News Página Inicial | EçaNews (comunicacao524.wixsite.com).
• Uso das redes sociais do agrupamento para divulgação atualizada de todas as atividades ou notícias diárias.
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•

Transformação do AERAzine num magazine de rubricas fixas, com abordagem de temáticas do interesse dos
alunos e no espírito dos documentos orientadores do agrupamento (entrevistas, reportagens, artigos de
opinião, literatura, imagem – foto, desenho, ilustração…, podcasts), com divulgação nas redes sociais.
De referir que a página do Instagram do Clube já angariou 328 seguidores, maioritariamente alunos do AERA, público
que ainda não tínhamos conseguido conquistar através do Facebook. Assim, consideramos este recurso extremamente
importante para que a informação e divulgação de atividades possa chegar aos nossos jovens.
A página do Facebook conta com 3719 seguidores, maioritariamente entre os 35 e os 54 anos, ou seja, é visitada,
sobretudo, pelas famílias dos alunos do agrupamento, ou adultos de alguma forma ligados à comunidade escolar.
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
Pombas pela paz
Data da realização: 4 de março
Professores responsáveis: Marco Floro
Tarefas desenvolvidas
A atividade “pombas pela paz”, realizada no passado dia vinte e quatro de março, durante o intervalo maior da manhã,
das nove horas e cinquenta minutos, às dez horas e cinco minutos, previu o assistir a uma largada de pombos,
marcando o primeiro mês do início da invasão da Ucrânia, junto ao anfiteatro do exterior da EB Rio Arade. A atividade
teve a organização do professor Marco Floro, com a colaboração, das docentes Susana Tendinha e Daniela Vidal,
através da exposição de trabalhos, realizados pelas turmas B do oitavo ano e CEF – Empregado(a) de Restaurante/Bar.
Para a concretização da atividade o docente Marco Floro solicitou a colaboração da Associação Columbófila Lagoense,
que disponibilizou o transporte dos pombos e concretizou uma solta, com mais de uma centena de pombos correios.
No mesmo momento da solta, os participantes formaram um cordão humano.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A atividade supracitada, verificou grande adesão por parte da comunidade escolar e por parte dos alunos em particular
(aproximadamente 90% dos alunos), que vivenciaram e participaram num evento de caráter solidário, de sentido
cívico, na defesa da paz no mundo. A atividade teve um forte impacto da comunidade educativa, tendo o docente
responsável contactado DT´s de outras escolas do agrupamento, com o intuito de replicar as mesmas sensações e o
desenvolvimento dos mesmos objetivos, amplamente atingidos.
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS: Pombas pela paz / Festa da Juventude
Data da realização: 8 de julho de 2022
Professores responsáveis: Marco Floro
Tarefas desenvolvidas
A atividade “pombas pela paz”, realizada no passado dia oito de julho, na abertura do evento organizado pelo
município, Festa da Juventude, pelas 19 horas, previu o assistir a uma largada de pombos, marcando o repúdio pela
Guerra, tal e como exemplifica a invasão da Ucrânia. A atividade, decorreu no Parque de Feiras e exposições - recinto
da Fatacil e teve a organização do professor Marco Floro, com a colaboração, do munício, através da organização do
espaço e da educadora social do agrupamento, Filipa Ferreira, que estabeleceu ligação com a própria autarquia. Para
a concretização da atividade, o docente solicitou a colaboração da Associação Columbófila Lagoense, que
disponibilizou o transporte dos pombos e concretizou uma solta, com várias centenas de pombos correios. No mesmo
momento da solta, os participantes formaram um cordão humano.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A atividade supracitada, verificou grande adesão por parte da comunidade escolar concelhia, com a presença de
muitas centenas de pessoas, entre alunos, docentes, funcionários de escolas e da autarquia, familiares e do próprio
elenco camarário, que vivenciaram e participaram num evento de caráter solidário, de sentido cívico, na defesa da
paz no mundo. A atividade teve um forte impacto da comunidade educativa concelhia, tendo o docente responsável
contactado inúmeras pessoas, entre docentes e alunos, de outras escolas dos agrupamentos de Lagoa, com objetivo
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de perceber o entusiasmo das sensações vividas. Os responsáveis camarários, congratularam a realização do evento,
que permitiu constatar a união dos jovens em relação a um sentimento comum, o desejo de paz no mundo. Outros
dois aspetos que foram testemunhados e sublinhados, resultaram na constatação da existência de laços de amizade,
para com os alunos e famílias refugiadas, oriundas da Ucrânia e, a perceção que as coletividades e associações locais,
podem e devem desempenhar um papel muito importante no dia a dia do concelho
CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS E NATURAIS
Feira dos minerais
Data da realização: Fim do 1º período - dezembro de 2021
Professores responsáveis: Professores de CN
Tarefas desenvolvidas
Dinamização de uma Feira de Minerais.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A comunidade educativa mostrou bastante interesse na atividade.
CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS E NATURAIS: Programa Eco-Escolas
Data da realização: Ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Cristina Jesus – na EB Professor João Cónim
Marta Brito e Maria João Carvalho – na EB Rio Arade
Tarefas desenvolvidas
• Na Escola Básica Professor João Cónim, em Estômbar, continuamos a implementar o programa Eco-Escolas, da
ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa). Esta implementação conta com muitas e diversificadas atividades,
conforme descrito no plano de ação. Foi reconstruída a horta biológica, com participação de alunos, professores
e encarregados de educação. Aliado à horta, continuou a ser dinamizado o projeto de compostagem. Foram feitas
ações de sensibilização sobre a reciclagem, e uma campanha de apelo à poupança de água, dinamizadas por alunos
de 3º ciclo e de 2º ciclo, respetivamente. Foi dinamizado o projeto Cool(a)mar, com a turma 8AE, sobre a temática
dos Oceanos, com articulação com o pré-escolar, que incluiu a realização de um teatro de fantoches, e a produção
de uma música alusiva aos oceanos. Igualmente no âmbito deste projeto Cool(a)mar, foi dinamizado um peddypaper sobre as preocupações ambientais com os oceanos, e também uma ação de limpeza da praia. Foi
desenvolvido um projeto eTwinning, intitulado “Eco-Literacy”, que envolveu a turma 9BE e diversas turmas de
escolas da Europa. Foram realizados 3 conselhos eco-escolas presenciais, ao longo do ano letivo, com a
participação de alunos (na maioria), professores, funcionários, de um elemento da direção, e da educadora social.
Foi repensado e elaborado o eco-código da escola, por parte dos alunos da turma 9AE, tendo sido, no final do ano
letivo, construído um poster com este eco-código. Foi construído um depositrão, por um grupo de alunos, para
sensibilizar para a recolha de resíduos elétricos e eletrónicos. Os espaços exteriores foram utilizados para a
realização de assembleias de turma. Foi feita a recolha de rolhas de cortiça em recipiente próprio para o efeito,
em articulação com a CMLagoa, no âmbito do projeto GreenCork. Foi também efetuada a recolha de tampinhas
de plástico.
Na Escola Básica Rio Arade, foi elaborado o eco-código da escola, tendo sido, no final do ano letivo, construído um
poster com este eco-código. Foi feita a recolha de rolhas de cortiça em recipiente próprio para o efeito, em
articulação com a CMLagoa, no âmbito do projeto GreenCork. Foi também efetuada a recolha de tampinhas de
plástico. Foi feita a recolha de radiografias. Foi realizada uma palestra do Zoomarine para as turmas do oitavo ano
com o tema “A importância da água na manutenção da vida e gestão sustentável dos recursos hídricos para o
equilíbrio dos ecossistemas.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
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Na Escola Básica Professor João Cónim:
Os alunos revelaram-se bastante motivados para a realização das atividades relacionadas com a temática da
sustentabilidade. Participam ativamente em tarefas de reciclagem e mostraram-se muito empenhados nas ações de
sensibilização em que participaram (sobre a poupança de água e sobre a reciclagem). A construção da horta, com
inclusão de alunos com necessidades educativas especiais, foi outra das atividades em que os alunos revelaram
muito entusiasmo, tendo inclusivamente existido a participação de encarregados de educação. Outro projeto de
sucesso, foi dedicado aos oceanos, o projeto Cool(a)mar, que envolveu alunos de diversos ciclos de ensino e teve
impacto na comunidade educativa. Os trabalhos desenvolvidos pelos alunos alertaram-nos para os principais
problemas ambientais, e para algumas das suas soluções. A participação neste programa permitiu um maior
reconhecimento da escola a nível local e até nacional.
Na Escola Básica Rio Arade:
Os alunos revelaram interesse nas tarefas propostas. O projeto deverá dar continuidade no próximo ano letivo.
CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS E NATURAIS: Horta biológica
Data da realização: Ao longo do ano letivo - na Escola Básica Professor João Cónim
Professores responsáveis: Rosário Figueiredo e Cristina Jesus
Tarefas desenvolvidas
Os alunos da turma 8ºBE desenvolveram atividades no exterior da escola, apanhando folhas do recinto escolar, para
a realização da compostagem, bem como, organizaram o espaço destinado à horta bio, atividade desenvolvida no
âmbito do Programa Eco-escolas. Estes alunos motivaram outras turmas para o projeto, pelo que a horta biológica
contou, também, com a colaboração das turmas do 8ºAE, 9ºAE, 9ºBE e alunos do Ensino especial que têm um
espaço, pelo qual são responsáveis, destinado ao cultivo de produtos hortícolas. É de referir que esta atividade
contou com a colaboração de EE, ajudando com a preparação do terreno.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
As atividades decorreram do melhor modo, tendo havido a colaboração, empenho e entusiasmo por parte de
alunos, bem como continuamos a ter a colaboração diária das funcionárias da cozinha.
Os alunos encontram-se muito motivados por efetuar este contacto com a natureza. Estão sensibilizados para
