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 Nota: Este plano de melhoria foi elaborado de acordo com o relatório da avaliação externa a 
que o agrupamento de escolas de Manteigas foi sujeito em 2009/2010. O Observatório de 
Qualidade Escolar elaborou um resumo das potencialidades e debilidades do agrupamento 
com base no supramencionado relatório (em anexo) que serviu, de seguida, de suporte para a 
reflexão sobre os aspetos a melhorar nos anos vindouros. Contudo, salientamos o facto da 
implementação imediata de medidas de melhoria com vista ao ajuste das práticas da escola 
em consequência da intervenção da equipa da IGE, no âmbito da avaliação externa. Cumpre-
nos, todavia, salientarmos as contingências inerentes à proposta de revisão da estrutura 
curricular que remete em causa aspetos que foram apontados pela IGE como fragilidades. 
Temos a plena consciência que dentro das duras restrições orçamentais impostas pelo 
ministério da educação, torna-se inultrapassável a situação de concessão de recursos humanos 
e físicos para a implementação de algumas medidas que propomos, nomeadamente a criação 
de um reforço horário específico para a execução otimizada de atividades experimentais com 
coadjuvância de docentes de ciências naturais (CN) e ciências físico-químicas (CFQ). Com a 
alteração ao decreto-lei n.º75/2008 de 22 de abril que previa dentro da fomentação de uma 
organização participada por todos os intervenientes da comunidade educativa, é inaceitável a 
proposta da alienação dos pais e encarregados de educação do conselho pedagógico. 



 

Aspeto a melhorar 
(vide Resumo das 
potencialidades e 

debilidades de 
acordo com 

relatório da IGE) 

 
Objetivos a alcançar 

 
Ciclo de ensino 

Público-alvo 

 
Intervenientes 

 
Calendarização 

Comunicação interna - Indicações mais claras e comunicação assertiva nos 
departamentos e entre conselho pedagógico e professores 
- Uniformização da informação e das indicações 
- Respeito pelas normas ou decisões emanadas do conselho 
pedagógico (CP), conselho geral (CG) e departamentos 
- Aumentar as taxas de frequência e utilização da plataforma 
MOODLE 
 

Todos CP; coordenadores 
e professores 

Ao longo do ano 
letivo 

Identificação dos 
fatores objetivos de 
sucesso e insucesso 
dos alunos 

- Analisar as disciplinas com maiores taxas de sucesso/insucesso 
- Determinar fatores de sucesso/insucesso numa perspetiva pró-
ativa e reflexiva 
- Pedir aos alunos para se pronunciarem a esse respeito 
- Pedir aos encarregados de educação (EE) para identificar 
causas/fatores de sucesso/insucesso dos seus educandos 
(painéis) 
 
 

Todos 
 

Alunos 
EE 
Pessoal docente 

No final de cada 
período 
Análise e avaliação 
final pelo 
observatório de 
qualidade escolar 
(OQE) com vista ao 
plano de melhoria 

Criar mecanismos de 
comparação de 
resultados da 
avaliação externa com 
outras de escolas 

- Analisar os resultados de escolas sociologicamente semelhantes 
e procurar soluções de melhoria dos resultados através dos 
estudos das condicionantes envolvidas 
- Aproximar os resultados dos alunos do valor esperado e evitar 
as oscilações, dentro das possibilidades 

2º; 4.º anos do 
1.º ciclo; 6.º e 9.º 
anos do 3.º ciclo 

Pessoal docente 
OQE 

Ao longo do ano 
letivo 
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sociologicamente 
semelhantes 

- Melhorar as taxas de sucesso na avaliação externa (Exames 
Nacionais) 
 
 

Criação de uma 
associação de 
estudantes 

- Dinamizar e fomentar a comunicação entre alunos, divulgando e 
recorrendo mais ao conselho de delegados de turma, 
convocando estes últimos de forma periódica e agilizando a 
partilha da informação e alertando para as suas potencialidades 
como instrumento de auscultação direta dos alunos 
 

