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1.

Introdução

Nos termos dos artigos 9.º, ponto 2, alínea a) e 13.º, alínea f) do Decreto-lei nº 75/2008, de 22 de
abril, na sua atual redação, apresenta-se o presente relatório final de execução do Plano Anual de
Atividades.
Conforme consta do Plano Anual de Atividades de 2020/2021 (PAA), todas as atividades foram
planificadas tendo em conta as áreas de intervenção prioritária do Projeto Educativo e o Parecer do
Conselho Pedagógico, em articulação com o Regulamento Interno e o Projeto de Orçamento, tendo sido
propostas no início do ano letivo e aprovadas em reunião de Conselho Geral, ou ao longo do ano, sendo
aprovadas pela Diretora.
O presente documento tem por objetivo integrar, numa perspetiva global, um conjunto de
informações que relaciona as atividades efetivamente realizadas e os recursos utilizados nessa realização.
Visa ainda apresentar informação sobre a execução do Plano Anual de Atividades, o qual reporta as
atividades desenvolvidas pelas diferentes estruturas, projetos e clubes em funcionamento. Para tal, será
feita uma reflexão global de modo a identificar aspetos menos bem conseguidos, otimizando os recursos
disponíveis assim como as estratégias a diferenciar com vista a melhorar a organização/prossecução das
atividades futuras. Esta reflexão resulta da análise dos relatórios apresentados pelas diferentes estruturas
do Agrupamento de Escolas, nomeadamente dos Departamentos, Grupos Disciplinares, Projetos e Clubes.
Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização
Mundial de Saúde no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação da disseminação do vírus
SARS-Cov-2 como uma pandemia no dia 11 de março de 2020, as escolas suspenderam, mais uma vez,
as suas atividades letivas presenciais em janeiro de 2021. No entanto, as aulas presenciais foram de
imediato substituídas pelas aulas a distância e muitas das atividades previstas continuaram a realizar-se,
usando para isso a plataforma Teams da Microsoft.
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2. Órgãos e estruturas do Agrupamento
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3. Atividades da Direção

3.1. Atividades Escolares
O ano letivo 2020/2021 teve início com o desenvolvimento de diversas atividades preparatórias que
se desenrolaram antes do dia 1 de setembro e tidas como imprescindíveis para a sua efetivação,
nomeadamente:
• Planificação e organização do serviço de matrículas e constituição de turmas;
• Realização de exames nacionais e de equivalência à frequência;
• Distribuição do serviço letivo e não letivo;
• Elaboração de horários de discentes, docentes e não docentes;
• Calendarização e planificação das reuniões e outras atividades de lançamento do ano letivo para
as diversas estruturas: conselho pedagógico, departamentos curriculares, conselhos de diretores de turma,
conselhos de turma preliminares, reunião geral de professores, reunião geral de assistentes operacionais,
entre outras.
As atividades escolares letivas e não letivas, cuja responsabilidade de implementação compete à
diretora do agrupamento, decorreram de acordo com o previsto, com a exceção da paragem por 15 dias, a
partir de 21 de janeiro, e com a exceção dos sucessivos isolamentos profiláticos de turmas completas e
docentes.

3.2. Segurança/Instalações e outros recursos materiais

Quanto a estes parâmetros, os mesmos foram trabalhados no sentido da rentabilização dos
recursos. Assim:
• Colocou-se ao serviço da comunidade os diversos espaços do agrupamento, nomeadamente os
desportivos;
• Foram disponibilizados ao pessoal docente e não docente todos os recursos materiais suscetíveis
de proporcionarem um bom desenvolvimento das suas atividades;
• Efetuou-se a manutenção geral, nomeadamente:
EB1 de Santa Clara – A Junta de Freguesia de São Vicente efetuou todas as pequenas reparações
da sua responsabilidade e a Câmara Municipal efetuou, tendo em conta também a sua responsabilidade,
as grandes reparações.

Gil Vicente:
A Junta de Freguesia de São Vicente: fez uma limpeza profunda de todas as zonas verdes
exteriores da escola e continuou a fazer a manutenção desses espaços; fez também o tratamento da
lagarta dos pinheiros.
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Parque Escolar: o plano de manutenção foi realizado com muitas insuficiências, nomeadamente no
que diz respeito às avarias do sistema de água quente, abertura automática do portão de estacionamento,
parede e porta do bar, sistema de alarme de incêndios e reposição da mestragem geral.
Direção: realizou-se uma reparação geral dos cacifos de educação Física dos e das alunas, foram
reparadas 50 cadeiras de laboratórios e da sala de Educação tecnológica, pintadas várias paredes
interiores e exteriores, poda de várias árvores, colocação de cinco quadros brancos novos, substituição de
vários videoprojetores e computadores de secretária.
EB1 do Castelo – durante o ano letivo 2020/2021 não houve qualquer obra na EB1 do Castelo.

5

4. Atividades do Conselho Pedagógico

4.1. Atividades dos Departamentos Curriculares

Departamento Curricular do Pré-Escolar

I - Mecanismos de Gestão e de Articulação Curricular
No departamento da educação Pré-escolar, a ação educativa teve como referência, a caracterização
da turma e o diagnóstico do grupo.

Na planificação e na gestão o

apoio e o conhecimento

dos

documentos orientadores tais como o Regulamento Interno do Agrupamento, o Projeto Educativo, o Plano
de Desenvolvimento para a Cidadania, a execução do Plano Anual de Atividades, e a elaboração do
Projeto Curricular de Grupo baseado nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar como
sugestão para construir e “gerir o currículo adaptando-o ao contexto social, às características das crianças
e das famílias e à evolução das aprendizagens de cada criança e do grupo” (OCEP,2016).
O departamento, em toda a sua ação, teve como linha orientadora as diretrizes dos Órgãos de
Gestão da Escola e as orientações do Conselho Pedagógico, tendo sido articulado com as educadoras
todas as considerações e indicações. Foi realizada a planificação do departamento, dirigida às áreas
identificadas como mais necessárias de forma a contribuir para atingir os objetivos e metas fixados no
Projeto Educativo e no âmbito dos planos de melhoria. Foram monitorizadas as aprendizagens, ajustadas
estratégias para o ensino à distância e o apoio às famílias, no período de confinamento. Participei com
empenho nas reuniões do Conselho Pedagógico, passei a informação e as orientações, apresentei
propostas do departamento. No âmbito da autoavaliação do Agrupamento fiz parte da equipa operacional
do Plano de Ação de Melhoria Inicial (PAM). Participei em todas as reuniões da Equipa Multidisciplinar de
Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI). Convoquei reuniões mensais de departamento, fomentei a reflexão
sobre as aprendizagens e formas de acompanhar as famílias, mostrei sempre disponibilidade em colaborar
nas diferentes tarefas sempre na perspetiva de melhorar em qualidade, a prática pedagógica e criar
espaços de aprendizagem com condições favoráveis ao ensino-aprendizagem. Foi organizado o dossiê do
departamento com as respetivas atas. Relativamente ao meu contributo para o PAA, foram selecionados
conteúdos, propostos projetos e escolhidos criteriosamente em departamento as visitas a realizar.
Com o encerramento das aulas devido à Covid-19, o departamento teve que se reorganizar para dar
resposta e continuidade às aprendizagens e ao acompanhamento dos grupos de crianças na modalidade
de E@D.

Para o efeito foram marcadas reuniões síncronas com periocidade semanal, com o objetivo de
planificar semanalmente propostas com conteúdos para enviar para as famílias. No departamento foi
criado um grupo de trabalho através do WhatsApp, com todas as educadoras, para monitorizar e partilhar
as dificuldades, que surgiram nos contatos com as famílias e partilhar propostas de links e de conteúdos
relacionados com as Orientações Curriculares para o Pré-escolar.
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Nestas reuniões foram avaliadas e monitorizadas as dificuldades encontradas pelas educadoras nos
respetivos grupos e criadas estratégias de comunicação, para que fosse possível dar continuidade as
propostas, e permitir o contacto regular com os alunos e com as famílias. Para o efeito as educadoras,
disponibilizaram os seus meios de comunicação (computadores, internet e telefone) para a partir de casa
manter o contato regular com as famílias e crianças. Foram ainda impressas fotocópias e disponibilizado
material para as famílias que solicitaram. Foi organizada a Escola de Acolhimento com atividades
realizadas pelas educadoras, numa escala rotativa, para as famílias com empregos prioritários e para as
que tinham maiores dificuldades.
Este período exigiu a adaptação de todos. A falta da escola e de todo o ambiente
envolvente que esta proporciona, principalmente para

educativo

as famílias com menores recursos e poucas

condições habitacionais, trouxe algumas dificuldades, as aprendizagens que estavam a ser consolidadas
foram interrompidas, as crianças de PLNM não praticaram o português neste caso a rotina familiar não
substituiu a escola, as famílias tiveram que se ajustar às múltiplas tarefas familiares, o medo e a
preocupação com a saúde esteve presente, algumas crianças acusaram o isolamento, a falta dos amigos
e de brincar fora do ambiente familiar. Para algumas famílias foi um desafio realizarem as atividades com
os filhos e permitiu também uma aproximação e conhecimento da criança.
No início do ano letivo e mensalmente foram definidas em conjunto as planificações assim como
estratégias e atividades comuns. A gestão curricular foi individualizada, registada no PCG, tendo em conta
o diagnóstico os interesses e as necessidades de cada grupo de crianças.
No departamento pré-escolar foi promovido de forma colaborativa o trabalho de equipa e fomentada
a articulação curricular que teve como objetivo o bem-estar das crianças e a qualidade da ação educativa,
promover a intencionalidade do processo educativo, pensar e planificar atividades que promovessem
aprendizagens significativas e inclusivas, serviu também para

organizar, planificar e avaliar os projetos

desenvolvidos e propostos para o PAA do Agrupamento.
No período de encerramento da escola reajustaram-se conteúdos as educadoras elaboram
planificações de fácil aplicação ao contexto familiar para que o E@D fosse exequível de ser acompanhado
com as famílias tendo em atenção os recursos de cada uma delas. A falta de computadores e a pouca
autonomia das crianças necessitou de um grande esforço por parte das famílias para dar resposta a esta
nova situação de isolamento, por vezes as tarefas a realizar em casa eram muitas, e para muitos não foi
fácil ocupar os filhos e dar continuidade às aprendizagens. Em diferentes horas do dia e de acordo com a
disponibilidade das famílias as Educadoras falavam com as crianças, estas enviavam fotos dos trabalhos
ou vídeos com atividades mais do que as aprendizagens ou o cumprimento das propostas enviadas, teve
um maior impacto positivo nas famílias poderem

partilhar as preocupações e dificuldades, a relação

estabelecida com as crianças, a possibilidade de estas terem noticias dos amigos, poderem falar com a
educadora e minimizar a falta da escola e dos amigos. Nas aulas assíncronas foram enviados aos pais
links com visitas virtuais e documentários relacionados com temas já iniciados nas turmas e planos de
atividades flexíveis que envolviam a criança e a sua família.
Durante o ano os professores da Educação Especial que acompanharam as crianças abrangidas
pelo Decreto-Lei nº 54/2018 da Educação Inclusiva fizeram os apoios articularam

propostas de trabalho

individualizado e materiais a utilizar com cada criança, realizou-se a avaliação das aprendizagens
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envolvendo todos os intervenientes família terapeutas e psicólogos. Os professores que acompanhavam
as crianças deram continuidade ao E@D estabelecendo o contato com os alunos e deram orientações às
famílias enviando atividades dirigidas às suas necessidades.
Da avaliação das atividades e dos projetos desenvolvidos no período de aulas presenciais, aferiu-se
que estas promoveram a curiosidade, o sentido crítico e o interesse pelo saber. Áreas chave para um
conhecimento ativo e integrado, facilitador das aprendizagens.
Para além das aprendizagens conseguidas tendo em conta o início do ano e o diagnostico das
turmas, os efeitos positivos nos grupos de crianças prenderam-se também com a aquisição de
competências pessoais e sociais (sócio afetivas) ao nível da autonomia, relação e respeito pelo outro e
interiorização de regras.
As visitas de estudo foram planificadas em reunião de departamento e revelaram ser no 3º período
uma mais-valia, veio colmatar o período de confinamento sendo uma lufada de ar fresco para as crianças,
permitiu também a consolidação dos temas trabalhados em sala, e experiências do ponto de vista socioafetivo e cultural.
Das visitas realizadas, destaca-se o ambiente de aprendizagem conseguido, o envolvimento e
satisfação demonstrado pelas crianças nas atividades desenvolvidas e a colaboração dos Encarregados
de Educação, o que se refletiu nos resultados obtidos e nas competências adquiridas pelas crianças.