questões como a agricultura biológica e a sustentabilidade. Empenham-se ativamente nas tarefas.
CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS E NATURAIS: Projeto “Devolver à Terra”
Data da realização: Ao longo do ano letivo - na Escola Básica Professor João Cónim
Professores responsáveis: Rosário Figueiredo e Cristina Jesus
Tarefas desenvolvidas
A Zero - Associação Sistema Terrestre, entidade que promoveu o projeto “Devolver à Terra”, enviou para a Escola
Básica Professor João Cónim, no ano letivo anterior, o material necessário para a construção de três compostores
em madeira, assim como ferramentas auxiliares e sacos próprios para compostagem.
Neste ano letivo, os alunos da turma 8ºBE desenvolveram atividades no exterior da escola, apanhando folhas do
recinto escolar, para a realização da compostagem, e continuaram a dinamizar o processo de compostagem na
escola, remexendo os compostores sempre que necessário. A recolha dos resíduos compostáveis foi efetuada com
a colaboração das funcionárias da cantina escolar, tendo as mesmas obtido formação, no ano letivo 2020/2021,
dinamizada pela Zero.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
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As atividades decorreram do melhor modo, tendo havido a colaboração, empenho e entusiasmo por parte de
alunos, bem como continuámos a ter a colaboração diária das funcionárias da cozinha.
O balanço é, pois, muito positivo. Através de ações de separação e reciclagem de resíduos orgânicos, e com a
participação ativa dos alunos e das funcionárias da cantina da nossa escola, conseguimos que resíduos sem valor
aparente fossem aproveitados para fertilizar os nossos jardins e a nossa horta escolar.
Este projeto está, pois, a desenvolver-se com sucesso e adesão.
Os alunos encontram-se muito motivados por efetuar este contacto com a natureza. Estão sensibilizados para
questões como a agricultura biológica e a sustentabilidade. Empenharam-se ativamente nas tarefas.
CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS E NATURAIS: Projeto eTwinning – Eco-Literacy
Data da realização: De janeiro a maio de 2022
Professores responsáveis: Cristina Jesus
Tarefas desenvolvidas
Este projeto eTwinning permitiu a colaboração e aprendizagem colaborativa sobre o ambiente, entre alunos da
Europa, mediados pelos respetivos professores. Os alunos da turma 9BE trabalharam com alunos e professores dos
seguintes países: Turquia, França, Albânia, Roménia, Letónia, e Macedónia do Norte. Os nossos alunos criaram
posters e logotipos do projeto, para um concurso entre os seus colegas europeus, utilizando as ferramentas
PosterMyWall e Canva. Tiveram oportunidade de participar em questionários europeus, sobre ambiente e sobre
segurança na Internet, utilizando as ferramentas Quizziz e kahoot. Os alunos assistiram a um webinar internacional,
sobre o tema da água, dinamizado pela associação ambientalista Tema, da Turquia. Foi escrita de uma história
colaborativa com os parceiros europeus do projeto, e da proposta de títulos para a história, com utilização da
ferramenta Book Creator. O produto final deste projeto foi a criação de um dicionário multilingue sobre o ambiente
e eco-literacia, usando a ferramenta genial.ly.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos revelaram interesse e motivação pela participação, pela primeira vez, num projeto de dimensão europeia.
Estes alunos estão sensibilizados para questões de proteção do ambiente e sustentabilidade. Empenharam-se
ativamente nas tarefas.
CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS E NATURAIS: EXPOPLANTAS – Dia Mundial da Floresta
Data da realização: 22 março na escola básica Profº João Cónim; 29 março na escola Rio Arade
Professores responsáveis: O departamento de CFN
Tarefas desenvolvidas
Compra e venda de flores, plantas à comunidade educativa.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A comunidade educativa aderiu com muito entusiasmo na compra de flores. Houve grande adesão à dita iniciativa.
EDUCAÇÃO FÍSICA
Corta-Mato Escolar
Data da realização: 30 de novembro
Professores responsáveis: Todos os professores
Tarefas desenvolvidas
Preparação e realização do corta-mato.
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Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A atividade decorreu na EB Rio Arade e EB Prof João Cónim. Onde participaram 232 alunos do 2º e 3º ciclos assim
como os alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade das EB1 do Agrupamento. Foram alcançados os objetivos previstos.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Festa do Atletismo – Fase escola
Data da realização: 4 de fevereiro - Estômbar e 18 de fevereiro - Parchal
Professores responsáveis: Todos os professores
Tarefas desenvolvidas
Atletismo: corridas, saltos e lançamentos.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Atividade realizou-se em Estômbar e no Parchal, onde os alunos alcançaram bons resultados. Ficando apurados
para a fase regional.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Atividade Final do DE Canoagem
Data da realização: 15 de junho
Professores responsáveis: Paulo Vaz e Nuno Silva
Tarefas desenvolvidas
Passeio de Kayak da Mexilhoeira até à praia grande.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Participaram cerca de 30 alunos e 4 professores. A atividade decorreu sem incidentes e com boa disposição.
ARTES E TECNOLOGIAS
Natal: Atuação dos alunos
Data da realização: 1º período
Professores responsáveis: Rui Ferreira/Nuno Francisco
Tarefas desenvolvidas
Devido à situação de Pandemia, não foi possível realizar a atividade da forma como estava prevista. Assim, esta
atividade foi desenvolvida em cada turma na sala de aula, tendo sempre em atenção que o uso de máscara dificulta
e prejudica a realização deste tipo de atividades. Na última semana de aulas, foram realizados dois vídeos, um com
as turmas de 5º ano outro com as turmas de 6ºano com a colaboração de educadora social, em que cada ano cantou
uma canção de Natal, a saber, 5.ºAno: “Ding Dong Merrily On High” e 6.ºAno. “We Wish You A Merry Christmas” O
Grupo de E.V. 2º ciclo colaborou na elaboração de um adereço de Natal. Depois de gravadas as vozes e os vídeos,
ambos foram editados e publicados nas respetivas redes sociais do Agrupamento.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Todos os participantes demonstraram empenho e motivação na realização da atividade.
ARTES E TECNOLOGIAS - Exposição Temporária - NATAL
Data da realização: 1º período / dezembro
Professores responsáveis: Professores de EV e ET 2º ciclo
Tarefas desenvolvidas
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Foram realizados vários trabalhos alusivos ao tema, como decorações diversas e postais de Natal, que foram
expostos nas bibliotecas das duas escolas.
Foram também realizados adereços de Natal, com o objetivo da sua utilização numa atividade de articulação com a
disciplina de Educação Musical.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Todas as turmas participaram nas atividades com empenho, apesar das contingências relativas à época atípica no
que diz respeito à pandemia instalada.
ARTES E TECNOLOGIAS - GENTE DA MINHA TERRA - Comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa no
Agrupamento de Escola Rio Arade.
Data da realização: 5 de maio
Professores responsáveis: Sílvia Matos, Eva Antunes e Susana Tendinha
Tarefas desenvolvidas
Criação/publicação de um vídeo, como brinde do AERA a toda a Comunidade e ao Concelho de Lagoa, com um
poema original, ao jeito das oitavas de Luís Vaz de Camões, escrito por Gustavo Lourenço e Jorge Roque, alunos
finalistas do passado ano letivo, dito por Sofia Lobova, com fotografias do concelho de Lagoa tiradas por mim e pelos
alunos do 8º ano no âmbito do concurso de fotografia LAGOA RURAL À BEIRA MAR – Fotografo-me aqui tão perto.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Registou-se uma elevada ocorrência de interações com a publicação nas páginas do Facebook e do Instagram,
atingindo 425 visualizações na primeira semana e 205 na segunda. Registe-se que, no caso das interações no
Instagram, elas são, maioritariamente de alunos do Agrupamento, havendo a certeza de qua a mensagem chegou
ao público a que procurámos dar maior ênfase.
ARTES E TECNOLOGIAS - Tradição Oral - Comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa na página do Plano
Nacional da Artes. GOV.
Data da realização: 5 de maio
Professores responsáveis: Sílvia Matos
Tarefas desenvolvidas
Participação no desafio nacional PNA “Nesta Língua Crio Mundos” com a criação de um vídeo com uma mostra de
trabalhos desenvolvidos pelos alunos dos 9º anos nas disciplinas de EV e CEA no âmbito do PNA e da tradição oral
da região.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Representação do agrupamento no dia da Comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa.
Registou-se uma elevada ocorrência de interações com a publicação nas páginas do Facebook e do Instagram, assim
como diversas partilhas
BIBLIOTECAS ESCOLARES
Leituras em viagem
Data da realização: A aguardar decisão da Câmara Municipal de Lagoa(1ºP); Março, abril e maio
Professores responsáveis: Emília Firmino, Carla Troncho
Tarefas desenvolvidas
1º Período
Aguardamos o reinício do projeto.
Março, abril e maio
Apresentação de livros e troca de malas
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
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O projeto reiniciou em março sendo que as próximas trocas de mala serão realizadas no 3º período.
BIBLIOTECAS ESCOLARES: Entrega dos prémios dos Concursos concelhios
Data da realização: 30 de novembro
Professores responsáveis: Emília Firmino, Carla Troncho
Tarefas desenvolvidas
Divulgação dos resultados do concurso
Contatos com os alunos premiados e respetivos EE
Auxílio na realização da cerimónia no Auditório Carlos do Carmo
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A cerimónia decorreu como planeada em conjunto com a BMLagoa. Foram premiados 9 alunos do nosso agrupamento
dos 21 prémios entregues ao 1º, 2º e 3º ciclos.
BIBLIOTECAS ESCOLARES - Plano Cultural de Escola
Data da realização: Janeiro, fevereiro e março
Professores responsáveis: Emília Firmino, Carla Troncho, DT
Tarefas desenvolvidas
- Apoio na pesquisa na internet
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Foram realizadas poucas sessões uma vez que os DTs se envolveram noutros projetos.