2.º e 3.º ciclos Alunos 
Direção Executiva 
(DE) 

No final de cada 
período ou quando 
pertinente 

Incluir os alunos na 
elaboração dos 
documentos 
organizativos do 
agrupamento 

- Convocar alunos ou representantes dos alunos nas equipas de 
revisão/elaboração de documentos organizativos projetos 
educativo, curricular de agrupamento e de turma (PE, PCA, PCT) 
- Arranjar formas de auscultação direta dos alunos para subverter 
os efeitos nefastos do desaparecimento da formação cívica 
(tempo e espaço privilegiados para o efeito) 
- Criar caixas de sugestões à entrada das escolas e analisar 
conteúdos das mesmas  
 

Todos Alunos 
Diretores de turma 
(DT) 
DE  
OQE 
Alunos e EE 
Pessoal docente e 
não docente 

Quando julgado 
necessário 

Auscultação dos 
alunos e intervenção 
dos mesmos no seu 
processo de ensino-
aprendizagem (EA) 

- Criar instrumentos de avaliação no sentido de os alunos se 
pronunciarem acerca dos seus índices de satisfação quanto ao 
desempenho do pessoal docente, não docente, administrativo e 
DE 
 

Todos OQE 
CP 

Ao longo do ano 
letivo após 
auscultação 
periódica  

Melhorar os índices 
de satisfação do 

- Elaboração de inquéritos de satisfação para averiguar da 
equitatividade na gestão dos recursos dos trabalhadores e a sua 

Todos OQE 
DE 

No 3.º período 
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pessoal docente e não 
docente quanto à 
gestão equitativa dos 
recursos humanos 
 

distribuição de serviço Pessoal docente e 
não docente 

Melhorar os índices 
de satisfação da 
comunidade 
educativa quanto aos 
serviços 
administrativos do 
agrupamento 
 

- Elaboração de inquéritos de satisfação para averiguar dos 
índices de satisfação quanto aos serviços administrativos do 
agrupamento 

Todos OQE 
DE 
Pessoal docente e 
não docente 
EE 
Alunos 

No 3.º período 

Melhorar os 
resultados escolares 
dos alunos 
 

- Elaboração de documentos contando com pistas de melhoria 
CONCRETAS no sentido de averiguar medidas pedagógico 
didáticas para ajudar os alunos a superarem as suas dificuldades 
- Implementação de práticas pedagógicas, através da 
coadjuvância de aulas (inglês 2.º ciclo) 
- Propostas de pedagogias inovadoras através da partilha de 
práticas pedagógicas e didáticas explorando a plataforma 
MOODLE integradas no projeto das Lideranças Inovadoras em 
parceria com a Microsoft 
- Reforço e consolidação da supervisão pedagógica 
- Reforço na aplicação de tutorias e acompanhamento individual 
de alunos com necessidades educativas (NE) 
- Criação de salas de estudo  

Todos Departamentos 
curriculares 

Periodicamente 
(reuniões de 
avaliação finais) 
E ao longo do ano 
letivo 
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Aumentar qualidade e 
frequência das 
atividades 
experimentais 

- Criar um documento contendo oferta experimental a articular 
atividades no 3.º ciclo 
- Pedir um tempo letivo com atribuição de par pedagógico (CN e 
CFQ) com o fim de superar as dificuldades na elaboração de 
atividades experimentais 
 
 

2.º e 3.º ciclos Departamento de 
ciências exatas 

Ao longo do ano 
letivo 

Melhorar os índices 
de utilização e 
rentabilização da 
plataforma MOODLE e 
outras tecnologias 
 

- Aumentar a oferta de formação ao nível da plataforma 
MOODLE, quadros interativos e computadores 

Todos Centro de 
formação 
Pessoal docente 

Ao longo do ano 
letivo 

Propor 
reajustamentos 
SIGNIFICATIVOS a ter 
em conta pelos 
departamentos 
curriculares e grupos 
disciplinares 
 