Articulação com o 1.º ciclo
A articulação com o 1.º ciclo, foi realizada no início do ano com a entrega dos relatórios e passagem
de informação das crianças que foram para o 1.º ano. De forma a promover a sequencialidade do
processo de ensino-aprendizagem.
No final do ano letivo fomos auscultadas sobre a constituição turmas, estando previsto articular com
os professores que ficarem com o 1.º ano a entrega do relatório com a informação e relatório de avaliação
dos alunos que transitaram.
As atividades de articulação em sala de aula com o 1.º ano, não foram concretizadas devido ao
confinamento e à bolha imposta pela pandemia Covid-19.
De forma a dar seguimento aos projetos do PAA no período de aulas presenciais foram
estabelecidas articulações com entidades/instituições externas Teatro D. Maria II; “Projeto Transições”;
Projeto ABC – Sons com a Junta de freguesia de S. Vicente). Tendo sido realizadas atividades por estas
entidades que proporcionaram um maior enriquecimento do currículo.

II. Mecanismos de Supervisão Pedagógica
No departamento da Educação Pré-escolar os mecanismos de supervisão e as linhas de atuação
visaram o trabalho colaborativo entre pares, realizado em momentos informais e outros formais, que
incluíram o agendamento de reuniões mensais de departamento. As reuniões serviram para informar, das
decisões do Conselho Pedagógico, realizar planificações e decidirmos estratégias de trabalho
relacionadas com os diferentes grupos de crianças, serviu também para operacionalizar o PAA, marcar as
visitas de estudo, avaliar as atividades conjuntas. Após encerramento da escola foram recolhidos os
emails dos encarregados de educação e os telefones, foram estabelecidos contatos para saber do bem8

estar das crianças, e das famílias. Aferiu-se com cada família as suas necessidades e dificuldades,
apuramos qual a disponibilidade destas para realizarem com as crianças algumas das atividades
sugeridas. No departamento foi elaborado em trabalho colaborativo um Plano geral, com sugestões de
atividades e tarefas, fundamentado nas sugestões do plano do Ministério da Educação, este plano de
atividades foi enviado por e-mail para as famílias, comtemplou diferentes sugestões de atividades para as
crianças, nomeadamente ao nível da participação nas rotinas diárias, atividades nas áreas da expressão,
comunicação, com

diferentes histórias,

jogos didáticos conteúdos de matemática, exercícios de

movimento em família, músicas para a Infância, escola virtual, visitas a museus online. Este material
online foi disponibilizado aos pais para envolverem as crianças com sugestões lúdicas e flexíveis,
ajustando aos seus ritmos familiares consoante a disponibilidade pessoal e de tempo. As maiores
dificuldades apontadas pelos pais foi a falta de tempo para dar atenção às crianças, devido ao
teletrabalho, estavam a

trabalhar fora ficando as crianças com os avós, irmãos mais velhos com tarefas

escolares, que necessitam de uma maior atenção dos pais, foi também referido os poucos recursos
tecnológicos existentes em cada casa, algumas famílias não têm computador só telemóvel. As famílias dos
alunos de PLNM, foram mais tímidas em participar na partilha de trabalhos e em seguir o plano de
trabalho. Os contactos por telefone / videochamada, foi um bom meio de comunicação com as crianças,
estas revelaram ter muitas saudades da escola e dos amigos, algumas acusaram o cansaço de estarem
fechados em casa.
Nas reuniões presenciais e síncronas mostrou-se eficaz o trabalho colaborativo e a reflexão sobre as
práticas, sobre o ambiente educativo e as estratégias pedagógicas utilizadas. Foi por período realizado o
balanço e registo dos progressos das aprendizagens de cada grupo de crianças tendo como base as
fichas de avaliação onde é referido as competências e domínios de aprendizagem que se incidiu, a
identificação de possíveis dificuldades para se desenvolverem estratégias de atuação e o reajustamento
do processo ensino-aprendizagem.
As avaliações formativas tiveram por base uma reflexão crítica constante de vários momentos
incluindo os do ambiente proporcionado, a observação direta, portfólios dos trabalhos das crianças, a
opinião das crianças.
Assim, no que respeita a autoavaliação do departamento, as reuniões de trabalho colaborativo, a
preparação de estratégias individuais e de grupo, a articulação curricular, são medidas que contribuem
para o sucesso das aprendizagens.

Ao longo do ano cada educadora faz a monitorização das crianças a frequentar o AAAF e
acompanhamento das atividades desenvolvidas, fez também o acompanhamento das refeições servidas
nos estabelecimentos e do ambiente proporcionado nestes momentos.
No âmbito da avaliação do desempenho docente, as educadoras elaboraram o seu relatório de
autoavaliação e a coordenadora, enquanto avaliadora interna, procedeu à avaliação do desempenho das
docentes contratadas.

III. Estratégias/Instrumentos de Análise e Utilização de Resultados Escolares dos Alunos
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No departamento de pré-escolar os instrumentos utilizados para recolher e registar os dados no
âmbito das aprendizagens/competências das crianças, assim como as dificuldades encontradas ao nível
do grupo, são: observação diária; as fichas de registo de competências por domínios e áreas de
aprendizagem; observação dos trabalhos realizados pelas crianças, os registos das opiniões das crianças
sobre o seu grau de satisfação. Na educação Pré-escolar a avaliação é essencialmente formativa e
globalizante serve para estabelecer procedimentos regular o processo e ajustar as atividades às
necessidades interesses e características de cada criança e do grupo.
A reflexão sobre a observação diária permitiu registar a progressão das aprendizagens monitorizar
as suas competências e dificuldades, esta informação serviu como suporte ao apoio individual, e ao
planeamento das atividades nos diferentes domínios das orientações curriculares, ajustar os ritmos e
necessidades de aprendizagem, fomentar a autonomia e respeitar os interesses individuais, permitiu
também ajustar os materiais e procurar recursos educativos.
Os instrumentos de registo utilizados foram a grelha inicial diagnóstica do grupo, o registo individual
e a avaliação global descritiva das competências adquiridas por período. As dimensões fundamentais
avaliadas no progresso das aprendizagens das crianças foram as seguintes:
a) as áreas de conteúdo das Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (OCEPE);
b) outras específicas estabelecidas no projeto educativo e/ou plano próprio de turma e no PEI.
As informações recolhidas com a família e outros parceiros que intervêm direta ou indiretamente com
a criança foi outra fonte de recolha de informação permitindo conhecer melhor a criança e as suas
necessidades.
No final de cada período, fez-se o registo e análise dos resultados obtidos por cada grupo de JI,
reunimos com os técnicos que acompanham as crianças (Educação especial. terapeutas da fala,
psicólogos), e posteriormente ajusta-se estratégias e atividades dirigidas às necessidades detetadas de
forma a potenciar as aprendizagens.
Os critérios de avaliação não foram alterados, a avaliação final das aprendizagens teve por base a
observação dos trabalhos das crianças e os registos das competências alcançadas nas três áreas de
conteúdo, as aprendizagens alcançadas a informação das famílias, e ainda o que foi observável no
período de ensino à distância, nomeadamente o feedback dos respetivos encarregados de educação a
recetividade da criança em relação às propostas enviadas no plano semanal, a aderência às
síncronas,

aulas

bem como o interesse e os contactos estabelecidos diariamente com os pais e crianças e os

trabalhos enviados, por email ou fotografia.
O resultado do departamento apesar das dificuldades encontradas globalmente foi positivo, destacase o ambiente de aprendizagem conseguido nas aulas presenciais, o elevado grau de empenhamento e
interesse demonstrado pelas crianças nas atividades propostas pelos educadores, a adaptação e a
aproximação das famílias à escola imposta pelo E@D e a colaboração das famílias para os contactos, o
que se refletiu nos resultados obtidos e nas competências adquiridas pelas crianças.

IV. Mecanismos de Autoavaliação
Os mecanismos de autorregulação passam pela participação ativa e colaborativa na conceção de
tarefas a realizar por cada educador. As reuniões de trabalho informais assim como as mensais de
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departamento servem também para planificação, monitorização balanço e avaliação das atividades
desenvolvidas é nestas reuniões que os educadores debatem questões pedagógicas, dificuldades
relacionadas com o grupo de crianças, bem como a avaliação das estratégias adotadas, onde se
reajustam os projetos. Uma outra forma de aferição e autoavaliação é o envolvimento e satisfação das
crianças na planificação e avaliação, a observação dos trabalhos, o registo da progressão das
competências alcançadas pelas crianças nas diferentes áreas de conteúdo, a auscultação dos E.E. nas
reuniões sobre o grau de satisfação e participação, servem de indicadores de que as estratégias
encontradas e adaptações realizadas a nível de departamento foram adequadas. No final do ano a
elaboração do relatório de autoavaliação docente.

V. Outros Aspetos Relevantes
Foi efetuada, pelos docentes do departamento pré-escolar, uma avaliação sobre o desenrolar do ano
letivo e feito um balanço de todas as atividades, projetos previstos e não previstos no PAA, visitas de
estudo e articulação com os diversos parceiros educativos. As educadoras consideraram que, na sua
maioria as crianças consolidaram aprendizagens, tendo em conta o diagnóstico inicial de cada uma delas,
nas diferentes áreas e domínios contemplados nas orientações curriculares. Todavia, existem fragilidades,
nomeadamente, alguma imaturidade emocional que se reflete aos comportamentos de autorregulação e
autonomia. No que respeita aos projetos pedagógicos trabalhados durante este período nas salas de aula,
as educadoras comprovaram o interesse, a motivação e a dedicação demonstradas por todos os grupos e
a capacidade de reflexão e de aprendizagem com a experiência revelada por algumas crianças, que
aplicavam as aprendizagens anteriores às novas aprendizagens, o que aponta para irrefutável sucesso.
No que se refere ao número de crianças que transitam para o 1º ciclo, existem no Jardim-de-Infância de
Santa Clara o total de vinte e nove, sendo, do total, seis condicionais e um PLNM e oito crianças transitam
no Jardim de Infância do Castelo.

