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Nota Introdutória 

 

As medidas de promoção do sucesso educativo são definidas ao nível do Plano de Ação 

Estratégica concebido por cada escola, com base nas dificuldades manifestadas pelos 

alunos e consubstanciando respostas pedagógicas alinhadas com o diagnóstico, tendo 

por referência o previsto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, na 

redação vigente, no artigo 32.º do Despacho normativo n.º 1- F/2016, de 5 de abril. 

O Plano de Ação Estratégica foi reformulado e janeiro de 2019, estando nele 

mencionadas três medidas: “Solta a Língua”, “Magia da Matemática” e “Apoiar para o 

sucesso”. As mediadas “Solta a Língua” e “Magia da Matemática”, iniciaram-se em 

setembro de 2018, sendo que a medida “Apoiar para o sucesso” teve inicio apenas em 

janeiro de 2019. 

Este relatório pretende fazer uma análise/reflexão sobre as medidas de promoção do 

sucesso escolar implementadas, encontrando-se a descrição do trabalho desenvolvido 

em cada uma delas e a respetiva avaliação.  
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Medida 1 

“Solta a Língua” 

A medida “Solta a Língua” foi destinada às turmas do 1º e 2º anos, tendo-lhe sido 

atribuída uma hora semanal, integrada no Apoio ao Estudo. Este projeto foi coordenado 

e executado pela docente Conceição Direito em coadjuvação com as docentes titulares 

de turma. 

A docente responsável pela medida, Conceição Direito, referiu o seguinte: 

“O projeto “Solta a Língua”, que abrangeu 26 alunos do 1.º e 2.º anos, decorreu 

de acordo com a planificação inicial,
(1)

 sendo de evidenciar o seguinte:  

 No 1.º ano, os alunos foram participativos e empenhados nas atividades, e 

desinibidos nas áreas da expressão/comunicação, quer oral, quer corporal. Adquiriram 

vocabulário mais alargado, treinando a memorização, o improviso e a capacidade de 

expressão. Neste período, concretizou-se o projeto de colaboração com as famílias 

através de uma história partilhada, transformada em livro, com textos dos pais e 

ilustrações dos filhos. De salientar a adesão das famílias na colaboração com a escola, 

e de louvar o empenho dos alunos que foram os líderes desta implicação das famílias.  

 No 2.º ano, o grupo foi também participativo, manifestando ideias e 

sentimentos sem inibições. Era um grupo com espírito crítico, revelavam vocabulário 

adequado aos temas propostos ou de situação. Foram usados como recurso, de forma 

oral e escrita, exercícios de aplicação de casos de leitura, de consciência da palavra e 

sílaba e caça ao erro. Oralmente, e em pequenos grupos ou individualmente, houve 

recurso a dramatizações de textos com recurso à mímica, à música, para apreciação do 

poder de improvisação e de memória, fazendo ligação à expressão dramática, com 

vista às provas de aferição.  

A avaliação é considerada positiva. “  

 

(1) A planificação encontra-se no dossier pedagógico do PNPSE 
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Medida 2 

Magia da Matemática 

 

No 1º ciclo, a medida “Magia da Matemática” foi destinada às turmas do 1º e 2º anos, 

tendo-lhe sido atribuída uma hora semanal, integrada no Apoio ao Estudo. A sua 

execução ficou a cargo das respetivas professoras titulares de turma. 

 

A docente Anabela Tavares que lecionou o primeiro ano referiu que: 

“No primeiro ano de escolaridade a docente titular de turma procurou planificar tendo 

em conta o “O lúdico como ferramenta no ensino da matemática”, reforçando ainda 

mais a importância de se trabalhar com atividades lúdicas, estando sempre ciente de 

que o lúdico beneficiará de maneira positiva o desenvolvimento intelectual e potencial 

de cada criança e fazendo com que o aluno descubra e entenda que a Matemática pode 

ir além dos cálculos. 