- Facultar ao OQE documentos contendo reflexão sobre o 
processo de ensino-aprendizagem, avaliação dos alunos e 
resultados obtidos 

Todos OQE 
DE 

Ao longo do ano 
letivo 

Aumentar e melhorar 
as práticas de 
supervisão 
pedagógica 

- Implementar medidas concretas que permitam o alargamento e 
a efetivação de práticas contínuas de supervisão pedagógica 
(observação e aferição das atividades essenciais das aulas) 
- Elaborar grelha de supervisão pedagógica com auscultação dos 
departamentos curriculares e de todos os docentes 

Todos OQE 
DE 
CG 
Departamentos 
curriculares 

Ao longo do ano 
letivo 
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- Envolvência dos coordenadores de departamentos curriculares 
nas atividades de supervisão pedagógico 
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Avaliação do desempenho do agrupamento através dos resultados dos 

alunos 

1. Nota introdutória: 

Foram analisados os resultados obtidos pelos alunos do agrupamento, dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, 

para averiguar as taxas de sucesso e insucesso, no sentido de fomentar uma reflexão por parte 

dos docentes de cada departamento curricular e propiciar a implementação de mecanismos 

que possam melhorar os mesmos resultados, com vista ao sucesso. Este documento foi 

apresentado em sede de conselho pedagógico alargado a todos os professores no sentido de 

transmitir esta informação e melhorar a comunicação interna. 

2. Apresentação dos dados: 

Os dados constam do programa GIAE e foram solicitados de acordo com os ciclos de ensino, 

por ano e por disciplina, relativamente aos anos letivos seguintes: 2009-2010; 2010-2011 e 

2011-2012. Os dados mais específicos do insucesso dos alunos obtidos através da análise dos 

documentos supramencionados são apresentados sob forma de gráficos e tabelas como 

ilustração do trabalho desenvolvido. 

3.  Análise dos resultados e apresentação de pistas de melhoria: 
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Ano e ciclo de ensino 
Áreas curriculares disciplinares 

Língua portuguesa Matemática 

1.º ciclo 

4.º ano 

Apesar de haver uma taxa de sucesso grande 

nesta disciplina (90,90; 86,67 e 82,60%) 

verifica-se um aumento sensível do insucesso 

nos resultados da avaliação externa dos alunos, 

facto que deverá ser discutido em sede do 

departamento curricular de docentes do 1.º 

ciclo. 

É necessária uma reflexão para encontrar 

formas de melhorar os resultados dos alunos 

nesta disciplina para travar este aumento 

progressivo do insucesso. 

 

2009-2010: 9,10% 

2010-2011: 13,33% 

2011-2012: 17,20% 

 

Resultados dos Exames Nacionais: 

Nas três turmas que realizaram as provas, 

obtiveram-se os resultados seguintes: na turma 

A registam-se 5 níveis B, cinco níveis C e dois 

níveis D. Na turma B, 10 níveis B e 3 níveis C. Na 

Os resultados dos alunos apresentam uma 

oscilação evidente com tendência para o 

aumento do insucesso, embora as taxas de 

sucesso sejam boas (90,90; 80,00 e 82,60% nos 

anos escolares respetivos). 

Os docentes deverão refletir no sentido de 

encontrar em conjunto formas de melhorar os 

resultados, apesar de se verificar uma ligeira 

descida dos níveis inferiores a 3.  

 

2009-2010: 9,10% 

2010-2011: 20,00% 

2011-2012: 17,20% 
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turma de Sameiro registou-se 1 nível B e 3 

níveis D. Em termos de avaliação nos domínios, 

os piores resultados surgem na escrita. Quanto 

aos domínios, os alunos apresentam os 

seguintes resultados: na leitura, houve 1 A, 12 

classificações B, 14 C e 2 classificações C. No 

conhecimento explícito da língua houve 5 A, 14 

B, 7 C e 3 D. Na escrita, 3 A, 8 B, 9 C, 8 D e 1 E. 

Os melhores resultados foram obtidos no 

conhecimento explícito da língua.   