Departamento Curricular do 1.º CEB

I. Mecanismos de Gestão e de Articulação Curricular
O Departamento Curricular do 1.º Ciclo está organizado em quatro grupos de ano de escolaridade,
distribuídos por dois estabelecimentos de ensino. Os professores encontram-se periodicamente em
reuniões de escola, grupo de ano e departamento, pelo que as atividades que realizam entre si e com a
comunidade escolar são específicas de cada uma destas áreas de ação e, ao mesmo tempo, transversais
a todas elas. Nestas reuniões, os docentes organizam as planificações de cada ano de escolaridade,
definem metodologias de trabalho, critérios e instrumentos de avaliação dos alunos, analisam os
resultados escolares e participam na conceção e partilha de materiais pedagógicos. Em relação às
escolas, as atividades estão, muitas vezes, dependentes das parcerias locais, das associações e juntas de
freguesia ligadas a cada estabelecimento de ensino e promovem um sentimento de pertença à
comunidade mais próxima, ao bairro e à própria escola. Os grupos de ano de escolaridade organizam
atividades que envolvem os alunos em áreas específicas do seu ano curricular, diretamente ligadas aos
conteúdos das planificações, articulando as diferentes áreas disciplinares. O departamento promove a
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cooperação entre todos os docentes e dinamiza projetos mais abrangentes, com ligação aos outros
departamentos ou à autarquia e outros parceiros externos. O planeamento das atividades foi feito, tal
como em anos anteriores, com base nos documentos estruturantes do Agrupamento, mas este ano o
desafio prendeu-se com os constrangimentos da pandemia, dos planos de contingência do Agrupamento e
das instituições com que trabalhamos e de mais um longo período de confinamento e consequente ensino
à distância. As atividades propostas foram essencialmente desenvolvidas na escola, em parceria com a
Biblioteca Escolar e com parceiros externos que se deslocaram aos estabelecimentos de ensino. Foi
possível manter a maior parte das atividades planeadas, mas foram claramente insuficientes os momentos
de contacto com o exterior e praticamente inexistente o convívio entre alunos de diferentes turmas.
Algumas instituições e parceiros conseguiram adaptar as suas atividades ao modelo E@D. No que
respeita ao trabalho de articulação desenvolvido entre o departamento do 1.º Ciclo e outros
departamentos, de salientar a estreita colaboração com a Educação Especial. Formularam-se estratégias
de intervenção pedagógica entre os professores titulares de turma e docentes do apoio educativo,
docentes para o ensino do PLNM, docentes da educação especial e outros técnicos especializados. A
Biblioteca Escolar foi também fundamental na dinamização de atividades ligadas à literatura e à história da
cidade de Lisboa, assim como no apoio informático a alunos e professores. Em relação ao Pré-Escolar,
realizaram-se reuniões para a divulgação de informações sobre o desempenho e comportamento das
crianças que frequentaram o pré-escolar e que no ano letivo seguinte passariam a frequentar o primeiro
ano. No entanto, não foi possível manter as atividades que se promoviam entre as crianças durante o ano
letivo devido à situação pandémica. Com o 2.º Ciclo, promoveu-se a coadjuvação nos 3.º e 4.º anos, entre
os professores titulares das turmas e os professores de Matemática. Fez-se uma reflexão sobre os
constrangimentos estruturais, curriculares e relacionais decorrentes da transição de ciclo e foram referidas
as boas práticas pedagógicas e educativas, resultantes do trabalho colaborativo entre ciclos, que muito
poderá contribuir para a melhoria do ambiente de aprendizagem e consequente melhoria de resultados. No
final do ano letivo, as professoras titulares das turmas do 4.º ano de escolaridade reuniram com elementos
da Direção para colaborar na organização das turmas do 5.º ano e transmitir informações relevantes sobre
os alunos.
Quanto ao desenvolvimento de atividades de complemento e enriquecimento curricular (AEC),
promoveu-se a articulação entre os docentes titulares de turma e os monitores para a planificação e
desenvolvimento das mesmas. A supervisão pedagógica foi realizada ao longo do ano letivo,
presencialmente e durante o ensino à distância, onde houve espaço para a reflexão, partilha e avaliação
das atividades.
Há que referir, também, o trabalho de articulação com a docente da disciplina de Inglês do 3.º e 4.º
ano de escolaridade. Embora pertencendo a um grupo disciplinar diferente e tendo a sua componente
científica dependente do Departamento de Línguas, a docente participa ativamente nas reuniões dos
grupos de ano em que leciona e nas reuniões do Departamento do 1.º Ciclo.

II. Mecanismos de Supervisão Pedagógica
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O Departamento de 1.º Ciclo compreende os quatro grupos de ano de escolaridade, sendo que cada
um destes tem um delegado de grupo de ano na sua coordenação. Os grupos de ano reúnem
periodicamente, definindo as planificações das diferentes áreas disciplinares, as estratégias e atividades
comuns a todas as turmas do mesmo ano de escolaridade (PAA), sendo que a gestão dentro de cada
turma com o respetivo professor titular se torna mais individualizada de acordo com o contexto (PCT). As
práticas em termos de avaliação formativa e especificamente as de avaliação sumativa, final de período e
de ano, merecem especial reflexão e ponderação no âmbito do trabalho de grupo de ano, sendo estas
propostas/decisões levadas ao Conselho de Docentes de Avaliação pelo professor titular de turma. As
Coordenadoras de Estabelecimento assumem um papel de corresponsabilidade, colaboração e facilitação
de todo o processo educativo. No que respeita aos documentos do Departamento, de referir que foram
atualizados e aprovados os Critérios de Avaliação para os regimes misto e não presencial.

III. Estratégias/Instrumentos de Análise e Utilização de Resultados Escolares dos Alunos
O departamento do 1.º ciclo contribuiu para a elaboração e divulgação dos relatórios de análise
comparativa dos resultados no final de cada período letivo e de final de ciclo. Foram recolhidos os dados e
elaborados quadros estatísticos dos resultados escolares dos alunos de todas as turmas e de todas as
disciplinas sob a responsabilidade dos professores deste Departamento, no final de cada período letivo.
Os resultados escolares dos diferentes períodos letivos foram analisados em reuniões de grupo de ano e
tomadas as medidas consideradas adequadas. Estas conclusões foram partilhadas nas reuniões do
Conselho Pedagógico pela Coordenadora de Departamento.

IV - Mecanismos de Autoavaliação
Em relação à autoavaliação do departamento, os docentes utilizam as reuniões de trabalho
colaborativo, grupo de ano e departamento como espaços de reflexão e discussão. Estas dinâmicas são
observáveis nos registos efetuados no PCT, nas atas e outros documentos decorrentes das reuniões,
assim como no relatório de autoavaliação que cada professor elabora no âmbito da Avaliação do
Desempenho Docente.

V. Outros Aspetos Relevantes
Os professores e assistentes operacionais do 1.º Ciclo (assim como do Pré-Escolar) asseguraram o
funcionamento da Escola de Acolhimento, na EB1 de Santa Clara, durante o período de confinamento,
garantindo o acompanhamento de vários alunos de diferentes escolas e idades.
Os alunos do 3.º ano de escolaridade foram selecionados para participarem no Estudo Diagnóstico
para Aferição do Desenvolvimento das Aprendizagens, cuja aplicação decorreu no mês de janeiro, na EB1
de Santa Clara.
Os alunos do 4.º ano de escolaridade fizeram parte do estudo internacional PIRLS - Progress in
International Reading Literacy Study - que avalia a literacia de leitura e é desenvolvido pela International
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Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). A sua aplicação decorreu durante o mês
de maio e junho.

Departamento Curricular de Matemática, Ciências Experimentais e Informática

O ano letivo que agora termina foi mais um ano atípico com um segundo período em
confinamento. Desde setembro foi necessário, por parte de todos os grupos, um esforço extra
quer de previsão, acautelando uma eminente passagem ao regime não presencial, como se
veio a verificar, quer durante o confinamento, preparando as atividades em E@D, quer ainda nas
aulas presenciais do terceiro período, numa tentativa de recuperação de aprendizagens.

I - Mecanismos de Gestão e de Articulação Curricular
Melhorar os resultados escolares

Os cinco grupos disciplinares constituintes do MCEI:
•

elaboraram as várias planificações letivas onde foi contemplado um período de cinco
semanas para recuperação das aprendizagens não realizadas no ano transato devido
ao primeiro confinamento (Despacho n.º 6906-B/2020 de 3 de julho).

•

definiram e analisaram os critérios de avaliação de acordo com os respetivos
programas e com as aprendizagens essenciais em articulação com as áreas de
competências do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. No início do
primeiro período, foram aprovados critérios para regime presencial, misto e em E@D.
A avaliação foi prevista por domínios e não por instrumentos de avaliação.

•

construíram as matrizes e elaboraram, sempre que possível, testes comuns (grupo e
nível) para o Ensino Básico.

•

planificaram algumas atividades de complemento curricular inscritas e detalhadas no
Plano Anual de Atividades. Contudo, apesar de em número reduzido, na sua maioria,
não foram concretizadas devido ao confinamento durante o segundo período letivo e
às restrições impostas pela pandemia. As atividades propostas no PAA foram
avaliadas.

Foram atribuídos apoios curriculares a Matemática aos alunos dos 9º ano e ensino
secundário (10º, 11º e 12º anos) assim como a Física e Química aos 10º e 11º anos.

II. Mecanismos de Supervisão Pedagógica
No início do ano letivo os cinco grupos constituintes do Departamento de Matemática,
Ciências Experimentais e Informática, desenvolveram testes de avaliação diagnóstica, para os
diferentes níveis de ensino por forma a avaliar as aprendizagens a recuperar e consolidar, que
foram tidas em conta nas planificações anuais de cada ano de escolaridade.
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Os docentes do departamento desenvolveram um trabalho continuado ao longo do ano, de
reflexão de resultados e de adequação de estratégias.
Os delegados de cada grupo foram informados das decisões e informações prestadas nas
reuniões de conselho pedagógico e reuniram, sempre que pertinente, em reuniões de coordenação
de departamento e em reuniões de grupo disciplinar. Foram ainda realizadas reuniões plenárias
apesar da dificuldade em encontrar horário compatível, obrigando à marcação de dois horários no
mesmo dia, para a mesma reunião.
Foi promovido o trabalho colaborativo entre os professores do departamento na elaboração
do Plano Anual de Atividades de cada grupo disciplinar, na preparação e adequação do E@D
durante o segundo período, na elaboração e avaliação das Provas de Equivalência à Frequência
assim como nas Provas Extraordinárias de Avaliação.