BIBLIOTECAS ESCOLARES Concurso Literário / Concurso Rota da Arte
Data da realização: abril e 3º Período
Professores responsáveis: Emília Firmino, Carla Troncho, Elisa Monteiro (abril)/
Emília Firmino, Carla Troncho 3º Período
Tarefas desenvolvidas
- Divulgação dos concursos junto das turmas
- Elaboração e divulgação dos cartazes da atividade
- Elaboração das ilustrações pelos alunos
- Seleção prévia pelas professoras de Educação Visual – Sílvia Matos.
- Participação no júri do concurso
- Divulgação dos resultados nas páginas da biblioteca e do agrupamento
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A seleção dos trabalhos será realizada no 3º período.
- Os resultados do concurso Rota da Arte foram bastante positivos para o agrupamento.
No 1º ciclo obtivemos o 1º, 2º e 3º lugares.
No 3º ciclo obtivemos o 1º e 3º lugares.
BIBLIOTECAS ESCOLARES Concurso Literário do Concelho
Data da realização: 3º Período
Professores responsáveis: Emília Firmino, Carla Troncho e Departamento de Português
Tarefas desenvolvidas
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- Elaboração e divulgação dos cartazes da atividade
- Elaboração dos textos pelos alunos
- Seleção prévia pelos professores de português
- Participação no júri do concurso
- Divulgação dos resultados nas páginas da biblioteca e do agrupamento.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
- No 3º ciclo tivemos o 1º lugar e uma menção honrosa.
BIBLIOTECAS ESCOLARES - Plano Cultural de Escola
Data da realização: 3º Período
Professores responsáveis: Emília Firmino, Carla Troncho e DTs
Tarefas desenvolvidas
- Elaboração/conclusão de apresentações digitais e diários de pesquisa.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Foram realizadas poucas sessões uma vez que os DTs se envolveram noutros projetos.
BIBLIOTECAS ESCOLARES - Escola Digital - Entrega de Equipamentos informáticos (atividade não prevista no PAA)
Data da realização: 1º, 2º e 3º Período
Professores responsáveis: Educadora Social Filipa Ferreira; Professora Emília Firmino; Professora Carla Troncho
Tarefas desenvolvidas
- A Equipa Escola Digital é responsável pela organização e entrega dos equipamentos informáticos no âmbito do
programa Escola Digital. Para o efeito realizou contactos com professores, alunos e EE. Responsável pelo processo
administrativo e informático de configuração dos equipamentos, bem como pela entrega dos mesmos aos EE e pessoal
docente. A equipa é também responsável pela articulação com os fornecedores sempre que se verificam avarias ou
anomalias nos equipamentos.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
- Deu-se continuidade à entrega de Kits informáticos a alunos e professores durante este ano letivo, no entanto
salienta-se que a equipa deverá ser reforçada uma vez que esta atividade se sobrepõe a atividades da BE levando ao
incumprimento das mesmas.
BIBLIOTECAS ESCOLARES - Programa MEGA - Entrega de Manuais Escolares (atividade não prevista no PAA)
Data da realização: 1º e 3º Período
Professores responsáveis: Emília Firmino, Carla Troncho
Tarefas desenvolvidas
- As professoras são responsáveis pela organização e entrega dos manuais escolares no âmbito do programa MEGA.
Para o efeito realizou foi constituída uma equipa de modo a agilizar a entrega dos manuais aos Pais/EE durante mais
de uma semana.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Consideramos que deverá constar do regulamento interno do agrupamento as condições/penalizações da entrega
dos manuais escolares.
Consideramos também que para que haja uma maior proximidade com os Pais/EE, os DTs deveriam pertencer à equipa
no dia calendarizado para o efeito.
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CEF
Lanche saudável
Data da realização: 1º e 2º períodos
Professores responsáveis: DT e Coordenadora da equipa PES (Ana Pacheco)
Tarefas desenvolvidas
Serviço do lanche ao meio da manhã aos alunos, docentes e funcionários a meio da manhã, sendo uma delas no dia
de S. Martinho (batata-doce e castanhas assadas), preparadas pelos alunos.
Confeção de 3 lanches saudáveis (biscoitos, crumble de maçã e um bolo de iogurte), de acordo com as normas
emanadas pela coordenadora do PES, e distribuição pela comunidade.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Durante o 1º e início do 2º período, na ausência de atividades práticas promovidas pelo formador de IQA, estas
atividades contribuíram para que os alunos turma CEF se dessem a conhecer e pudessem pôr em prática os
conhecimentos adquiridos na área do serviço de mesa e bar. No 2º ciclo fomos premiados com o 1º e 2º lugares;
no 3º ciclo tivemos o 1º, 2º ,3º lugares e uma menção honrosa.
CEF - Feira “Saudavel…mente”
Data da realização: 8 de março de 2022
Professores responsáveis: Ivo Macieirinha (formador de IQA), formadora do projeto MyPolis, DT da turma 7ºB
(Marco Floro), DT CEF, PND (Maria João Carvalho)
Tarefas desenvolvidas
• A turma de CEF foi convidada pela turma 7ºB que estava a desenvolver o tema “Alimentação Saudável” no âmbito
do Projeto “MyPolis”, para confecionar e servir à comunidade escolar alimentos saudáveis que fazem parte de
um menu de pequeno-almoço e almoço. A atividade realizou-se dentro do recinto escolar, ao ar livre, em
pequenas barraquinhas.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Este constituiu a primeira oportunidade de apresentar a turma CEF à comunidade escolar, envergando a farda. Os
alunos empenharam-se na sua organização e aplicaram com correção os conhecimentos adquiridos na área do
serviço de mesa e bar.
CEF - Sessão com chef de cozinha
Data da realização: 4 de abril de 2022
Professores responsáveis: IQA, Câmara Municipal de Lagoa
Tarefas desenvolvidas
• No âmbito do Programa de Sistemas Alimentares Sustentáveis a CML, em parceria com a Associação IN Loco,
assistiram a uma sessão com um chef de cozinha, subordinada aos temas: Refeições base vegetal, Dieta
Mediterrânica/10 princípios e Desperdício alimentar.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Este tipo de atividade promove o contacto dos alunos em formação com instituições que têm parcerias com o
agrupamento, dá-lhes a conhecer o tipo de serviços que é desenvolvido nas diferentes áreas da restauração e
contribui para o desenvolvimento de novas aptidões/preferências relacionadas com estes serviços. Os alunos
revelaram-se interessados.
CEF - Visita de estudo ao Hotel Riverside e ao Restaurante Ferragudu’s Terrace
Data da realização: 5 de maio de 2022
Professores responsáveis: Dora Simões (professora de CMA) e formadora MyPolis
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Tarefas desenvolvidas
• Esta visita teve como objetivo levar os alunos a conhecer a região e os seus recursos no que respeita a oferta de
trabalho na área de formação do curso, dinamizar informação e procurar estabelecer contactos para um futuro
estágio, nomeadamente, no Hotel Riverside, na Mexilhoeira da Carregação e no restaurante Ferragudu´s Terrace,
em Ferragudo.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A docente de CMA expressou algum descontentamento em relação à postura dos alunos no decorrer desta visita,
uma vez que não souberam aproveitar a disponibilidade dos profissionais que os receberam para levantarem
questões sobre o funcionamento dos locais, nem demonstraram curiosidade em conhecer as exigências dos cargos
desempenhados pelos mesmos, que era o principal propósito da visita.
CEF - Coffee-Break
Data da realização: 8 de junho de 2022
Professores responsáveis: Daniela Silvestre e Telmo Queirós (formadores de IQA), DT
Tarefas desenvolvidas