 

 

Ano e ciclo de 

ensino 

Áreas curriculares disciplinares sujeitas a exames 

Língua Portuguesa Matemática Inglês 

 

2.º ciclo 

5.º ano Observa-se uma oscilação dos 

resultados do insucesso dos alunos, com 

tendência para o aumento dos níveis 

inferiores a 3. 

 

2009-2010: 11,11% 

2010-2011: 0,00% 

2011-2012: 18,75% 

Na disciplina de matemática verifica-se 

a mesma oscilação dos resultados com 

a mesma tendência para uma subida 

dos resultados inferiores a 3 neste ano 

letivo, que se pode considerar de 

significativa. 

 

2009-2010: 6,67% 

2010-2011: 13,04% 

Na disciplina de inglês os níveis 

inferiores a 3 apresentam um aumento 

gradual durante os três últimos anos 

letivos, com um aumento significativo 

no presente ano letivo. 

 

2009-2010: 0,00% 

2010-2011: 4,55% 

2011-2012: 20,00% 
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2011-2012: 25,00% 

6.º ano Verifica-se uma descida do insucesso 

dos alunos nesta disciplina. 

É preciso refletir sobre os mecanismos 

que foram implementados para a 

consecução deste objetivo e replicar as 

práticas.  

 

2009-2010: 10,53% 

2010-2011: 8,33% 

2011-2012: 4,35% 

 

Resultados dos Exames Nacionais do 6.º 

ano: 100% de sucesso nas Provas Finais. 

Turma A: 6 alunos com nível três, cinco 

com nível quatro e um com nível cinco. 

Na turma B, 5 níveis três e 5 nível 

quatro. Em termos de análise das 

dificuldades evidenciadas por domínio, 

a turma A evidenciou menor 

desempenho no domínio da leitura e 

escrita. Na turma B, a turma demonstra 

menor desempenho nos conteúdos 

Na matemática continuamos a verificar 

uma oscilação dos resultados, havendo 

ainda uma reflexão para fazer com o 

fim de averiguar quais as causas do 

insucesso e pensar nos mecanismos 

para melhorar estes resultados. 

 

2009-2010: 10,53% 

2010-2011: 16,67% 

2011-2012: 13,04% 

 

Resultados dos Exames Nacionais: 

2011-2012: 44,1% (35% melhor que a 

média nacional). 

 

Os resultados apresentam alguma 

oscilação, embora o insucesso esteja a 

baixar, ligeiramente, desde o ano letivo 

transato. 

 

2009-2010: 13,16% 

2010-2011: 19,15% 

2011-2012: 18,18% 



 Direção Regional de Educação do Centro 

 Agrupamento de Escolas de Manteigas – 160258 
 

PLANO DE MELHORIA  
 

9 
 

gramaticais. 

 

3.º ciclo 

7.º ano À imagem do que acontece no 2.º ciclo, 

os resultados do insucesso oscilam, 

acusando, este ano letivo um aumento 

significativo de níveis inferiores a 3. 

Com a mudança de ciclo também se 

verifica um aumento do insucesso que 

se poderá dever a esta mudança, 

contudo é preciso pensar na articulação 

vertical e encontrar forma de minimizar 

o insucesso. 

Criar estratégias de melhoramento dos 

resultados com vista à obtenção de 

maiores taxas de sucesso. 

 

2009-2010: 12,50% 

2010-2011: 5,88% 

2011-2012: 27,08% 

A disciplina de matemática apresenta 

taxas significativas de insucesso nos 

três anos letivos consecutivos com 

uma nítida tendência para o aumento 

do insucesso. 

Fomentar a reflexão em sede de 

departamento e encontrar formas 

mais eficazes de melhorar o sucesso 

dos alunos. 

 

2009-2010: 30% 

2010-2011: 32,35% 

2011-2012: 42,55% 

No inglês o aumento dos níveis 

inferiores a 3 é muito significativo. 