III. Estratégias/Instrumentos de Análise e Utilização de Resultados Escolares dos
Alunos
Os diferentes grupos disciplinares do departamento, analisaram e refletiram sobre os dados
estatísticos dos resultados escolares fornecidos pela Seção de Avaliação e Gestão Curricular
referentes ao 1º período letivo.
Foi ainda feito um balanço do modelo de E@D implementado durante o 2º período. Verificouse uma notória diferença entre os Ensinos Secundário e Básico. Enquanto no Ensino Secundário
os resultados foram positivos e não se detetou qualquer tipo de problema devido ao ensino não
presencial já no Ensino Básico acredita-se que parte das causas dos resultados menos bons foram
imputáveis ao período de confinamento. Estes alunos, com pouca autonomia, tiveram uma maior
dificuldade de organização acentuando o incumprimento de tarefas.
Alguns dos fatores apontados para o fraco sucesso às disciplinas de Matemática, Ciências
Naturais e Físico-Química, no ensino básico foram: métodos de estudo desadequados, ausência de
hábitos de trabalho e de responsabilidade, mostrando os alunos pouco empenho nas suas tarefas
escolares, falta de pré-requisitos transversais tanto do conhecimento e domínio da língua
portuguesa, como do raciocínio lógico-matemático e competências de cálculo nas Ciências
Experimentais, pouco envolvimento nas aprendizagens, com uma percentagem significativa de
alunos a manifestarem apatia e desinteresse pelas atividades propostas e pelos temas abordados.
A ausência de intervalos, também foi um fator apontado pois foi bem visível a diminuição de
rendimento ao longo de cada turno.
Foram delineadas estratégias de recuperação de aprendizagens a implementar durante o
terceiro período.
Os Grupos 510 e 520 gostariam de poder retomar o Clube de Ciência, o que vem ao encontro
do sugerido no ponto 1.3.5 – Recuperar experimentando do Plano 21|23 Escola+, onde se lê: “... A
dimensão experimental no ensino das ciências é um dos principais fatores motivadores para a
vocação científica e um ativador da vontade de aprender, na medida em que envolve princípios
exploratórios, a aprendizagem a partir do questionamento, o desenvolvimento do raciocínio e o uso
pedagógico do erro.”
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Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas

I. Mecanismos de Gestão e de Articulação Curricular
Neste ano letivo, marcado novamente pela pandemia e pela consequente irregularidade nos
processos de comunicação, com efeitos nos de ensino-aprendizagem, no entanto, procurámos ter
por base as Aprendizagens Essenciais, recriando novas formas de transmissão e partilha do
conhecimento e aplicando novas regras de comunicação, através de várias plataformas: Teams,
Office 365, INOVAR e redes sociais (WhatsApp). Esta rutura, que a crise pandémica provocou, na
Escola Pública, proporcionou aos docentes um outro olhar sobre estratégias de aprendizagem,
formas de linguagem/comunicação e consequentemente sobre a relação pedagógica-didática.
Porém, esta relação, ora foi de proximidade, por estarmos mais confrontados com as dificuldades
socioeconómicas e tecnológicas dos alunos, ora se manifestou de maior distanciamento, uma vez
que todos comunicávamos através de vários filtros, impedindo, por vezes, que nos
confrontássemos mais facilmente com as dificuldades de aprendizagem dos alunos.
No entanto, procurámos identificar e analisar todos esses obstáculos pedagógicos, nos
encontros de Departamento, de modo formal ou informal, através do mail oficial, das reuniões
presenciais ou através da plataforma Teams. Fizemos análise crítica de orientações pedagógicas,
refletimos sobre os dados estatísticos acerca do aproveitamento escolar, procurámos confrontar as
nossas experiências para ultrapassar os obstáculos de aprendizagem e debatemos propostas para
a oferta curricular.
Desenvolvemos atividades pedagógicas resultantes da dinâmica interdisciplinar possível,
tendo em conta as alterações resultantes do E@D. Partilhando a pragmática dos discursos
interdisciplinares, procurámos transpor alguns obstáculos, que se reforçaram, não só de natureza
científica e sociolinguística, como socio-afetiva e intercultural.
Relativamente aos projetos de Cidadania e Desenvolvimento, propostos pelos alunos no
início deste ano, não houve possibilidade de planificação interdisciplinar, na maioria dos casos,
pela instabilidade em que se desenrolou a atividade letiva, com períodos em regime presencial, e
outros em E@D. Esta situação obrigou a uma gestão das aulas de forma menos aberta a outras
atividades extracurriculares, pois todo o tempo foi escasso para lecionar os programas das várias
disciplinas.
No entanto, os temas selecionados, no campo axiológico da Cidadania, foram explorados
através de debates na sala de aula, por vezes com recurso ao visionamento de documentários e
filmes ou pela análise de artigos ou crónicas de jornais e, ainda, com recurso à participação de
alguns convidados, que vieram partilhar as suas experiências pessoais e profissionais, em sala de
aula. Na turma do 10.ºAno (IA/GI) a Diretora do Museu do Aljube partilhou connosco a sua
experiência profissional recente e despertou nos alunos o interesse pela visita ao Museu, que se
concretizou no final do ano letivo. Numa outra ocasião, uma jovem amiga de uma aluna da turma,
veio falar de discriminação social e direitos humanos, através da sua experiência pessoal,
enquanto transgénero. No 11.ºAno, na turma de Turismo, o professor Miguel Bento, desenvolveu,
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com os alunos o projeto "Perguntar não ofende, chat das 5". Cada aluno refletiu sobre
comportamentos discriminatórios quotidianos e estruturais na nossa sociedade, visando a tomada
de consciência sobre preconceitos e desigualdades. Este projeto foi desenvolvido em parceria com
a Associação “As mulheres na Arquitetura”. Devido à pandemia, o projeto acabou por não chegar
ao seu termo, embora seja possível e desejável dar-lhe continuidade no próximo ano letivo. Os
alunos responderam ainda ao questionário “Sorria, está a ser monitorizado", elaborado pelos
professores da FCT, Davide Scarso e Jaume Álvarez.
Apesar de todas as limitações, espácio-temporais, não perdemos o objetivo do
enriquecimento curricular e do desenvolvimento pessoal, assim, além da já referida visita de estudo
ao Museu do Aljube, foram também realizadas com sucesso as seguintes visitas de estudo: em
Área de Integração, a turma 11.ºTT ao Museu das Comunicações; no âmbito da FCT e PAP da
aluna Pranisha Paudel (12.ºTT) a mesma turma fez uma Visita pessoana ao Bairro da Graça e uma
Visita ao Museu do Patriarcado. Em Sociologia, a turma participou num trabalho de sociologia
urbana em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa tendo em vista a definição de planos para a
requalificação da Quinta do Ferro; na disciplina de Psicologia B os alunos participaram nos
Workshops «Fotografar com a Natureza» e «Ver para Duvidar».
Nos Domínios de Autonomia Curricular (D.A.C), na disciplina de Sociologia, foi desenvolvido,
em articulação interdisciplinar com as disciplinas de Português e História, o tema do Modernismo
Português.

II. Mecanismos de Supervisão Pedagógica
Ao longo do ano, procurámos, dentro do possível, no plano formal e informal, orientar a
atividade pedagógica do Departamento no sentido da formação contínua e da articulação com o
Conselho Pedagógico. Tivemos sempre o cuidado de partilhar as reflexões e deliberações deste
órgão, em tempo útil, com base nas sínteses, elaboradas pela coordenadora, cujas problemáticas
foram refletidas ora nos grupos disciplinares, ora nas reuniões de Coordenação de Departamento.
Toda a documentação oficial, recebida pela coordenadora, foi disponibilizada aos colegas
para ser analisada e discutida quer nos grupos disciplinares, quer nas reuniões de coordenação,
com as Delegadas de Grupo, ou ainda nas reuniões gerais de Departamento, que se realizaram
nas seguintes datas: 8/08/2020, 1/10/2020, 1/02/2021, 11/03/2021, 15/04/2021, 4/06/2021,
7/06/2021 e 20/07/2021.
Procurámos sempre integrar os novos colegas, na orgânica e dinâmica da escola,
disponibilizando materiais didáticos e trocando experiências pedagógicas. Todas as atas,
planificações e instrumentos de avaliação foram organizados em dossiers, ou pastas digitais, pelos
Delegados de Grupo, de modo a facilitar a consulta e partilha de materiais pedagógico didáticos.
Entendida a supervisão pedagógica, mais uma vez, no plano formal e informal, e entendida a
escola como comunidade educativa, não só no plano funcional, mas também na sua dimensão
simbólica, a respetiva supervisão foi exercida cooperativamente, não só nas reuniões de trabalho
de coordenação, como nas reuniões gerais de Departamento, mas também nas relações
interpessoais. A utilização da plataforma Teams permitiu também criar novas possibilidades de
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partilha da informação que, do nosso ponto de vista, deverá manter-se futuramente, como um
instrumento de trabalho e de preservação da produção de materiais pedagógico-didáticos, como
memória coletiva muito útil.

III. Estratégias / Instrumentos de Análise e Utilização de
Resultados Escolares dos Alunos
Os professores do Departamento refletiram sobre o cumprimento das planificações e dos
resultados escolares. Os critérios de avaliação das diferentes disciplinas foram reformulados e
aprovados em reuniões de Departamento, não só de modo a integrar as competências expostas no
Perfil dos Alunos, à saída da escolaridade obrigatória, como adaptados ao E@D e ao ensino misto.
Apesar dos constrangimentos a maior parte dos programas foram cumpridos com aproveitamento
embora tenhamos que reconhecer que houve aprendizagens essenciais e desenvolvimento de
competências que não puderam atingir o nível desejado e possível no ensino presencial. De
assinalar que, em parte, algumas dificuldades foram superadas pela metodologia investigaçãoação, procurando desenvolver a autonomia através de novos hábitos no trabalho. Procurou-se
fazer uma avaliação formativa que promovesse a competência da autoavaliação dos alunos,
complementar da heteroavaliação.
A análise crítica do aproveitamento escolar baseou-se nos dados registados na plataforma
inovar e analisados em Conselho Pedagógico. 90% dos alunos dos Cursos Profissionais
concluíram os Módulos, nas disciplinas que integram o DCSH, o mesmo aconteceu nas turmas de
Filosofia 10.ºAno, onde uma percentagem muito significativa, de alunos, se incluiu na qualidade de
sucesso. A percentagem de positivas nos 10.ºAno, 11.ºAno e 12.ºAnos, nas disciplinas do nosso
Departamento, está entre os 85% e os 100%.

IV. Análise do contexto de ensino não presencial E@D
Apesar das perturbações causadas pela crise pandémica, nos campos pedagógico-didáticos, os
Grupos disciplinares reconheceram que o E@D teve algum sucesso, pese embora o balanço global ser
negativo, particularmente no ensino básico, em comparação com o ensino presencial: os alunos
aprenderam menos, poucos desenvolveram capacidade de trabalho autónomo e não fizeram
aprendizagens estruturantes. Destacamos também o agravamento das assimetrias entre os alunos,
particularmente grave no caso dos alunos estrageiros, não tendo sido possível desenvolver pedagogias
diferenciadas potenciadas no ensino presencial e dado o pouco tempo para as aulas síncronas. No
entanto, teceu-se um esforço didático para produzir novos materiais e criar novas estratégias de
aprendizagem, através, por exemplo, de processos de pesquisa documental orientada, no sentido duma
autonomização dos alunos, superando-se, muitas vezes, as carências tecnológicas e sociolinguísticas.