• Durante a manhã, a turma realizou um serviço de “Coffe-break” para os docentes e funcionários da escola, que
foi servido ao ar livre, dentro do recinto escolar.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos cumpriram com interesse, empenho e rigor as tarefas atribuídas.
CEF - Coffee-Break
Data da realização: 1 de julho de 2022
Professores responsáveis: Daniela Silvestre e Telmo Queirós (formadores de IQA), DT
Tarefas desenvolvidas
• Durante a manhã, a turma realizou um serviço de “Coffe-break” na conferência promovida pela CPCJ e o Município
de Lagoa, “Cidadania e Segurança Digital”, no Auditório do Convento S. José.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos cumpriram com interesse, empenho e rigor as tarefas atribuídas.
CEF - Feira da Juventude de Lagoa
Data da realização: 8 de julho de 2022
Professores responsáveis: Daniela Silvestre e Telmo Queirós (formadores de IQA), Inglês, Educadora Social
Tarefas desenvolvidas
• Os alunos António Gonçalves, Érica Grade, Irina Rocha, Leandro Duarte, Raul Laguna e Maria Costa participaram,
em regime de voluntariado, na Feira da Juventude de Lagoa, no recinto da Fatacil. Durante o horário de
funcionamento do recinto, das dezassete até às vinte e quatro horas, estiveram a dinamizar um stand do
agrupamento, com a preparação e serviço de batidos e limonadas
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos cumpriram com interesse, empenho e rigor as tarefas atribuídas.
PES
Exposição de trabalhos sobre a alimentação saudável/ Exercício físico
Data da realização: 1º período
Professores responsáveis: Equipa da saúde / Professores de Ciências Naturais (2ºciclo)
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Tarefas desenvolvidas
Exposição de trabalhos alusivos ao tema “Alimentação”.
Os trabalhos foram afixados no átrio das escolas e bar dos alunos.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos revelaram empenho, tendo apresentado bons trabalhos
PES: Distribuição de fruta/iogurtes/gelatinas/batata-doce/castanhas/cenoura/pepino
Data da realização: 1º e 2º períodos
Professores responsáveis: Equipa PES
Tarefas desenvolvidas
• Foram desenvolvidas atividades de preparação da fruta (com a colaboração dos alunos). Foram distribuídas peças
de fruta, gelatinas, iogurtes a todos os membros da comunidade escolar
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos foram recetivos e grande parte ingeriu uma ou mais peças de fruta, gelatina e iogurte.
PES: Cozinhas Solares
Data da realização: Ao longo do 1º período
Professores responsáveis: Coord PES e prof Mário Sintra
Tarefas desenvolvidas
Sessão de sensibilização (5ºA) dinamizada pelo prof Celestino Ruivo da UALG.
Elaboração e exposição de trabalhos alusivos ao tema (6ºB).
• Cocção de castanhas, batata-doce e café com recurso a painéis solares-convívio comunidade escolar.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos, pessoal docente e não docente foi bastante receptivo às atividades desenvolvidas tendo participado com
entusiasmo.
PES: Peça de teatro “Deixemos o sexo em paz”
Data da realização: 2º período e 3º períodos (7 junho)
Professores responsáveis: Coord PES e prof Mário Sintra
Tarefas desenvolvidas
• Planificação da visita. informação EE; autorizações; pedido de apoio financeiro e transporte à CML; organização
dos profs acompanhantes;
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os alunos manifestaram grande satisfação pela atividade. Foram cumpridores das regras de comportamento.
PES: Cantinho da Saúde (Literacia em saúde)
Data da realização: Ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Docentes do Pré-Escolar
Tarefas desenvolvidas
• Divulgação de informação relativa a temáticas de saúde em espaço próprio: alimentos saudáveis; importância do
consumo de sopa.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os membros da comunidade escolar foram recetivos à informação disponibilizada no referido espaço.
PES: Cantinho da Saúde
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Data da realização: Ao longo do ano letivo
Professores responsáveis: Equipa PES
Tarefas desenvolvidas
• Divulgação de informação relativa a temáticas de saúde em espaço próprio.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os membros da comunidade escolar foram recetivos à informação disponibilizada no referido espaço, uma vez que
a mesma tem abordado temas atuais e de relevante importância para a saúde de todos os elementos da
comunidade escolar.
PES: Plano Nacional de Saúde 21-30
Data da realização: Ao longo do 3º período
Professores responsáveis: Coord PES
Tarefas desenvolvidas
Divulgação do Plano junto da comunidade escolar.
Leitura e análise.
Colaboração com registo escrito de ações de melhoria.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Os destinatários foram recetivos e participaram com entusiasmo.
PES: Plano de melhoria Selo Escola Saudável
Data da realização: 3º período
Professores responsáveis: Equipa PES
Tarefas desenvolvidas
• Foi apresentada uma proposta atualizada das ações/intervenções no âmbito do PES no agrupamento.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Esta candidatura poderá conduzir à obtenção do nível elevado do Selo Escola Saudável.
EDUCAÇÃO SOCIAL / PSICÓLOGA- GAAF / SPO
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Fátima Pires (Psicóloga); Edna Fernandes (Psicóloga); Filipa Ferreira (Educadora Social)
Tarefas desenvolvidas
Acompanhamento Psicológico; Apoio Psicopedagógico; Avaliação Psicológica/Parecer
Acompanhamento Social/Gestão de Conflitos
O GAAF interveio diretamente nas seguintes problemáticas:
• Perturbação do comportamento: 7
• Défice de Atenção e hiperatividade/desmotivação/problemas de linguagem: 9
• Instabilidade emocional: 16
• Instabilidade familiar: 7
• Fobia escolar: 1
• Absentismo/abandono: 1
• Em processo de luto: 2
• Depressão infantil: 2
• Introversão social: 1
• Dificuldade no acesso aos serviços e apoios sociais/escolares: 8
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• Carência económica: 16
• Relação entre pares: 7
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A intervenção planeada pelas técnicas do GAAF, visam essencialmente:
Acompanhar os alunos, as famílias /Encarregados de Educação implicando-as na definição do projeto de vida escolar
e social dos alunos e respetivas famílias;
Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua identidade;
Prevenir situações de abandono, absentismo e indisciplina;
Promover competências parentais positivas;
Apoiar os alunos no seu processo de aprendizagem e de integração no sistema de relações interpessoais da
comunidade escolar;
Apoiar famílias em situação de carência socioeconómica;
Efetuar, quando necessário, encaminhamentos dos alunos sinalizados, a outros serviços competentes;
Proceder à avaliação global de situações relacionadas com problemas de desenvolvimento, dificuldades de
aprendizagem, competências e potencialidades específicas;
Identificar estratégias de intervenção, com vista ao aumento do bem-estar e promoção do sucesso escolar dos alunos.
EDUCAÇÃO SOCIAL / PSICÓLOGA: Safe Spot
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Edna Fernandes (Psicóloga); Fátima Pires (Psicóloga)
Tarefas desenvolvidas
Contactos com os alunos | Contactos com os respetivos encarregados de educação | Contactos com a equipa
pedagógica | Contactos com outras entidades
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Safe Spot pretende:
Responder às necessidades emocionais dos alunos; Promover o seu bem-estar e equilíbrio mental/emocional;
Apoiar os alunos no seu processo de ensino/aprendizagem
Ciclo
Ano
Safe Spot
JI