 Foram planificadas atividades com diferentes materiais: Cuisinaire, Àbaco Tangram, 

Geoplano, Sólidos Geométricos, material manipulável (notas, moedas…)- 

 Foram criados e aplicados de jogos de treino do cálculo e memorização, para 

introduzir, desenvolver e fixar conteúdos já trabalhados (Bingo,Batalha naval, 

Quadros Mágicos Sudoku…). 

 Foram explorados problemas de forma sistemática através da atividade, “desafio 

semanal”, em caderno apropriado e resolvidos em família e/ou em contexto escolar. 

  

Todas estas atividades foram avaliadas em observação direta do desempenho, assim 

como das atitudes e dos valores demostrados por cada aluno, nas atividades 

propostas”. 
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A docente Adelaide Registo que lecionou o segundo ano referiu que: 

 

“Na Magia da Matemática foram desenvolvidas as atividades previstas no decorrer do 

ano letivo o que contribuiu para o sucesso dos alunos. No entanto devem continuar a 

ser trabalhados o cálculo mental e escrito, resolução de situações problemáticas e 

efetuar operações, onde se revelaram mais dificuldades. 

Os alunos revelaram empenho e interesse em desenvolver as atividades propostas.” 

 

 

No 2º Ciclo, a docente Maria de Lurdes Lameiras, desenvolveu com as turmas do 5º e 

6º anos a atividade “Problema do Mês”, da qual elaborou o relatório que consta do 

dossier pedagógico. No relatório é referido que: 

    “ De outubro a maio, e na primeira semana de cada mês, foi afixado um problema 

no placard da escola e entregue, a todos os alunos, o enunciado do problema. Os 

alunos participantes tinham que entregar a resolução do problema até ao último dia 

letivo de cada mês. As respostas foram corrigidas e as resoluções foram devolvidas aos 

participantes após a afixação dos resultados. 

     Os alunos demonstraram entusiasmo, criatividade e empenho na realização das 

atividades.  

     Aspetos a relevar: Participação de uma grande percentagem de alunos, 

demonstrando interesse colaborativo e bom ambiente de trabalho. 

Adesão: 

outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio 

30/33 24/34 24/34 28/34 22/34 31/34 19/34 22/34 

 

     Teve como pontos fortes os seguintes: o permitir a reflexão conjunta de situações 

problemáticas; a motivação demonstrada pelos alunos, para a disciplina, ao verem os 

seus trabalhos serem reconhecidos pelos colegas; a diversificação de estratégias 

utilizadas na abordagem das temáticas, nomeadamente através da pesquisa, seleção e 

organização da informação; criatividade e rigor científico.” 
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No âmbito da “Magia da Matemática” foi comemorado o Dia do Pi, pelo grupo de 

Matemática, envolvendo todas as docentes (2º e 3º ciclo). 

Para celebrar este dia foi proposto aos discentes dos 2º e 3º ciclos que realizassem um 

trabalho alusivo ao Pi. Os trabalhos entregues foram expostos na escola e 

posteriormente foram seleccionados os melhores, aos quais foi atribuído um prémio. 

Realizou-se um “Peddy Paper” para alunos do 3º ciclo, em articulação com os docentes 

de Educação Física. Esta atividade contou com a colaboração dos alunos do ensino 

secundário. 

Foi elaborado o relatório de avaliação da atividade que se encontra no dossier 

pedagógico. 
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Medida 3 

Apoiar para o sucesso 

 

Esta medida teve início em janeiro de 2019, com a colocação na escola, a 4/01/2019, de 

uma docente na área curricular de Matemática. 

A intervenção da docente no Plano de Ação Estratégica foi realizada em diferentes 

níveis de ensino, como se descreve a seguir: 

 

 

1º Ciclo 

O apoio na área curricular de Matemática lecionado no 1º ciclo foi prestado fora da sala 

a grupos de homogeneidade, o que permitiu um acompanhamento individualizado dos 

discentes. Desta forma foi possível proporcionar orientação e apoio na realização das 

tarefas escolares propostas, diferenciando positivamente os vários ritmos de 

aprendizagem dos alunos. As atividades desenvolvidas foram devidamente planificadas e 

orientadas em parceria com as professoras titulares das turmas onde os alunos estavam 

integrados. 