Departamento Curricular de Línguas

I. Mecanismos de Gestão e de Articulação Curricular
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O Departamento de Línguas compreende quatro grupos disciplinares: o de Português/HGP do 2.º
ciclo, o de Português do 3.º ciclo e secundário, que engloba a disciplina de PLNM; o de Francês e o de
Inglês.
No grupo disciplinar de Português existem três delegadas - 2.º ciclo; 3.º ciclo/ensino secundário e
PLNM. Na disciplina de Inglês existe uma delegada – 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário; no de Francês3ºciclo e secundário (cursos profissionais), existe igualmente uma delegada.
Desde o início do ano letivo foram realizadas reuniões de Departamento, reuniões de Grupos
Disciplinares, para dar cumprimento às solicitações e diretrizes oriundas do Conselho Pedagógico, e
também planificar e organizar atividades letivas; aferir critérios de correção e classificação; discutir
estratégias a adotar; conceber tarefas a realizar; refletir sobre resultados obtidos em cada período.
As planificações anuais foram concebidas tendo por referência os seguintes documentos: os
Programas de Português/Francês/Inglês, O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as
Aprendizagens Essenciais e a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania; também consta nestas
planificações anuais o Plano de Atuação para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens
(P.A.R.C.A.) elaborado em reuniões de grupos disciplinares. Nas cinco primeiras semanas do primeiro
período foi aplicado o referido plano para a consolidação das aprendizagens consideradas as mais
afetadas com a implementação do ensino a distância no ano letivo anterior.
Os grupos disciplinares definiram igualmente critérios de avaliação que previam três regimes de
ensino: presencial, à distância e misto.
No 2.º período, iniciado o ensino a distância a 8 de fevereiro (medida excecional e temporária,
aplicada a todas as escolas-DL nº10/21 de 4 de janeiro), foi implementado o Plano E@D, tendo-se
realizado reuniões de coordenação e de grupos disciplinares, para reflexão sobre as planificações
inicialmente elaboradas assim como critérios de avaliação. Foram ativadas as planificações e os critérios
de avaliação para o regime não presencial. O grupo disciplinar de francês elaborou e aprovou a
adequação dos critérios de avaliação do 3.º ciclo para o 2.º período(E@D).
A colaboração pedagógica entre os grupos disciplinares esteve presente ao longo do ano letivo;
foram frequentemente ajustadas as práticas e metodologias para ajudar os alunos.
É ainda de referir a promoção da articulação entre os docentes envolvidos nos apoios através da
partilha de planificações e do trabalho colaborativo.
O grupo disciplinar de Português contribuiu para a inclusão dos alunos estrangeiros que, recémchegados à escola e não falantes de Português, são integrados nas turmas de Português Língua Não
Materna, após realização de teste de proficiência. Nos últimos anos têm sido produzidos materiais
adaptados ao seu nível de proficiência, de modo a apoiá-los no estudo. Ao longo do ano foram
desenvolvidas estratégias diversificadas conforme as necessidades, interesses e perfil dos alunos, de
modo a contribuírem para o desenvolvimento das suas aprendizagens.
Todos os anos há atividades dirigidas aos alunos estrangeiros que lhes proporcionam apresentar
trabalhos que divulgam outras realidades culturais.
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Atividades desenvolvidas pelos grupos disciplinares ao longo do ano letivo.
O grupo disciplinar de Português, 2.º ciclo, envolveu-se na participação das atividades inscritas nos
Planos Curriculares das diferentes turmas, promovendo deste modo uma articulação vertical e horizontal
dos conteúdos lecionados na disciplina de Português.
O grupo disciplinar de Português, 3.º ciclo e ensino secundário, desenvolveu as seguintes atividades:
-Visitas de estudo: ida ao cinema “O ano da morte de Ricardo Reis”; Museu Nacional de Arte Antiga;
Museu de Arte Contemporânea; exposição do Instituto Camões “O Tempo da Língua”;
- Atividades de leitura (em parceria com a BE): Semana da Leitura “Ler assim, ler assado, ler de
todas as maneiras”; Encontro de leituras partilhadas: “Procura-se”; “Máscaras sussurrantes”, palestras;
leituras dramatizadas;
-Atividades de escrita: escrita criativa “5 de 25”; “Indiretas de Abril”; atividades na sequência da
palestra de Tatiana Faia; Diário de bordo; elaboração de um glossário pessoal; “Diálogos à maneira
de…Gil Vicente”.
-Palestras (dinamizadas pela BE): À conversa com…Palestras no âmbito do projeto “Ponto de Fuga
– Movimento 14-20 a Ler”; conversa com a diretora do Museu da Liberdade e Resistência;
- Publicação de trabalhos na revista Babel;
-Exposição de trabalhos dos alunos “Indiretas de abril” e “5 de 25”;
-Concursos: À Descoberta de Escritores & Livros. (BE)

O grupo disciplinar de Inglês, 2º, 3ºciclos e ensino secundário, desenvolveu as seguintes atividades:
-Celebração de dias festivos: Halloween, Thanksgiving, Christmas, Valentine’s Day, St. Patrick’s
Day; de dias internacionais: World Food Day, Earth Day, Martin Luther King Day;
-Concursos: Writing competition; 10 Words competition;
-Publicação de trabalhos dos alunos na revista Babel.

O grupo disciplinar de Francês, 3ºciclo e ensino secundário, desenvolveu as seguintes atividades:
-Lire et Dire (criação de momentos de leitura livre e dramatizações em sala de aula);
-Ecrire en Français (escrita orientada, escrita livre e participação na revista Babel);
-Concurso Super LECTEURS (promoção de um concurso de leitura em voz alta);
-Concurso À la manière de… (concurso de escrita a partir da imitação de um modelo);
- CINÉ en FRANÇAIS- projeção de cinematografia francesa em sala de aula;
-Visite Virtuelle au Musée (realização de uma visita virtual seguida de uma atividade escrita com a
apreciação e descrição de uma obra de arte).
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As atividades desenvolvidas pelos grupos disciplinares tiveram como objetivo desenvolver
comportamentos relacionados com as aprendizagens; melhorar os resultados escolares; reforçar a
qualidade das relações interpessoais entre os alunos do Agrupamento; promover a transversalidade da
Cidadania e Desenvolvimento no currículo de todos os níveis de escolaridade; desenvolver o sentido
estético e o espírito crítico assim como hábitos e competências de escrita e de leitura, reconhecendo-as
como uma prática insubstituível para o desenvolvimento das dimensões cognitiva, emocional, social e
ambiental.
De destacar, a mostra dos trabalhos dos alunos desenvolvidos ao longo do ano e publicados na
revista plurilingue do departamento de Línguas, Babel, iniciativa transversal a todas as disciplinas do
departamento.

II.

Mecanismos de Supervisão Pedagógica

Realizam-se de modo síncrono, na plataforma Teams, reuniões gerais de departamento, e com as
professoras delegadas de grupo, não só para informar das decisões do conselho pedagógico, como para,
em grupo restrito, decidirem-se estratégias de trabalho com o fim de facilitar e tornar coesas as posteriores
reuniões parcelares.
Este ano as reuniões focaram assuntos tão variados como a elaboração do Plano de Atuação para a
Recuperação e Consolidação das Aprendizagens (P.A.R.C.A); o Plano Anual de Atividades; análise e
reflexão sobre os resultados escolares; propostas para superar o insucesso; também a partir do início do
2º período, a implementação do Ensino a Distância; esclarecimentos aos avaliadores do departamento
sobre a avaliação de desempenho dos docente; designação do representante do departamento de Línguas
para formação da equipa de elaboração do Projeto Educativo de Escola 2022-2025.
Foram focadas questões do acompanhamento e da concretização das orientações pedagógicas.
Os professores do departamento de Línguas também se reuniram para refletiram e identificarem as
aprendizagens mais afetadas com a implementação do ensino a distância e comprometedoras de
aprendizagens futuras, com vista ao Plano de Recuperação das Aprendizagens 2021-2023.
A par destas reuniões, às quais chamarei formais, outras - as informais - ocorreram sempre que
necessário, de forma a agilizar os trabalhos.

III.

Estratégias/Instrumentos de Análise e Utilização de Resultados Escolares dos Alunos

É prática corrente a análise dos resultados escolares. A análise dos resultados gerais é apresentada
e discutida em reunião de conselho pedagógico e os resultados são levados de seguida à reunião de
delegados para análise e posterior apresentação nas subsequentes reuniões de disciplina.
Contudo, esta análise dos resultados é sempre feita anteriormente pelos próprios professores que,
entretanto, já desenvolveram estratégias para superar esta situação. É apresentado um pequeno balanço
da atividade de cada turma, incluindo a respetiva percentagem de classificações, que é enviado às
delegadas. Os dados são sempre analisados em reuniões de final de período, ficando registados em ficha
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aprovada em grupo. Os resultados, depois de apresentados, são comparados com os alcançados nas
outras turmas, analisando-se, então, os vários fatores que os determinaram.
Na sequência desta análise, reajustam-se as planificações, apresentam-se sugestões de estratégias
e atividades a desenvolver no novo período.

IV.

Mecanismos de Autoavaliação

No que respeita a autoavaliação das línguas e do departamento, as reuniões de trabalho
colaborativo, a discussão dos resultados, a preparação de estratégias individuais e de grupo para
ultrapassar as dificuldades, as aulas de apoio, a articulação curricular, são medidas que têm contribuído
para alcançar melhores resultados e o sucesso do Agrupamento de Escolas Gil Vicente; também se
deseja a coadjuvação (dentro da sala de aula no 2.º ciclo) vocacionada para o combate ao insucesso, caso
a situação sanitária do país o permita.
As atas das reuniões de departamento, dos grupos disciplinares, os relatórios das várias delegadas
de grupo e os relatórios dos projetos traduzem uma atitude autorreflexiva e crítica, quer no âmbito
pedagógico didático, quer no âmbito do trabalho partilhado nas atividades inseridas no PAA.

Departamento Curricular de Expressões e Tecnologias

I. Mecanismos de Gestão e de Articulação Curricular
Melhorar os resultados escolares:
Foram elaboradas e cumpridas as planificações letivas, com respeito pelos Planos Anuais e
pelas metas curriculares definidas, adaptando os Programas Nacionais às condições materiais e
humanas da Escola;
Na elaboração da planificação foram tidos em conta os Planos Anuais de Atividades do
Agrupamento e do Departamento.
Foram aplicados os critérios de avaliação e foram criados os instrumentos de avaliação e de
registo necessários;
Foram clarificadas, junto dos alunos, as metas de aprendizagem e os critérios de avaliação;
Foram realizadas inúmeras atividades de complemento curricular pelos grupos disciplinares
do departamento, fundamentais para o aprofundamento e aplicação das aprendizagens realizadas
ao longo do ano e para a motivação e alargamento dos horizontes culturais dos alunos;

II. Supervisão Pedagógica
Favorecer o trabalho colaborativo entre professores e com a comunidade educativa:
Foram atualizados e aprovados os Regimentos Internos do Departamento de Expressões e
Tecnologias e de todos os Grupos Disciplinares;
Não foi possível, como em anos anteriores promover atividades que proporcionassem a
presença e participação da comunidade educativa (encarregados de educação e familiares,
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professores, funcionários, alunos de outras turmas, disciplinas e anos de escolaridade), devido às
condições impostas pela pandemia.
Assim sendo, não foi possível, como já é tradição da Escola, a realização dos concertos
da Orquestra Gil Vicente e a apresentação pública dos trabalhos dos alunos de Educação
Visual e alguns módulos das disciplinas técnicas do Curso Profissional de Artes do Espetáculo –
Interpretação;
Foi incrementado o trabalho colaborativo entre os professores do Departamento, nas
situações que a seguir se adiantam:
•

Na elaboração dos Planos Anuais de Atividade de cada Grupo Disciplinar e na
concretização das ações previstas;

•

Na elaboração e aprovação de documentos internos de orientação, nalguns Grupos
Disciplinares (planificações conjuntas, guiões e relatórios de atividades parcelares,
materiais de registo e de avaliação);

•

Na elaboração, aplicação e avaliação das Provas de Equivalência à Frequência e
Provas Extraordinárias de Avaliação e na preparação, aplicação e classificação das
Provas de Aferição;

Melhorar o ambiente escolar:
•

Foram revistos e aprovados os Regulamentos de Utilização das Instalações de Artes
Visuais, Educação Física, Educação Musical, Educação Tecnológica e Teatro;

•

Foram introduzidas pequenas melhorias nas instalações específicas sob a
responsabilidade dos grupos disciplinares do Departamento.