1.º Ciclo

Masculino
2.ºCiclo

3.ºCiclo

0
1.º ano

1

2.º ano

1

3.ºano

1

4.º ano

0

5.º ano

2

6.º ano

3

7.º ano

3

8.º ano

8

9.º ano

6

JI
Feminino

1.º Ciclo

0
1.º ano

0

2.º ano

0

3.ºano

0
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2.ºCiclo

3.º Ciclo

4.º ano

0

5.º ano

0

6.º ano

2

7.º ano

10

8.º ano

6

9.º ano

12

Total de alunos intervencionados:

55

EDUCAÇÃO SOCIAL / PSICÓLOGA: Projeto UAARE- Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Fátima Pires (Psicóloga); Prof. Rui Ferreira (Prof. Acompanhante) e Equipa de escola
UAARE
Tarefas desenvolvidas
Pesquisa de materiais; dinamização das sessões; articulação com professores e equipa da escola UAARE
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
As Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola, pretendem:
Prestar apoio de natureza psicológica aos alunos-atletas, aumentando o seu sucesso escolar;
Apoiar as famílias na implementação de medidas com vista ao sucesso escolar e desportivo dos alunos-atletas;
Promover a melhoria das competências ao nível da gestão emocional e controlo da ansiedade perante os períodos de
sobrecarga;