Este apoio realizou-se semanalmente às quartas-feiras e foi distribuído da seguinte 

forma: 

 

Turma 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Tempos 

semanais 

60 minutos 45 minutos 45 minutos 
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 Na turma do 2º ano só a aluna Lorena Pires beneficiou do apoio. Embora esta 

aluna frequentasse o 2º ano, o trabalho desenvolvido com ela foi ao nível do 1º 

ano, de escolaridade.  

A classificação obtida na área curricular de Matemática, durante o ano letivo pela 

aluna, apresenta-se na tabela seguinte:  

 

1º P 2ºP 3º P 

Insuf Suf Suf 

 

Assim observa-se uma evolução positiva aluna tal como foi referido em ata pela 

docente titular de turma, Adelaide Registo, que passo a citar: 

 

“A discente no presente ano letivo realizou revisões/consolidação/sistematização 

de conteúdos do primeiro ano, na área de Português e de Matemática, áreas 

onde obteve sucesso, mas ao nível dos conteúdos do primeiro ano. Continua a 

necessitar de apoio devido à falta de atenção/concentração, pouca autonomia e 

dificuldades em aplicar e relacionar conhecimentos, e deve trabalhar no sentido 

de progredir na oralidade, na escrita, nomeadamente nos casos de leitura e 

resolução de situações problemáticas. Apesar dos progressos estes ficaram 

aquém do grau de ensino em que se encontra matriculada, nas áreas de 

Português e Matemática. A menção qualitativa referente às áreas de Português e 

Matemática foi atribuída com base nos conteúdos do 1.º ano de escolaridade. As 

medidas revelaram-se assim parcialmente eficazes, pois não atingiu os objetivos 

nestas áreas para o segundo ano. A aluna usufruiu de apoio individual por parte 

da professora titular e das professoras de apoio educativo, sendo que todas as 

horas de apoio às quartas-feiras, com a professora Marta Andrade, foi 

direcionado para a Lorena devido às dificuldades que apresentava. É de referir 

a importância muito positiva dos apoios para a evolução da aluna.”  
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 Na turma do 3º ano beneficiaram do apoio três alunos, Ricardo Figueiredo, Maria 

Silva e Cândida Massano. Durante o 3º período a aluna Cândida Massano não 

frequentou o apoio.  

As classificações obtidas na área curricular de Matemática por estes alunos 

durante o ano letivo foram as seguintes: 

 

Períodos 1º 2º 3º 

Ricardo Figueiredo Suf Suf Suf 

Maria Silva Suf Suf Suf 

Cândida Massano Suf Suf Suf 

 

A docente titular de turma, Alzira Ferreira, referiu que, e passo a citar: 

 

“Começaram por ter o apoio da professora de Matemática os 2 alunos que 

revelaram mais dificuldades na compreensão e realização dos exercícios. Assim 

o Ricardo Figueiredo e a Maria Paiva tiveram o apoio 45m por semana, à 4.ª 

feira, para tirar dúvidas e consolidar os conhecimentos. 

Nas fichas de avaliação sumativa, continuaram a revelar algumas dificuldades 

na Matemática, no entanto estes 2 alunos obtiveram Suficiente, devido às 

medidas que foram tomadas para superar as dificuldades (apoio individualizado 

por parte da professora titular, da professora de apoio e da professora Marta de 

Matemática que apoiou estes alunos 45m por semana), contando com o empenho 

no trabalho diário e o comportamento, na avaliação final do período, a 

Matemática, não se registaram notas negativas.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relatório PNPSE 2018/2019                                                                                                                                                                                   11 
 

 

 Na turma do 4º ano, durante o 2º período beneficiaram do apoio dois alunos, 

Ângelo Leitão e Bruno Nunes, tendo no 3º período integrado o apoio a aluna 

Léane Biscaia.  