•

Apesar dos constrangimentos, foi adquirida grande parte dos materiais didáticos
necessários para a atividade letiva dos Grupos Disciplinares;

•

Os professores exigiram assiduidade, pontualidade e participação ativa aos seus
alunos e definiram claramente as normas de funcionamento das aulas e das
diferentes disciplinas, exigindo o seu cumprimento, assim como a comparência dos
alunos nas aulas devidamente equipados e portadores do material necessário;

•

Enquanto Diretores de Turma, os professores do Departamento agiram sempre no
sentido de garantir a assiduidade e a disciplina dos seus alunos. Orientaram a sua
ação com o objetivo de formar civicamente os alunos, de os responsabilizar pelos
seus sucessos e insucessos, de incentivar o trabalho e empenho dos alunos no
cumprimento dos seus deveres escolares, considerando o conhecimento e o saber
como bens fundamentais em si mesmo.

Acompanhar o desenrolar do trabalho programado:
Todo o trabalho anteriormente referido foi acompanhado pela coordenadora de departamento
e pelos delegados de grupo:
Os Grupos Disciplinares reuniram regularmente e garantiram o cumprimento da planificação
letiva e dos respetivos Planos Anuais de Atividade;
A coordenação do Departamento cumpriu as suas funções com empenho e garantiu a
realização de todas as tarefas sob a responsabilidade dos professores do Departamento.
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Nas reuniões de departamento foram recorrentes os seguintes temas: análise dos resultados
escolares dos alunos e do cumprimento dos critérios de avaliação; cumprimento das planificações
letivas; adaptação dos conteúdos programáticos às especificidades dos

alunos/turmas;

cumprimento dos Planos Anuais de Atividade;
Foi realizada com seriedade a avaliação do desempenho docente;
O Departamento reuniu sempre que necessário ao longo do ano letivo, principalmente para
adaptação aos novos métodos de ensino `a distância; aferição de critérios e conteúdos a lecionar;

III. Análise e Utilização de Resultados Escolares dos Alunos
Os resultados escolares dos diferentes períodos letivos foram analisados em reuniões da
Comissão Coordenadora do Departamento e em reuniões dos Grupos Disciplinares, procurando-se
explicações e soluções para os casos de insucesso. Os resultados do 3.º período não foram, para
já, analisados em reunião de Departamento, mas sim de Grupos Disciplinares. Esta análise será
concluída no início do próximo ano letivo.
O grau de cumprimento dos programas e planificações elaboradas foi sendo analisado ao
longo do ano letivo, em reuniões dos Grupos Disciplinares, tendo-se concluído que não houve
falhas neste aspeto da atividade docente.
Após o encerramento da escola e a continuação das atividades escolares na plataforma
Teams, os grupos do Departamento adaptaram os conteúdos das suas disciplinas à nova
realidade:
O grupo de Artes Visuais decidiu que os conteúdos de Geometria não seriam lecionados
durante as aulas síncronas para não potenciar a desigualdade no acesso à aquisição de novos
materiais por parte de famílias mais carenciadas.
Não foram lecionados os seguintes conteúdos: A Cor e Técnicas de Pintura, presentes em
todos os anos de escolaridade, devido à impossibilidade da atribuição das salas de E.V. ao grupo
por condicionantes impostas pela D.G.S.
No grupo de Educação Física foi decidido que esse período seria dedicado exclusivamente à
recuperação e desenvolvimento da condição física. Durante esse período, foram aplicados vários
planos de treino durante as aulas e realizados os testes de condição física do Fitescola.
Não se realizou a seguinte atividade prevista no P.A.A.:
•

Atividades de Ar Livre na Serra d'Arrábida.

No grupo de Educação Musical não se realizaram as seguintes atividades:
•

Concerto da Orquesta Gil Vicente

•

Momentos musicais

•

Canal – MÚSICA GIL (Youtube)

•

Ciclo de cinema musical, devido à ausência da Professora.

Em Educação Tecnológica tal como ficou registado em conselhos de turma, os conteúdos do
2.º ciclo foram todos lecionados, em todas as turmas.
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Existiu, em todos os professores do departamento, a permanente preocupação de incentivar
e acompanhar os alunos na realização das suas tarefas/trabalhos em sala de aula e na plataforma
Teams, realçando que, tratando-se de disciplinas eminentemente práticas, a sua avaliação é
determinada em grande medida pela quantidade e qualidade do trabalho produzido ao longo do
ano.

Departamento Curricular de Educação Especial

I - Mecanismos de Gestão e de Articulação Curricular
O Departamento de docentes de Educação Especial funcionou em pleno tendo dado uma
resposta adequada, respeitando as necessidades e características de cada uma das alunas e
alunos com Necessidades Educativas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 54, de 6 de julho, na redação
conferida pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro. O nosso Agrupamento contou com 9 docentes
do grupo 910, que asseguraram o acompanhamento especializado às crianças e jovens que
frequentam a educação pré-escolar e o ensino básico e secundário, que apresentam dificuldades
significativas ao nível da comunicação e da linguagem, da aprendizagem, da mobilidade, da
autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação social.
As/os docentes reuniram-se no início do ano letivo e, tendo em conta as diretrizes do DL n.º
54/2018, de 6 de julho, procedeu-se em conjunto à sua aplicação no Agrupamento. Neste sentido,
todas/os as/os docentes participaram nas reuniões de conselhos de turma e de conselhos de ano
nas três escolas do Agrupamento, onde foram apresentadas as medidas propostas nos Relatórios
Finais de Ano para todas/os discentes com medidas seletivas e/ou adicionais, bem como algumas
estratégias de trabalho a aplicar em sala de aula.
O Departamento de Educação Especial reuniu periodicamente para definir as suas
estratégias de atuação, promovendo sempre o trabalho colaborativo. A intervenção da Educação
Especial, quer na sua componente letiva, quer na não letiva, passou pela avaliação das/os
alunas/os referenciados; reuniões com encarregadas/os de educação, por forma a garantir a sua
participação; reuniões de Departamento e outras de natureza pedagógica legalmente convocadas;
elaboração dos Relatórios Técnico-Pedagógicos e respetivas Revisões (INOVAR) e dos Programas
Educativos Individuais; intervenção direta com alunos, em apoio pedagógico personalizado com
antecipação e reforço de aprendizagens, bem como o desenvolvimento de competências
específicas, dentro e fora de sala de aula; produção e adaptação de materiais pedagógicos
específicos; organização dos processos dos alunos de apoio direto e indireto; elaboração dos
Planos Individuais de Transição; avaliação da aplicação das medidas educativas em reuniões de
avaliação de Conselhos de Turma (CT) e de Conselhos de Ano (CA); elaboração dos Relatórios
Finais de Ano com os respetivos CT e CA; organização e divulgação do CAA; estabelecimento
anual de um Plano de Ação com o Centro de Recursos para a Inclusão (CRI); articulação com
as/os técnicas/os da ELI, no âmbito da intervenção precoce na infância, fazendo a passagem de
casos para os JI e escolas do Agrupamento; articulação com o CRTIC para pedidos de avaliação
das necessidades das/os discentes com maiores dificuldades na comunicação; preenchimento de
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bases de dados em plataformas da tutela (caracterização de alunos com NE e aplicação de
condições especiais na realização de exames e de provas de aferição); digitalização de
documentos constantes nos processos individuais dos alunos e organização de uma base de
dados de todos os alunos e alunas com NE no INOVAR; participação em atividades promovidas
pelas escolas do Agrupamento; participação com ações no PAA; permanente trabalho de
cooperação e articulação com as/os diretoras/es de turma, professoras/es titulares de turma, outros
docentes, técnicos vários e psicólogas da Escola Gil Vicente na identificação de necessidades
educativas e promoção de estratégias de intervenção diferenciadas; articulação com entidades
externas (Mulheres na Arquitectura) e APEEGIL, no âmbito do concurso Fazer Acontecer, da CML,
com o Projeto “Planeta C”; participação ativa na EMAEI; e ainda em permanente comunicação,
articulação e partilha com a Direção do Agrupamento, tendo em conta as solicitações.
Durante este ano letivo, motivado pela suspensão das atividades letivas presenciais, o grupo
de educação especial preparou o Plano E@D tendo em conta as Orientações da DGE. O Plano
E@D da educação especial focou-se na articulação permanente com as/os docentes, pais,
alunas/os e técnicos (CRI) para que fosse mantido o acompanhamento e apoio das/os discentes.
Foi definido um Guia pedagógico semanal para as sessões síncronas e assíncronas (Equipa CAA
Forever no Teams), de caractér complementar ao trabalho desenvolvido nas turmas. Além deste,
para as/os alunas/os que frequentaram o CAA foi desenvolvido um trabalho de proximidade diária,
com estabelecimento de horários, rotinas e tarefas para as/os alunas/os. Esta mudança de práticas
reforçou a necessidade do envolvimento de todos na aplicação das medidas mais adequadas de
apoio às aprendizagens dos alunos, permitindo a partilha continuada (com reuniões semanais) de
boas práticas, entre docentes e alunas/os.

II. Mecanismos de Supervisão Pedagógica
No Departamento da Educação Especial os mecanismos de supervisão pedagógica
centraram-se no trabalho interpares, quer em momentos mais informais ou formais e incluíram o
agendamento das reuniões mensais a realizar. As reuniões foram decisivas para o eficaz
funcionamento do Departamento e tiveram como objetivos sensibilizar a comunidade educativa
para uma educação mais inclusiva; informar sobre as propostas e as decisões do Conselho
Pedagógico; operacionar os princípios e as normas que garantam a inclusão, de acordo com o
Decreto-Lei n.º 54/2018; decidir estratégias e metodologias de trabalho no âmbito das funções;
operacionalizar o PAA e avaliar as atividades conjuntas; entre outros. Foram também realizadas
reuniões de articulação com as coordenadoras do Ensino Pré-Escolar e do 1.º CEB, bem como
reuniões com a EMAEI. Na modalidade de E@D todas/os as/os docentes de educação especial,
bem como as técnicas do CRI, apresentaram quinzenalmente o Plano de Trabalho e de
Monitorização à Coordenadora do Departamento.

III. Estratégias / Instrumentos de Análise e Utilização de Resultados Escolares dos
Alunos
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As/Os professoras/es de Educação Especial analisaram e refletiram em reuniões de grupo
sobre o percurso e sobre os resultados obtidos pelas/os alunas/os, pelo que propuseram novas
metodologias de superação e atualizaram as medidas e as estratégias, para que fosse promovido
maior sucesso nas aprendizagens. Além das reuniões de grupo, foram preenchidos os Relatórios
Finais de Ano, nas reuniões de Conselhos de Turma e Ano para o total dos alunos (cerca de 111).
Foram igualmente estabelecidos os critérios de avaliação para as/os alunas/os que
frequentam o Centro de Apoio à Aprendizagem e que beneficiaram da medida adicional b)
adaptações curriculares significativas.