Masculino

Sistematicamente

Pontualmente

alunos UAARE

Alunos UAARE

J. I.

0

0

1º Ciclo

0

0

2º Ciclo

5ºano-0

5ºano-1

6ºano-0

6ºano-1

7º ano-0

7º ano-2

8ºano-2

8ºano-3

9ºano-0

9ºano-1

J. I.

0

0

1º Ciclo

0

0

3º Ciclo

5ºano-0
2º Ciclo

6ºano-0

6ºano-0

Feminino

7º ano-0
3º Ciclo

8ºano-0
9ºano-1

Totais

5ºano-1

J. I.

0
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1º Ciclo

0

0

2º Ciclo

0

3

3º Ciclo

3

8

Total

3

11

EDUCAÇÃO SOCIAL / PSICÓLOGA: Cursos de educação e formação- Levantamento de perfis
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Fátima Pires (Psicóloga), Edna Fernandes (Psicóloga) e Carla Lyra (Docente)
Tarefas desenvolvidas
Levantamento dos alunos que reúnem as condições e com perfil adequado para ingressar nos cursos de educação e
formação. Divulgação e esclarecimentos sobre o funcionamento dos cursos de educação e formação aos alunos e
respetivas famílias. Elaboração e aplicação de um questionário a alunos, reuniões com alunos, encarregados de
educação e diretores de turma e direção. Elaboração de pareceres psicológicos.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Ao longo do ano, realizou-se junto das turmas do 3º ciclo (exceto do 7.ºBE) uma auscultação com o intuito de aferir a
opinião dos alunos, com mais de 14 anos, para a possibilidade de ingresso nos Cursos de Educação e Formação – CEF,
Tipo 2, no ano letivo 2022/23.
Nº de alunos que participam na atividade: 54
EDUCAÇÃO SOCIAL / PSICÓLOGA: Outubro – Mês da prevenção do Bullying
Data da realização: 1º período
Professores responsáveis: Filipa Ferreira (Educadora Social); Edna Fernandes (Psicóloga)
Tarefas desenvolvidas
Dinamização de sessões de educação não formal;
Exploração do tema – Bullying, violência em contexto escolar;
Trabalho projeto – integração das atividades no Plano de Ação Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência;
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Nº de alunos participam na atividade: 33
Nº de sessões educação não formal: 6
EDUCAÇÃO SOCIAL / PSICÓLOGA: Histórias Ajudaris
Data da realização: Ao longo do 2º e 3º períodos
Professores responsáveis: Filipa Ferreira (Educadora Social)
Tarefas desenvolvidas
Articulação com os professores, com a Associação Ajudaris. Dinamização das sessões de escrita criativa com os
alunos.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Nº de alunos participam na atividade: 63
Nº de sessões: 6
EDUCAÇÃO SOCIAL / PSICÓLOGA: Fóruns de Participativos
Data da realização: 2º e 3º Período
Professores responsáveis: Filipa Ferreira (Educadora Social); Direção
Tarefas desenvolvidas
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Reunião com Associação de Pais.
Elaboração dos planos de sessão e recursos a apresentar; elaboração dos materiais de divulgação na comunidade.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A reunião foi realizada em modalidade online, devido à COVID 19.
Foram utilizados recursos digitais, como o Mentimeter.
Nº de pais e EE: 30 (EPE e 1.º Ciclo) | 22 (2.º/3.º Ciclos)
EDUCAÇÃO SOCIAL / PSICÓLOGA: Webinar’s para Encarregados de Educação
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Edna Fernandes (Psicóloga), Carla Lyra (Docente)
Tarefas desenvolvidas
Webinar’s para Encarregados de Educação de todo o Agrupamento
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
No que toca às ações de sensibilização para encarregados de educação, foram realizadas várias reuniões virtuais/
webinar’s, com as seguintes temáticas:
Os desafios do Ensino Secundário
As ciladas da Adolescência
Métodos de Estudo
Educar sem Gritar!
A criança e a disciplina
Nº de Ações desenvolvidas | 5
Nº de famílias apoiadas | 30
EDUCAÇÃO SOCIAL / PSICÓLOGA: Academia Digital para Pais
Data da realização: 1º, 2º Período
Professores responsáveis: Filipa Ferreira (Educadora Social); Carla Lyra (Docente); Professoras Bibliotecárias
Tarefas desenvolvidas
Reuniões com parceiros, Divulgação da atividade, organização logística e planificação das ações de formação; contacto
com professores visando a inscrição dos pais e EE na ação de formação; contacto com pais e EE
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Nº de pais e EE inscritos: 28
Nº de formandos: 5
Nº de ações: 1 turma | 4 sessões
EDUCAÇÃO SOCIAL / PSICÓLOGA: Dias para agir
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Filipa Ferreira (Educadora Social)
Tarefas desenvolvidas
Dinamização de atividades de intervenção comunitária;
Articulação com alunos e professores;
Criação de recursos de divulgação dos projetos
Dinamizações de sessões de educação não formal.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Dias assinalados:
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17 de outubro – Dia Internacional pela Eliminação da Pobreza – Ação de sensibilização realizada pelos/as alunos/as
do 9ºBE
25 de novembro – Dia internacional pela eliminação da violência contra a mulher: Ação de sensibilização dinamizada
por alunos/as do 9ºBE
20 de novembro – Dia Internacional dos Direitos da Criança – Ação de sensibilização realizada pelos/as alunos/as do
8ºCE
Nº de ações realizadas: 3
Nº de alunos participam nas ações: 36
EDUCAÇÃO SOCIAL / PSICÓLOGA: Prémio Gandhi
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Filipa Ferreira (Educadora Social); Edna Fernandes (Psicóloga); Helena Lourenço
(Docente)
Tarefas desenvolvidas
Realização de sessões de educação não formal; definição das atividades do projeto
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
A participação no Prémio Gandhi é realizada pelos alunos e alunas do 8ºAE que definiram atividades a desenvolver
para participação neste projeto. Este ano o tema é os Oceanos e verificando-se uma articulação entre as disciplinas de
FQ, Ciências, Inglês, Português, Tempo Projeto e Cidadania.
Este projeto enquadra-se também no ECO Escolas, tendo sido realizadas as seguintes atividades:
Ações de sensibilização para alunos do 4º e 5º anos;
Teatro de Fantoches para alunos/as do pré-escolar;
Peddy Paper – Os Oceanos;
Hino dos Oceanos;
Exposição Cool(A)mar
Campanha de recolha de lixo na praia.
Nº de alunos responsáveis pelo projeto: 20
Nº de alunos que beneficiaram diretamente das atividades do projeto: 159
Nº de ações de sensibilização: 6
Nº ações de intervenção comunitária: 2
EDUCAÇÃO SOCIAL / PSICÓLOGA: AERA + Positivo
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Edna Fernandes (Psicóloga)
Tarefas desenvolvidas
Realização de sessões de promoção de competências socioemocionais; definição das atividades do projeto
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
O AERA + Positivo visa aumentar os fatores protetores na infância e na adolescência, promovendo e prevenindo a
ocorrência de doença mental no adulto. Com vista à promoção da saúde mental das crianças e jovens, o presente
programa pretende dotar os alunos envolvidos no projeto de competências de gestão emocional, social e
comportamental. O projeto, foi desenvolvido nas duas escolas básicas do 2.º e 3.º ciclos do agrupamento, tendo como
benificiários os alunos do 5.º ano de escolaridade. Realizou-se em parceria com a Mediadora Escolar EPIS – Ana
Ferreira. E assenta nos seguintes objetivos:
Contribuir para o bem-estar e equilíbrio socioemocional dos alunos;
Desenvolver competências metacognitivas;
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Promover competências socioemocionais.
Nº de alunos que beneficiaram diretamente das atividades do projeto: 48
Nº de sessões: 25
EDUCAÇÃO SOCIAL / PSICÓLOGA: Abril – Mês da prevenção dos Maus-tratos na Infância
Data da realização: 3º Período
Professores responsáveis: Filipa Ferreira (Educadora Social)
Tarefas desenvolvidas
Dinamização de sessões de educação não formal;
Exploração do tema – Os Direitos das Crianças e Prevenção dos Maus-tratos;
Trabalho projeto – elaboração de cartazes
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Nº de alunos participam na atividade: 18
Nº de sessões educação não formal: 2
EDUCAÇÃO SOCIAL / PSICÓLOGA: Basta! – Combate ao desperdício alimentar
Data da realização: Ao longo do ano
Professores responsáveis: Filipa Ferreira (Educadora Social); Patrícia Samarro (Docente)
Tarefas desenvolvidas
Dinamização das sessões MyPolis; Apoio à elaboração do projeto; Apoio à dinamização das sessões entre pares.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
Projeto desenvolvido na sequência das atividades do MyPolis com alunos/as do 8ºA que visou a sensibilização para o
combate ao desperdício alimentar tendo a turma ficado responsável pela elaboração de ações de sensibilização para
os/as colegas.
Nº de alunos: 14
Nº de sessões com os alunos: 9
Nº de ações de sensibilização: 5
Nº de alunos que beneficiaram das ações de sensibilização: 113
DIREÇÃO
DIREÇÃO: Receção aos alunos e encarregados de educação
Data da realização: setembro 2021
Professores responsáveis: Direção
Tarefas desenvolvidas
Receção aos alunos e encarregados de educação.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Realização da receção aos alunos e encarregados de educação, em grupo de 10/11 alunos por turma, de forma a
garantir as regras de segurança impostas pela DGS.
DIREÇÃO: Implementação do Projeto Comunidades Educativas – Includ-ed
Data da realização: ao longo do ano
Professores responsáveis: Direção
Tarefas desenvolvidas
Implementação do Projeto Comunidades Educativas – Includ-ed.
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
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•
•

Dinamização de ações educativas de sucesso em turmas do pré-escolar e 1ºciclo;
Publicação de trabalhos no blog do pré-escolar.