Há um desfasamento dos resultados do 

insucesso com uma clara tendência para 

uma grande taxa de insucesso 

coincidente com a mudança de ciclo, de 

metodologias de ensino e práticas 

pedagógicas, bem como um nível de 

exigência diferente. 

Em sede de departamento já se refletiu 

acerca deste desfasamento, tendo sido 

implementadas várias estratégias, desde 

a co docência até à mudança de 

docente. 

Terá de se avaliar os resultados nos 

próximos anos letivos para averiguar do 

sucesso destas medidas. 

 

2009-2010: 43,33% 

2010-2011: 31,25% 

2011-2012: 36,96% 
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 8.º ano As taxas de sucesso são boas. Os 

resultados continuam a revelar uma 

pequena oscilação dos resultados com 

um aumento dos níveis inferiores a 3 no 

presente ano letivo.  

 

2009-2010: 8,70 % 

2010-2011: 6,45% 

2011-2012: 12,50% 

Relativamente à disciplina de 

matemática, nota-se uma evidente 

oscilação, havendo uma duplicação do 

insucesso correspondendo ao número 

de níveis inferiores a 3 que de 21,74 

em 2009-2010 passa para 45,16% em 

2010-2011. Ainda assim, revela-se um 

acréscimo de níveis inferiores a 3 neste 

ano letivo. 

 

2009-2010: 21,74% 

2010-2011: 45,16% 

2011-2012: 25,81% 

Verifica-se também uma oscilação nos 

resultados com uma ligeira alteração em 

baixa para o presente ano letivo.  

 

2009-2010: 26,09% 

2010-2011: 37,93% 

2011-2012: 23,33% 

 9.º ano Verifica-se um aumento gradual do 
insucesso na disciplina de língua 
portuguesa, nos três anos letivos 
consecutivos em análise. 
Deve-se em sede de departamento 
procurar soluções para este aumento do 
insucesso e equacionar pistas de 
melhoria com o fim ao sucesso dos 
alunos.  
Dentro das pistas de melhoria e 
soluções de remediação implementadas 

Embora se registe uma ligeira descida 

do insucesso dos alunos do ano letivo 

2009-2010 para 2010-2011, observa-se 

um aumenta da taxa de insucesso dos 

alunos no presente ano letivo. 

Os docentes do departamento deverão 

estar atentos às taxas de insucesso e 

procurar melhorar estes resultados, 

encontrando soluções para tal. 

 

As taxas de insucesso no inglês estão a 

registar uma clara descida o que revela 

que partes das medidas de remediação 

e estratégias de melhoria 

implementadas estão a surtir efeito. 

Os docentes do departamento devem 

prosseguir com vista ao aumento do 

sucesso dos alunos.  

 

2009-2010: 54,55% 
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em anos letivos anteriores, a reflexão 
dos docentes deste departamento deve 
indagar de alternativas (pedagógicas, 
didáticas) para reverter esta situação. 
 
Dentro das propostas de melhoria 
apontadas nas reuniões de articulação 
vertical destacamos:  
Nos 2.º e 3.º ciclos, as medidas a 
implementar são as seguintes: 
continuação das atividades do “Clube 
quero ajuda”; criação de uma equipa de 
alunos “Amigos da BE” que possam 
interagir e simultaneamente 
desenvolver os domínios da língua 
portuguesa por turma (cerca de 1/3 de 
alunos por turma) ao longo do ano 
letivo; o clube de teatro “Arte de 
representar”, a cargo da professora 
Paula Barata e os docentes de língua 
portuguesa, adaptação e dramatização 
de peças com base em monografias do 
PNL; produção de uma maior 
diversidade de tipologias textuais e 
reforço de materiais de apoio aos 
curricula, com oficinas de gramática.  