IV. Mecanismos de Autoavaliação
Procurámos desde sempre o diálogo entre colegas, entre as estruturas parceiras assumindo
as responsabilidades inerentes às nossas funções. As reuniões de Departamento, bem como as
atividades finais de ano e preparação do ano letivo seguinte revelaram uma preocupação
autorreflexiva e crítica, quer no âmbito pedagógico e didático, quer no âmbito do trabalho partilhado
nas atividades inseridas no PAA.
De acordo com o Plano Anual de Atividades para 2020/2021, foram realizadas e avaliadas
como muito positivas, as atividades previstas:
1-

Monstrinha vai à Escola - Festival de Cinema de Animação (alunas/os do CAA da

EGV);
2-

Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência pelas/os alunas/os

do CAA, à EB1 de Santa Clara.

4.2. Atividades de compensação/ apoio individualizado/ coadjuvações
A – Apoios atribuídos
No ano letivo de 2020/2021, apenas foram oferecidos apoios curriculares nas disciplinas com
avaliação externa e atrevés da plataforma Teams.

B – Coadjuvação – Matemática 3.º e 4.º anos
A coadjuvação na disciplina de matemática no 1.º ciclo do ensino básico, nos 3.º e 4.º anos de
escolaridade do ensino básico, nas EB1 de Santa Clara e Castelo, foi desenvolvida como previsto,
abrangendo 130 discentes.
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5. Balanço das atividades

Considerando que as atividades que integram o Plano Anual de Atividades pretendem constituir
formas variadas de as e os alunos consolidarem saberes e de estarem inseridos num processo de ensino
e aprendizagem dinâmico, este relatório é também uma reflexão global sobre o trabalho pedagógico
desenvolvido em cada uma das atividades.
Analisando os relatórios de execução das diferentes estruturas, elaborados pelos respetivos
responsáveis, verifica-se o seguinte:
• Todos os grupos disciplinares apresentaram atividades para o PAA;
• Quando aprovado, pelo Conselho Geral, o PAA tinha inscritas 94 atividades, tendo chegado ao final
do ano letivo com 202, destas 23 não se realizaram devido aos constrangimentos do 2.º confinamento e a
baixa médica prolongada de uma docente;
• Face aos objetivos gerais enunciados, concluiu-se que houve um esforço generalizado por parte
das e dos diferentes coordenadores e responsáveis pelas atividades em salvaguardar o seu integral
cumprimento;
• Mais uma vez, os objetivos mais presentes nas atividades propostas foram:
o Desenvolver comportamentos relacionados com as aprendizagens.
o Melhorar os resultados escolares.
o Reforçar a qualidade das relações interpessoais entre os alunos do Agrupamento.
o Promover a transversalidade da Cidadania e Desenvolvimento no currículo de todos os
níveis de escolaridade.
o Desenvolver hábitos de leitura, reconhecendo-a como uma prática insubstituível para o
desenvolvimento das dimensões cognitiva, emocional, social e ambiental.
• Na concretização das atividades é visível a busca de sinergias e o estabelecimento de parcerias
com entidades do meio local e nacional;
• Relativamente ao público-alvo das atividades, foram privilegiados as e os discentes, seguindo-se,
por esta ordem, os docentes, o pessoal não docente e comunidade educativa em geral.

Na tabela que se segue estão elencadas todas as atividades propostas no PAA de 2020/2021,
estando assinaladas a vermelho as que não se realizaram.
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6. Lista das atividades realizadas

DATA

ATIVIDADE

LOCAL

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

03/09/2020

Reunião de Delegados/as de Grupo com a Direção

Plataforma Teams

Delegados/as de Grupo

Direção

07/09/2020

Reunião Equipa Plano de Contingência

Plataforma Teams

Equipa do Plano de
Contingência

Direção

07/09/2016

Reunião Grupos Disciplinares

Plataforma Teams

Pessoal Docente

Direção

08/09/2020

Reunião Geral de Professores

Plataforma Teams

Pessoal Docente

Direção

08/09/2020

Reunião de Diretores/as de Turma

Plataforma Teams

Pessoal Docente

Direção

08/09/2020

Reuniões de Departamento

Plataforma Teams

Pessoal Docente

Direção

09 a
11/09/2020

Conselhos de Turma iniciais

Plataforma Teams

Pessoal Docente

Direção

15/09/2020

Receção aos e às discentes do Pré-escolar e 1.º ano

EB1/JI de Santa Clara
EB1/JI do Castelo

Discentes do Pré-escolar e
1.º ano

Direção

17/09/2020

Receção aos e às discentes do 5.º ano

EBS Gil Vicente

Discentes do 5ºano

Direção

Set. 2020

Festival Todos - Entrevista

EBS Gil Vicente

Comunidade Educativa

Direção

Set. 2020

Comemoração do Dia Europeu das Línguas

EB1 de Santa Clara
EB1 do Castelo

Discentes dos 3.º e 4.º
anos

Teresa Ferraz
(Inglês 1.º ciclo)

08/10/2020

Hastear da Bandeira da Igualdade

EBS Gil Vicente

Comunidade Educativa

Direção

Ana Branco; Cristina Soares;
Georgina Rodrigues; Maria
Discentes do Pré-escolar
Eulália Ribeiro; Maria
Fernanda Nunes
(Pré-Escolar)
Maria Alcina Marques; Carla
Discentes (2.º CT; 4.º CT;
Antunes; Ariana Furtado;
3.º CT; 1.º CT)
Ana André (1.º C)

12/10/2020

Teatro D. Maria II "Boca Aberta"

JI de Santa Clara

14/10/2020

Oficina "Construtores de Histórias"

EB1 do Castelo

20/10/2020

Comemoração do Dia Mundial Contra o Bullying

EBS Gil Vicente

Docentes
Discentes do 11.º CT

Direção

21/10/2020

Webinar
Igualdade de Género e
Comunicação Inclusiva

EBS Gil Vicente

Comunidade Educativa

Direção

28/10/2020

Projeto Mil Pássaros

EB1 do Castelo

Discentes (2.º CT)

Ariana Furtado (1.º C)

Out. 2020

Halloween

EB1 de Santa Clara
EB1 do Castelo

Discentes dos 3.º e 4.º
anos

Teresa Ferraz
(Inglês 1.º ciclo)

Out. 2020

World Food Day

EBS Gil Vicente

Discentes (Todas as
turmas do 9.º ano

M.ª Teresa Neto (Inglês)

Out. 2020

Ida ao cinema

EBS Gil Vicente

Discentes (12.º LH)

Manuela Nunes (Português)

Out. 2020

Semana do Corfebol 7º e 8º anos

EBS Gil Vicente

Discentes

Raul Medina Duarte (E.
Física)
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DATA

ATIVIDADE

LOCAL

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

Out. 2020

Monstrinha vai à Escola - Festival de Cinema de
Animação

EBS Gil Vicente

Out./nov. 2020

Ungali

EB1 de Santa Clara
EB1 do Castelo

out, dez; jan;
fev; mar; abr

Interactive Spelling competition

EBS Gil Vicente

02 a
06/11/2020

Entrega dos diplomas do TOP GIL
Turma a Turma

No Agrupamento

17/11/2020

Príncipes e princesas, condes e condessas: A vida
no palácio

JI do Castelo
EB1 do Castelo

20/11/2020

Príncipes e princesas, condes e condessas: A vida
no palácio

JI de Santa Clara

Discentes do JI 1 e JI 3

24/11/2021

SCRIPTORIUM: Os monges copistas da Idade
Média.

EB1 do Castelo

Discentes (3.º CT)

27/11/2020

Príncipes e princesas, condes e condessas: A vida
no palácio

JI de Santa Clara

Nov. 2020

A bandeira municipal de Lisboa: História e
símbolos

EB1 de Santa Clara
EB1 do Castelo

Nov. 2020

Lisboa no tempo de D. Afonso Henriques

EB1 de Santa Clara
EB1 do Castelo

Nov. 2020

Dia Mundial a Filosofia

EBS Gil Vicente

Nov. 2020

«Ler e escrever ao rés-do-chão» (terceira sessão
do workshop por Joana Meirim). Conversa sobre
crónicas

EBS Gil Vicente

Nov. 2020

Exposição "O Tempo da Língua"

EBS Gil Vicente

Discentes (10.º CT)

Rosário Pinto (Português)
Maria do Rosário Martins;
Maria de Fátima Martins;
Inês Santos; Ângela
Rebordão; Ana Teodoro
(Física e Química)

Sofia Coelho; Sílvia Caetano;
Discentes (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; Sandra Rosa; Eunice Paulo;
10.º) pertencentes ao CAA
Adriana Guerreiro (E.
Especial)
Ana Moura; Ana André;
Ariana Furtado; Filomena
Discentes (Todas as
Barbosa; Helena Gonçalves;
turmas do 2.º; Todas as
Joel Casteleira; Maria
turmas do 3.º)
Adelaide Rodrigues; Maria
de Fátima Carvalho; Maria
de Fátima Reis (1.º C)
Discentes (Todas as
Lília Aguiar; Carla André;
turmas do 5.º; Todas as
Anna Nunes; Alínea
turmas do 6.º)
Gonçalves (Inglês)
Discentes

Direção

Discentes do JI CT e
do 2.º CT

Sandra Caetano (JI)
Ariana Furtando (1.º C)
Joel Casteleira (Biblioteca)
Georgina Rodrigues (JI)
Ana Branco (JI)
Joel Casteleira (Biblioteca)
Joel Casteleira (Biblioteca);
Ana André (1.º C)

Maria Ribeiro (JI)
Fernanda Nunes (JI)
Joel Casteleira (Biblioteca)
Fátima Carvalho (1.º C)
Joel Casteleira (Biblioteca)
Discentes do 3.º ano
Helena Gonçalves (1.º C)
Ana André (1.º C)
Alcina Marques (1.º C)
Joel Casteleira (Biblioteca)
Discentes do 4.º ano
Eugénia Figueiredo (1.º C)
Ana Raimundo (1.º C)
Maria Alexandra Caetano
Discentes (10.º CT, 10.º
(Biblioteca)
LH, 11.º CT e 11.º LH)
Maria José Jesus (Filosofia)
Maria Alexandra Caetano
Docentes; Discentes (12.º
(Biblioteca); Nuno Verdial
CT)
Soares (Português)
Discentes do J2 1 e JI 4

Nov. 2020

Assinalar o Dia Nacional da Cultura Científica

EBS Gil Vicente

Discentes (11.º CT; 11.º
GI; 12.º CT; Todas as
turmas do 9.º; Todas as
turmas do 8.º; 10.º CT;
Todas as turmas do 7.º)

Nov.2020

Moer o Vento

EBS Gil Vicente

Discentes (10.º IA)

Miguel Simões
(Teatro)

Nov. 2020

Máscaras sussurrantes"

EBS Gil Vicente

Discentes (7.º; 8.º)

Maria Alexandra Caetano;
António Maurício Bonito
(Biblioteca)

Nov. 2020

DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO NO PINTO: A
ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS VERTEBRADOS

EBS Gil Vicente

Discentes (12.º CT)

Carla Parreirinha (Biologia e
Geologia)

Mosaicos romanos

EB1 de Santa Clara
EB1 do Castelo

Discentes do 2.º ano

Ariana Furtado (1.º C)
Filomena Barbosa (1.º C)
Joel Casteleira (Biblioteca)
Fátima Reis (1.º C)

Nov. Jan. 2020
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DATA

ATIVIDADE

LOCAL

Nov./dez. 2020

O Sapo Apaixonado

EB1 de Santa Clara

Nov. a jun. 2021

Ponto de Fuga
Movimento 14-20 a Ler

EBS Gil Vicente

Museu de Lisboa
Ateliê Príncipes e Princesas Condes e Condessas Nov./dez. 2020
história relacionada com Palácio Pimenta.