DIREÇÃO: Atividades de Natal (organização e distribuição de Mimos de Natal)
Data da realização: Última semana do período
Professores responsáveis: direção
Tarefas desenvolvidas
Atividades de Natal (organização e distribuição de Mimos de Natal)
Breve reflexão / Balanço tendo em conta as metas e os indicadores de medida
• Entrega de Mimos de Natal a todos os alunos do Agrupamento, assinalando, de forma festiva, o final do período.
ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO REALIZADAS
PRÉ-ESCOLAR
Atividades previstas e não realizadas
Desenvolvimento de Grupos interativos no
âmbito do Includ-ed.

Explicitar as razões por que não foram realizadas
Situação pandémica do país.

Não foi dado cumprimento às metas definidas pois o projeto não se integrou
de forma natural nas dinâmicas de alguns grupos/ PCG.

PRIMEIRO CICLO
Atividades previstas e não realizadas

Explicitar as razões por que não foram realizadas

28º Encontro de Jogos tradicionais,
promovido pelo município

Adiado devido ao mau tempo

Dia de Reis

Os alunos regressaram à escola, após a interrupção de Natal, a 10 de
janeiro

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
Atividades previstas e não realizadas
Pen Friend

Explicitar as razões por que não foram realizadas
Esta atividade não foi realizada devido à indisponibilidade da escola com
a qual havia sido estabelecido contacto para a comunicação entre os
alunos.

CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
Atividades previstas e não realizadas
Árvore dos Direitos Humanos
Exposição de trabalhos sobre os
monumentos alusivos à expansão

Explicitar as razões por que não foram realizadas
Não foi possível colocar os alunos a trabalhar em grande grupo devido
à pandemia.
Por motivos pessoais a docente esteve ausente durante algum tempo,
o que impossibilitou a realização da atividade.

MATEMÁTICA
Atividades previstas e não realizadas
Treino para o Campeonato Nacional de Jogos
Matemáticos (Rastros; Avanço; Produto)
Exposição de trabalhos

Explicitar as razões por que não foram realizadas
Falta de tempo útil
Falta de tempo útil

CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS E NATURAIS
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Atividades previstas e não realizadas

Explicitar as razões por que não foram realizadas

Holografia

A referida oficina foi substituída por duas oficinas: “cor e pigmentos”
- 1º ciclo; “Programação e robótica” - 8º ano e 9º ano.

ARTES E TECNOLOGIAS
Atividades previstas e não realizadas

Explicitar as razões por que não foram realizadas

Festa dos saberes e sabores

Devido à atual situação de pandemia que obrigou ao fim das aulas
presenciais no terceiro período, não se realizou esta atividade.

Arraial
EDUCAÇÃO FÍSICA
Atividades previstas e não realizadas

Explicitar as razões por que não foram realizadas
De acordo com a Orientação n.º 030/2020, da DGS, para a prática de
exercício físico, que privilegia o respeito pelo distanciamento físico de, pelo
menos, três metros entre alunos; evitar a partilha de material (Recursos

Interturmas de Andebol

Materiais), sem que seja higienizado entre utilizações;
Devido ao contexto atual de resposta à situação epidemiológica do novo
coronavírus/COVID-19, não foi permitido ajuntamentos de mais do que cinco
pessoas.

Interturmas do Mata Piolho

Não foi realizado devido à situação pandémica do covid-19

Torneio Interturmas de Basquetebol

Não foi realizado devido ao acumular de atividades para este mês (março).

BIBLIOTECAS ESCOLARES
Atividades previstas e não realizadas

Explicitar as razões por que não foram realizadas

Como pesquisar na net
Comentar publicações no blogue
Literacia dos Media
Concurso de Leitura e Duetos de Leitura

A atividade não se realizou por impossibilidade de
agendamento do elemento da equipa.
Não foi realizada reunião preparatória entre os diferentes DT
com as PB por dificuldade de agendamento.
Não foram realizadas as atividades previstas uma vez que
não houve turmas interessadas.
Estas atividades não foram realizadas devido à situação
pandémica.

CEF
Atividades previstas e não realizadas Explicitar as razões por que não foram realizadas
Mesas de Natal

Constrangimentos causados pela Pandemia Covid-19

Ao longo do 1º P, o formador de Restaurante/Bar realizou, semanalmente,
dinâmicas de grupo promotoras do autoconhecimento dos alunos e do
conhecimento dos colegas de turma, a nível de capacidades e fragilidades, de
Atividades práticas na área do
modo a formar uma equipa de trabalho coesa. No entanto, na sua opinião, os
serviço de restaurante e bar em
alunos ainda não reuniam as condições psicológicas nem técnicas para se
Épocas Festivas
apresentarem em público e realizarem atividades práticas no âmbito da sua
área de formação de empregado de restaurante e de bar.
No 2ºP e 3º P, não houve formador de IQA desde 8 de março a 30 de maio.
Como os formadores iniciaram funções a 30 de maio e o ano letivo terminou
Almoços Pedagógicos
a 15 de junho, não houve tempo de preparação para esta atividade.
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PES
Atividades previstas e não realizadas

Explicitar as razões por que não foram realizadas

Gravidez na adolescência: turma CEF

Indisponibilidade dos alunos

Elaboração e Confeção de uma refeição equilibrada
e saudável (almoço no refeitório)
Caminhada pela saúde + lanche convívio
Concurso de sopas (foram rececionadas apenas
algumas receitas)
Cozinhas Solares: construção

Constrangimentos causados pela Pandemia Covid-19
Constrangimentos causados pela Pandemia Covid-19 e por
falta de tempo útil

DIREÇÃO
Atividades previstas e não realizadas
Arraial
Festa dos Saberes e Sabores
Participar no plano de atividades da construção da
nova unidade escolar da Mexilhoeira da
Carregação (escola do Futuro Aprender +)

Explicitar as razões por que não foram realizadas
Não foi possível concretizar esta atividade devido à situação
ainda vivida provocada pela Covi-19.
Não se reuniram condições para a realização do projeto, no
presente ano letivo.
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VISITAS DE ESTUDO
VISITAS DE ESTUDO
NOME / LOCAL
Meia Praia Lagos
Zoo de Lagos

CICLO/ TURMA
EB1 de Estômbar

DISCIPLINAS

REALIZADA
X
X

EB1 de Ferragudo

X

Centro de Ciência Viva Lagos

P3, E3A e E3B

X

Centro de Ciência Viva Lagos

P4

Museu de Portimão

F3B, E3A e E3B

RAZÕES DA NÃO REALIZAÇÃO

REALIZADA

M3

Zoomarine

NÃO

X

Indisponibilidade do autocarro do Município

X

Visita de estudo à Quinta do Vale da Lama

EB de Ferragudo

X

Indisponibilidade do autocarro do Município

Visita de estudo à Quinta do Vale da Lama

EB Estômbar

X

Indisponibilidade do autocarro do Município

Visita de estudo à Quinta do Vale da Lama

EB do Parchal

X

Indisponibilidade do autocarro do Município

Todos os grupos de
educação pré-escolar

X

JIP2

X

Visitas à biblioteca de Lagoa

Bombeiros de Lagoa e Quinta
pedagógica
Bombeiros de Lagoa; Krazy World;
Quinta Pedagógica;

JIF1

X

Quinta pedagógica; aeródromo do Alvor;
Fontes de Estômbar

JIF2

X

Condições atmosféricas adversas (Quinta pedagógica)
Pandemia (Bombeiros).
Pandemia (Bombeiros).
Falta de transporte (Krazy World; Quinta
pedagógica).
Falta de transporte (Quinta pedagógica);
Dificuldade ligada à proteção de dados dos alunos
(Aeródromo do Alvor);
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Falta de resposta atempada por parte do Município
(Fontes de Estômbar).