 

Classificação à área curricular de 

Matemática – 4º Ano 

Períodos 1º 2º 3º 

Ângelo Leitão Insuf Suf Suf 

Bruno Nunes Insuf Suf Suf 

Léane Biscaia Suf Suf Suf 

 

 

A docente titular de turma, Maria José Monteiro referiu que, e passo a citar: 

 

“Começaram por ter o apoio da professora de Matemática os 2 alunos que 

revelaram mais dificuldades na compreensão e realização dos exercícios. Assim 

o Ângelo e o Bruno tiveram o apoio 45m por semana, à 4.ª feira, para tirar 

dúvidas e consolidar os conhecimentos.  

        No 3.º período passou também a beneficiar deste apoio a Léane. 

        Nas fichas de avaliação sumativa, continuaram a revelar algumas 

dificuldades na Matemática e estes 3 alunos obtiveram Insuficiente. No entanto, 

devido às medidas que foram tomadas para superar as dificuldades (apoio 

individualizado por parte da professora titular, da professora de apoio e da 

professora Marta de Matemática que apoiou estes alunos 45m por semana), 

contando com o empenho no trabalho diário e o comportamento, na avaliação 

final do período, a Matemática, não se registaram notas negativas.”  
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2º ciclo 

 

No 2º ciclo a coadjuvação foi realizada em sala de aula à turma do 6º A. Esta 

coadjuvação tinha como objetivo principal acompanhar os alunos Daniel Figueiredo, 

Guilherme Lopes e Henrique Direito. Este apoio foi realizado em 45 minutos semanais. 

A classificação obtida por estes alunos à disciplina de Matemática durante o ano letivo, 

apresenta-se na tabela a seguinte: 

 

Períodos 1º 2º 3º 

Daniel Figueiredo 3 3 3 

Guilherme Lopes 2 3 3 

Henrique Direito 3 3 3 

 

O apoio realizado com estes alunos resultou numa melhoria do aproveitamento à 

disciplina de matemática, sendo que o conselho de turma considerou importante a sua 

continuação tal como ficou referido em ata e passo a citar:  

“ Estes alunos também beneficiaram, no âmbito do PNPSE, de coadjuvação na 

disciplina de Matemática. A professora Marta Afonso apoiou os discentes à sexta-feira 

das 08:45 às 09:30. No próximo ano letivo, os alunos devem continuar a beneficiar das 

mesmas medidas educativas contempladas no Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho, 

bem como das estratégias de diferenciação aplicadas a Matemática, dentro e fora da 

sala de aula.” 

 

 

3º ciclo 

A distribuição do serviço no 3º ciclo foi feito da seguinte forma: 

 

Turma 7ºA 7ºB 8ºA 9ºA 

Tempos 

semanais 

135 minutos 90 minutos 90 minutos 225 minutos 

+ 

45 minutos (Apoio) 
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A coadjuvação realizada em sala de aula na disciplina de Matemática às turmas do 3º 

ciclo, permitiu que os alunos fizessem um trabalho mais coerente e sistemático. As 

atividades propostas nas aulas coadjuvadas foram devidamente planificadas em 

conjunto com a docente titular de turma. O facto de estarem duas professoras em sala 

possibilitou um maior e mais rápido esclarecimento de dúvidas, e um acompanhamento 

mais próximo a alunos que evidenciavam maiores dificuldades. Proporcionou ainda 

uma menor agitação e dispersão dos alunos, reforçando o controle do comportamento. A 

coadjuvação do apoio à turma do 9º A, foi lecionada em duas salas distintas e a turma 

dividida em dois grupos de nível para que os alunos pudessem beneficiar de um ensino 

mais personalizado e adequado ao seu ritmo de aprendizagem. 