2009-2010: 32,35% 

2010-2011: 32% 

2011-2012: 33,33% 

 

Resultados dos Exames Nacionais 

(insucesso): 

2011-2012: 48% (2,7% mais do que a 

nível nacional) 

2010-2011: 40,00% 

2011-2012: 32,26% 



 Direção Regional de Educação do Centro 

 Agrupamento de Escolas de Manteigas – 160258 
 

PLANO DE MELHORIA  
 

12 
 

No pré-escolar: até aos quatro anos de 
idade sessões de leitura diárias em 
articulação com primeiro ciclo. 
Continuação da “Leitura em Vai e Vem”, 
hora do conto/hora da história com 
requisição de livros. Os cinco anos, em 
articulação com o primeiro ano do 
primeiro ciclo, atividades de 
propedêutica e simulação de aulas que 
irão ser definidas no início do próximo 
ano letivo, com a docente do primeiro 
ano. Atividades de inserção e 
familiarização com o 1.º ciclo, 
aprendizagem de regras relativas ao 
funcionamento do novo ciclo (utilização 
do quadro, postura em sala de aula, a 
importância do silêncio, regras de 
entrada e saída e adaptação ao espaço 
exterior). No 1.º  ciclo, tendo em conta 
os novos programas, articulação na 
lecionação de conteúdos do 
conhecimento explícito da língua, com 
base no Dicionário Terminológico. 
Produção textual de um plano de texto, 
desenvolvimento de oficinas ou clubes 
de desenvolvimento do CEL, nas salas 
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de aula e na biblioteca, reforçando 
aprendizagens através de atividades 
lúdicas. Utilização de diversos 
documentos autênticos e 
implementação de regras de escrita e 
segmentação de texto já referenciadas 
em atas de anos anteriores. Nos 2.º e 
3.º ciclos reforço de atividades 
sobretudo em clubes ou ateliers. 
Continuação de “Dez minutos de 
leitura” para o desenvolvimento de 
conteúdos associados aos domínios da 
leitura e escrita, e produção escrita. 
Partilha pública de leituras fora do 
contexto de sala de aula. 
 
2009-2010: 8,82% 
2010-2011: 16% 
2011-2012: 24,24% 
 
Resultados dos Exames Nacionais: a 
turma A demonstrou uma percentagem 
de insucesso de 31,2 %. O nono B, 
obteve 30% de insucesso. Os 9.º A e B 
evidenciam um menor desempenho no 
domínio gramatical (funcionamento da 
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língua). 
 

 

 

 

Apresentação dos gráficos dos resultados:  
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5º ano - % de níveis inferiores a 3 a Língua Portuguesa  

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

11,11 0 18,75 
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5º ano - % de níveis inferiores a 3 a Matemática 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

6,67 13,04 25 
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5º ano - % de níveis inferiores a 3 a Inglês 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

0 4,55 20 
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Língua Portuguesa - 6º ano 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

10,53 8,33 4,35 
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6º ano - % de níveis inferiores a 3 a Matemática 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

10,53 16,67 13,04 
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6º ano - % de níveis inferiores a 3 a Inglês 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

13,16 19,15 18,18 
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7º ano - % de níveis inferiores a 3 a Língua Portuguesa 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

12,5 5,88 27,08 
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7º ano - % de níveis inferiores a 3 a Matemática 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

30 32,35 42,45 

 

 

 



 Direção Regional de Educação do Centro 

 Agrupamento de Escolas de Manteigas – 160258 
 

PLANO DE MELHORIA  
 

23 
 

 

8º ano - % de níveis inferiores a 3 a Matemática 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

21,74 45,16 25,81 
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8º ano - % de níveis inferiores a 3 a Inglês 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

26,09 37,93 23,33 
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9º ano - % de níveis inferiores a 3 a Língua Portuguesa 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

8,7 6,45 12,5 
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9º ano - % de níveis inferiores a 3 a Matemática 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

32,35 32 33,33 
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9º ano - % de níveis inferiores a 3 a Inglês 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

54,55 40 32,26 
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Apresentação de um exemplo de articulação curricular como medida de melhoria dos 

resultados 

Nota: Para reforçar o esforço desenvolvido pelo agrupamento no sentido de melhorar as suas 

práticas bem como os resultados conseguidos, apresentamos de seguida uma forma de 

articulação curricular aplicada no decorrente ano letivo como exemplo de melhoria. 