Visita ao aeroporto; Quinta Pedagógica

JIF3

X

Motivo de doença da educadora

Quinta dos Vales; Quinta pedagógica;
Krazy World;

JIF4

X

Falta de transporte (Krazy World; Quinta
pedagógica);

Krazy World; Quinta dos Vales

JIMex1

X

Falta de transporte (Quinta dos Vales; Krazy World);

Quinta dos Vales

JIMex2

X

Falta de transporte

X

A Câmara não emprestou autocarro o que inviabilizou
a visita.

Centro Ambiental “A Rocha” Mexilhoeira Grande
Centro de Ciência Viva de Lagos + Oficina
“Visão e lentes”

5º anos

CFN

X

8º AE

CFN

X

Visita de Estudo ao Palácio-Convento de
Mafra

CFN
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GRÁFICOS

GRÁFICO I
Constata-se que, comparativamente ao

TOTAL DE ATIVIDADES

ano letivo anterior, aumentou o total

236

250

de atividades realizadas e diminuiu o de

183

200

não realizadas, o que poderá estar

150

justificado pelo alívio faseado das

100

medidas impostas pela pandemia.
42

50

Ressalva-se que para este gráfico as

30

visitas

0
Realizadas

estudo

não

foram

contabilizadas.

Não Realizadas
20/21

de

21/22

GRÁFICO II

Relação Atividades Não Realizadas vs. Realizadas por
departamento/organismo
DIREÇÃO
EDUC. SOCIAL
PES
CEF
ED. ESPECIAL
ARTES E TECN

BIBL
EF
CFN
MAT
CSH
LING ESTRANG
PORT
1ºCICLO
PRÉ

0
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Não Realizadas

20

25

30

35

Realizadas

Constata-se que o número de atividades não realizadas é inexistente em alguns departamentos/organismos ou
existe em número muito inferior às realizadas.
Ressalva-se que, em vários casos, a mesma atividade, ou projeto aparece como sendo da responsabilidade de
vários departamentos/organismos, o que afeta a objetividade dos dados.
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GRÁFICO III

Contributo dos Departamentos por Eixo
30
25
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5
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Eixo 1

Eixo 2a

Eixo 2b

Eixo 3

Neste gráfico convém ressalvar que, inicialmente, várias atividades indicavam mais do que um eixo de
intervenção. Nesses casos, foi solicitado que elegessem o mais relevante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Feita a análise das diversas iniciativas levadas a cabo durante o presente ano letivo, conclui-se que, apesar de alguns
constrangimentos que ainda existiram inerentes à pandemia Covid-19, o PAA incorpora um conjunto alargado de
atividades diversificadas, ambiciosas e inovadoras, o que revela a dinâmica cultural e pedagógica de todos os
intervenientes.
Ainda assim, a equipa constatou que continua a existir alguma dificuldade, por parte de alguns
departamentos/organismos, em distinguir atividade, de tarefa e de projeto, pelo que importa aferir procedimentos
e terminologia, com vista a melhorar a planificação, organização e execução das atividades a desenvolver no próximo
ano letivo.
Pelo atrás referido, ao contrário do ano letivo anterior, este ano a equipa entendeu não destacar o Eco Escolas nos
gráficos, visto que se trata de um projeto transversal a vários departamentos/organismos que em várias atividades
trabalham em parceria. Ainda assim, de referir que as atividades no âmbito deste projeto estão sobretudo
concentradas nos departamentos do Pré-Escolar, do 1ºCiclo e do departamento de Ciências Físicas e Naturais, como
se comprova pela consulta das atividades elencadas pelos referidos departamentos.
SUGESTÕES
•

Clarificação, inequívoca dos conceitos de atividade e de projeto.

•

Todas as atividades/iniciativas planificadas no Plano Anual de Atividades (início do ano letivo) deverão
estar mencionadas no Relatório de Avaliação Final do mesmo. Quando existam atividades/iniciativas que
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não estavam previstas aquando da elaboração do PAA, essa informação deve constar do balanço/reflexão
final das mesmas.
•

As tarefas implementadas para realizar a atividade apresentada deverão ser mencionadas por tópicos e
não de forma descritiva, para facilitar a sua leitura;

•

Identificação rigorosa e refletida do eixo de intervenção em que se inserem as atividades. Em alguns casos,
verifica-se que a atividade está inserida num determinado eixo, no documento da planificação anual, e no
relatório final remete para um eixo diferente.
Quando se considere que a atividade poderá pertencer a mais do que um eixo, optar pelo mais relevante,
no sentido de contribuir para o rigor do levantamento dos dados;

•

Apuramento, de forma inequívoca, do contributo das atividades para a melhoria das aprendizagens e dos
resultados escolares dos alunos, considerando uma eventual reformulação ou eliminação das mesmas;

•

No relatório final, as atividades deverão apresentar o número de alunos/participantes inicialmente
previstos e o dos que efetivamente participaram.

•

A avaliação das atividades e projetos deverá ser realizada de acordo com a articulação definida no início
do ano no PAA (doc. de articulação elaborado no PAA).

•

A avaliação das atividades e projetos encontra-se muito centrada nos dinamizadores, devendo ser criados
instrumentos facilitadores de uma monitorização dos projetos e atividades e de auto e heteroavaliação do
trabalho desenvolvido;

•

Para as atividades que se desenvolvem ao longo de todo o ano letivo propõe-se que seja feito, no 3º
período, um balanço/reflexão com caráter global, pertinente, que reflita os aspetos positivos e/ou
negativos da atividade/iniciativa e que permita a quem lê e recolhe os dados para análise a perceção clara
da qualidade desse balanço global e anual, o que nem sempre acontece;

•

As estruturas educativas deverão rever/reformular os documentos dos relatórios de atividades
(Documentos de elaboração e avaliação do PAA);

•

A equipa propõe que um coordenador de projetos possa fazer o levantamento de todas as atividades
dinamizadas pelos vários departamentos/organismos, no âmbito dos vários projetos existentes.

•

A equipa propõe que todas as atividades do Agrupamento possam ser apresentadas/preenchidas on-line,
num FORMS ou em plataforma criada para o efeito (ver imagem, exemplificativa em anexo), sendo que
apesar da aquisição da plataforma GARE, ainda não foi possível concretizar a sua operacionalização.
Isto de forma a que o documento possa ir sendo preenchido ao longo de todo o ano letivo, facultando a
toda a comunidade uma visão alargada das atividades que forem sendo desenvolvidas, evitando-se
sobreposições ou outros constrangimentos.
A equipa de elaboração do Relatório Final do Plano Anual de Atividades, com os contributos do conselho
pedagógico
27 de julho de 2022
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