De um modo geral houve uma evolução positiva no que diz respeito ao aproveitamento 

na disciplina de Matemática durante o ano letivo, tal como se pode observar no gráfico e 

na tabela seguintes:  

 

 

Sucesso à disciplina de Matemática 

(em%) 

Metas de sucesso previstas 

no início do ano letivo 

(em%)  1º P 2º P 3º P 

7ºA 72,7 54,5 66,7 70 

7ºB 83,3 75 83,3 70 

8ºA 45,5 36,4 54,5 50 

9ºA 36,8 63,2 68,4 50 
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Da análise comparativa efetuada nos três períodos, nas diferentes turmas, conclui-se 

que, de um modo geral, o sucesso à disciplina de matemática evoluiu positivamente ao 

longo do ano letivo. As metas estabelecidas para a disciplina foram todas superadas, à 

exceção da turma do 7ºA. De referir que foi integrada no terceiro período uma nova 

aluna nesta turma, a qual obteve nível inferior a três e que não foi contemplada à data da 

fixação das metas. Tendo em consideração a formação original da turma a percentagem 

de sucesso teria sido de 73%. 

No 9º ano foi feita a análise das classificações internas e externas, verificando-se que de 

um modo geral a classificação manteve-se. De referir que a média das classificações 

obtidas no Agrupamento de Escolas de Manteigas na Prova Final do 9º ano à disciplina 

de Matemática foi de 61%, tendo ficado acima da média nacional (55%). 

 

 

Secundário 

Nas aulas de apoio ao 10º e 12º ano, foram esclarecidas dúvidas propostas pelos alunos 

e selecionados exercícios de acordo com os conteúdos lecionados, sempre em 

coadjuvação com a docente titular de turma. Os alunos mostraram-se interessados e 

empenhados nas tarefas propostas. De referir que os discentes do 12º ano raramente 

colocavam dúvidas específicas, limitando-se a realizar as fichas de trabalho que a 

docente elaborava para as aulas de apoio, não demostrando desta forma um estudo 

continuo e sistemático, o que se reflectiu no seu aproveitamento. 

Relativamente à turma do 12º ano os alunos foram assíduos e pontuais. No que diz 

respeito à turma do 10º ano, de um modo geral foram assíduos; no entanto quando as 

aulas de apoio antecediam provas de avaliação escrita a outras disciplinas, os alunos não 

compareciam às aulas de apoio de Matemática. 

 Nº de aulas dadas 

(45 min) 

Nº de aulas frequentadas 

(45 min) 

10º Ano 34 28 

12ª Ano 36 34 

 

Pela observação da tabela supracitada, conclui-se que houve aceitação dos apoios por 

parte dos alunos. 
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Considerações Finais 

 

Após a análise dos resultados obtidos no terceiro momento de avaliação, verifica-se que 

a percentagem de alunos que transitaram de ano nos diferentes ciclos de ensino foi 

bastante satisfatória, tendo ficado retida apenas uma aluna no 2º ano de escolaridade. 

De acordo com a informação da equipa da Estrutura de Missão do Programa Nacional 

de Promoção do Sucesso Escolar, as metas de retenção e desistência estabelecidas para 

o ano letivo 2018/2019, no âmbito do PNPSE, para cada ano de escolaridade, para o 

Agrupamento de escolas de Manteigas estão apresentadas no gráfico seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclui-se que o compromisso foi alcançado em todos os níveis de ensino, 

considerando desta forma os objetivos atingidos, fruto do investimento da escola no 

sucesso escolar dos alunos. 

 

 

Manteigas, 16 de Junho de 2019 

A coordenadora do PNPSE, 

Marta Inês Madeira Andrade Afonso 
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Figura 4: Projeção do compromisso mínimo de transição por ano curricular e  ciclo de 
ensino para 2018/19 
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CIM/AM: Beiras e Serra da Estrela Município: Manteigas Agrupamento/Escola: 160258