Monitorização e acompanhamento da articulação vertical de conteúdos e estratégias entre o 

1.º ciclo do ensino básico e a turma B do 6.º ano de escolaridade, do 2.º ciclo. 

 

A pedido do diretor do agrupamento, o observatório de qualidade escolar acompanhou e 

monitorizou as atividades de articulação supramencionadas, com o objetivo de avaliar os 

benefícios de um projeto de articulação de conteúdos e estratégias entre ciclos no âmbito de 

uma necessidade de reforço dos conhecimentos requerido pela docente de matemática do 2.º 

ciclo, Maria de Lurdes Lameiras. 

 

PRINCIPAIS DIFICULDADES DETETADAS 

 

Na turma B do 6.º ano de escolaridade, a docente atrás mencionada contactou a direção do 

agrupamento devido às dificuldades notórias por ela detetadas ao nível do cálculo, da divisão, 

nomeadamente com numerais de 2 dígitos. Por outro lado, os alunos também revelam 

problemas ao nível do saber estar e saber ser, como a atenção em sala de aula, concentração, 

hábitos e métodos de trabalho, empenho e inclusive a leitura e interpretação de enunciados, 

questões que requeiram a explicação de um procedimento, a escrita de informação 

matemática em que se torne necessário interpretar e relacionar mais do que um tipo de 

representação e na mobilização de conceitos implícitos. 

Ainda, no que concerne ao comportamento, os alunos demonstram atitudes e 

comportamentos que não se adequam a uma sala de aula, não tendo interiorizadas algumas 

regras básicas de conduta. 
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ESTRATÉGIAS ADOTADAS 

 

O diretor convocou uma reunião, reunindo a professora de matemática do 2.º ciclo (Maria de 

Lurdes Lameiras), a coordenadora do 1.º ciclo (Anunciação Costa), a professora de apoio 

(Susana Costa) e o professor adjunto responsável pelo 1.º ciclo (José Manuel Monteiro). Nessa 

reunião trocaram-se ideias e opiniões e definiram-se estratégias: 

- adaptação/aferição de metodologias entre 1.º ciclo e 2.º ciclo ao nível do ensino da 

matemática; 

- identificação dos pré-requisitos  e conhecimentos necessários: tabuada, números decimais; 

- treino das operações e desenvolvimento de mecanismos de cálculo através da prática; 

- consolidação dos conteúdos na carga horária dos apoios de matemática e reforço nas aulas 

de estudo acompanhado. 

 

MEDIDAS IMPLEMENTADAS 

 

- Dar continuidade às estratégias delineadas com indicação da importância da realização dos 

trabalhos de casa e/ou de carácter extracurricular (biblioteca). 

- Atividades de consolidação com vista à exercitação da gestão de tempo com o fim de atingir 

maturidade cognitiva adequada. 

- Reforço da necessidade de um estudo continuado e sistemático, no sentido dos alunos 

conseguirem superar as suas dificuldades. 

 

OBSERVAÇÕES E CONCLUSÕES DO OBSERVATÓRIO DE QUALIDADE ESCOLAR 

 

Em primeiro lugar o observatório louvou a atitude da docente de matemática, que, ao sentir 

dificuldades no processo de ensino-aprendizagem dos alunos e depois de ter desenvolvido 

várias estratégias no sentido de ajudar os alunos a superarem as suas dificuldades, face à não 
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consecução dos seus objetivos, requereu a intervenção da direção à procura de uma resposta 

mais efetiva na resolução dos problemas. 

 

Por outro lado, esta iniciativa deve ser transmitida e replicada como um exemplo de 

articulação curricular que poderá inspirar novas iniciativas do mesmo tipo. Esta atividade 

poderá constar do projeto das Lideranças Inovadoras como iniciativa pedagógica a ser 

implementada pelos professores que integram a equipa.   

Este exemplo de articulação curricular foi apresentado e discutido em sede de conselho 

pedagógico alargado a todos os docentes. 

 

 

 

 