JI de Santa Clara
JI do Castelo

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

Joel Casteleira; Maria
Adelaide Rodrigues; Ana
Moura (Biblioteca)
Maria Manuela Nunes
Maria Alexandra Caetano
Comunidade Educativa
João Carlos Meireles Silva
(Biblioteca)
Georgina Rodrigues; Cristina
Docentes; Pessoal não
Soares; Ana Branco; Maria
docente; Discentes (Todas
Eulália Ribeiro; Maria
as turmas do P3)
Fernanda Nunes (PréEscolar)
Discentes (2.º A; 2.º B; 4.º
João Melo Inácio; Ana Rita
A; 4.º B; 3.º A; 3.º B; 1.º A;
Machacaz (E. Especial)
1.º B)
Discentes (2.º A; 2.º B; 1.º
A; 1.º B)

03/12/2020

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

EB1 de Santa Clara

04/12/2020

Príncipes e princesas, condes e condessas: A vida
no palácio

JI de Santa Clara

Discentes do JI 5

10/12/2020

Celebração do dia Internacional dos Direitos
Humanos

EBS Gil Vicente

Discentes (11.º CT; 11.º
LH; 12.º LH; 10.º CT; 10.º
LH)

11/12/2020

SCRIPTORIUM: Os monges copistas da Idade
Média.

EB1 de Santa Clara

Discentes (4.º A)

15/12/2020

SCRIPTORIUM: Os monges copistas da Idade
Média.

EB1 do Castelo

Discentes (4.º CT)

15/12/2020

Lilipute

Teatro São Luiz

Discentes do 2.º CT

Ariana Furtado
(1.º ciclo)

Dez. 2020

Christmas Carols

EB1 de Santa Clara
EB1 do Castelo

Discentes dos 3.º e 4.º
anos

Teresa Ferraz
(Inglês 1.º Ciclo)

Andreia Oliveira
(Cid. Desenvolvimento)

Cristina Soares (JI)
Joel Casteleira (Biblioteca)
Maria Teresa Neto; Isabel
Maria Isabel Sequeira;
Helena Gomes (Inglês)
Eugénia Figueiredo; Joel
Filipe Casteleira (1.º C e
Biblioteca)
Maria Alcina Marques; Joel
Filipe Casteleira( 1.º C e
Biblioteca)

Dez. 2020

Campanha de recolha de alimentos para o Banco
Alimentar e para a comunidade escolar

EBS Gil Vicente

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados de
educação/Comunidade;
Discentes (5.º; 6.º; 7.º; 8.º;
9.º; 10.º; 11.º; 12.º)

Dez. 2020

Atlântico

Teatro D.ª Maria II

Discentes do 10.º IA

Miguel Simões
(Teatro)

Dez. 2020

Concursos de "Presépio Físico-Químico" e "Árvore
de Natal Físico-Química"

EBS Gil Vicente

Discentes (Todas as
turmas do 9.º; Todas as
turmas do 8.º; Todas as
turmas do 7.º)

Maria de Fátima Martins;
Inês Santos; Ângela
Rebordão; Ana Teodoro
(Física e Química)

Dez. 2020

Corta-Mato da Turma

EBS Gil Vicente

Discentes

Raul Medina Duarte (620)

Dez. 2020

Fake

Teatro D.ª Maria II

Alunos (10.º IA)

Miguel Simões
(Teatro)

Sem data

Oficinas de leitura e exploração de livros com o
escritor Rui Paiva

EB1 do Castelo

Discentes da EB1 do
Castelo

Docentes da EB1 do Castelo

Dez. Jan. 2020

Mosaicos romanos

EB1 de Santa Clara
EB1 do Castelo

Discentes do 3.º ano

08/01/2021

SCRIPTORIUM: Os monges copistas da Idade
Média.

EB1 de Santa Clara

Discentes (4.º B)

20/01/2021

Martin Luther King Day

EBS Gil Vicente

Discentes (Todas as
turmas do 8.º)

Ana André (1.º C)
Helena Gonçalves (1.º C)
Joel Casteleira (Biblioteca)
Fátima Carvalho (1.º C)
Joel Casteleira; Ana
Raimundo (1.º C e
Biblioteca)
Carla André; Anna Nunes
(Inglês)
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DATA

ATIVIDADE

LOCAL

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

26/01/2021

Mosaicos romanos

JI do Castelo

Discentes do JI CT

Sandra Caetano (JI)
Joel Casteleira (Biblioteca)

29/01/2021

Mosaicos romanos

JI de Santa Clara

Discentes dos JI 1 e JI2

Jan. 2021

Mosaicos romanos

EB1 de Santa Clara
EB1 do Castelo

Discentes do 1.º ano

Jan. 2021

Um dia na Corte de D. Dinis

EB1 de Santa Clara
EB1 do Castelo

Discentes do 4.º ano

Jan. 2021

Oficina na Rota de Darwin e À Descoberta da
Biodiversidade"

Jardim Zoológico de
Lisboa

Discentes (11.º CT)

Carla Parreirinha (Biologia e
Geologia)

Jan. 2021

Semana do Voleibol
2x2

EBS Gil Vicente

Discentes

Raul Medina Duarte (E.
Física)

Jan. 2021

Campanha de solidariedade em articulação com a
ONG Humans Before Borders

EBS Gil Vicente

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados de
educação/Comunidade;
Outro; Discentes

Andreia Oliveira
(Cid. Desenvolvimento)

Jan. 2021

Mosaicos romanos

EB1 de Santa Clara
EB1 do Castelo

Discentes (Todas as
turmas do 1.º ano)

Jan. 2021

Um dia na Corte de D. Dinis.

EB1 de Santa Clara
EB1 do Castelo

Discentes (Todas as
turmas do 4.º)

Jan. a abr 2021

Projeto de Ciências experimentais " Pequenos
Cientistas"

JI de Santa Clara
JI do Castelo

Discentes (Todas as
turmas do Pré-escolar)

EBS Gil Vicente

Discentes (Todas as
turmas do 9.º; Todas as
turmas do 8.º; Todas as
turmas do 7.º)

Jan. a mai. 2021 Campeonatos escolares SUPERTMATIK 2020/21

Fernanda Nunes (JI)
Joel Casteleira (Biblioteca)
Ana Branco (JI)
Sónia Mascarenhas (1.º C)
Luís Costa (1.º C)
Joel Casteleira (Biblioteca)
Carla Antunes (1.º C)
Alcina Marques (1.º C)
Joel Casteleira (Biblioteca)
Eugénia Figueiredo (1.º C)
Ana Raimundo (1.º C)

Sónia Mascarenhas; Luís
Costa; Carla Antunes (1.º C)
Joel Casteleira; (Biblioteca)
Maria Alcina Marques; Joel
Casteleira; Eugénia
Figueiredo; Ana Raimundo
(1.º C e Biblioteca)
Sandra Caetano; Maria
Fernanda Nunes; Maria
Eulália Ribeiro; Georgina
Rodrigues; Cristina Soares;
Ana Branco (Pré-Escolar)
João Varandas (Geografia)
Joel Casteleira; Helena
Gonçalves (1.º C e
Biblioteca)
Maria de Fátima Carvalho;
Joel Casteleira (1.º C e
Biblioteca)

05/02/2021

SCRIPTORIUM: Os monges copistas da Idade
Média

EB1 de Santa Clara

Discentes (3.º A)

19/02/2021

SCRIPTORIUM: Os monges copistas da Idade
Média

EB1 de Santa Clara

Discentes (3.º B)

23/02/2021

Sessão por videoconferência dinamizada pelo Zoo
de Lisboa: “À Descoberta da Biodiversidade –
Programa Educativo Virtual”.

EBS Gil Vicente

Discentes (Todas as
turmas do 8.º)

26/02/2021

Mosaicos romanos

JI de Santa Clara

Discentes JI3 e JI 4

Fev. 2021

A Lisboa dos descobrimentos

EB1 de Santa Clara
EB1 do Castelo

Discentes do 4.º ano

Fev. 2021

Sons de Todas as Cores

EBS Gil Vicente

Discentes (7.º 1.ª)

Alexandra Caetano
(Português)

Fev. 2021

Semana do Basquetebol 3X3

EBS Gil Vicente

Discentes

Raul Medina Duarte (E.
Física)

Carla Parreirinha; Ana
Gaveta (Biologia e Geologia)
Maria Ribeiro (JI)
Joel Casteleira (Biblioteca)
Georgina Rodrigues (JI)
Alcina Marques (1.º C)
Joel Casteleira (Biblioteca)
Eugénia Figueiredo (1.º C)
Ana Raimundo (1.º C)
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DATA

ATIVIDADE

LOCAL

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

Fev. 2021

Exposição sobre a vida e obra de Luís Vaz de
Camões

EBS Gil Vicente

Discentes (10.º CT)

Rosário Pinto (Português)

Fev. 2021

Pancake Day

EB1 de Santa Clara
EB1 do Castelo

Discentes (Todas as
turmas do 4.º; Todas as
turmas do 3.º)

Teresa Ferraz (Inglês do 1.º
C)

Fev, a abr. 2021

Projeto de intervenção em Educação Sexual

EBS Gil Vicente

Discentes (11.º CT; 12.º
CT; 12.º LH; 10.º LH)

Andreia Oliveira
(Cid. Desenvolvimento)

05/03/2021

"Príncipes e princesas, condes e condessas: A vida
no palácio."

EB1 de Santa Clara

Discentes (1.º A e 1.º B)

Sónia Mascarenhas; Joel
Casteleira; Luís Costa (1.º C
e Biblioteca)

09/03/2021

Príncipes e princesas, condes e condessas: A vida
no palácio.

EB1 do Castelo

Discentes (1.º
CT)

Joel Casteleira; Carla
Antunes (1.º C e Biblioteca)

12/03/2021

Príncipes e princesas, condes e condessas: A vida
no palácio.

EB1 de Santa Clara

Discentes (2.º A e 2.º B)

Joel Casteleira; Filomena
Barbosa; Maria de Fátima
Reis (1.º C e Biblioteca)

Discentes (Todas as
turmas do 9.º; Todas as Zelinda Pontes; Maria Inácia
turmas do 8.º; Todas as Pereira; Graciela Nunes; Ana
turmas do 7.º; 12.º TT;
Francisco (Francês)
11.º TT)
Alcina Marques (1.º C)
Joel Casteleira (Biblioteca)
Discentes do 4.º ano
Eugénia Figueiredo (1.º C)
Ana Raimundo (1.º C)
Sónia Mascarenhas (1.º C)
Luís Costa (1.º C)
Discentes do 1.º ano
Joel Casteleira (Biblioteca)
Carla Antunes (1.º C)

19/03/2021

20 MARS – Journée Internationale de la
Francophonie

EBS Gil Vicente

Mar. 2021

O dia em que Lisboa tremeu

EB1 de Santa Clara
EB1 do Castelo

Mar. 2021

A Casa do Kivo

EB1 de Santa Clara
EB1 do Castelo

Mar. 2021

Exposição sobre "Eça de Queiroz" - exposição
oferecida pelo Instituto Camões

EBS Gil Vicente

Discentes (11.º CT; 11.º
LH)

Rosário Pinto (Português)

Mar. 2021

«A guerra foi o que tivemos em vez de uma
infância feliz»

EBS Gil Vicente

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados de
educação/Comunidade;
Outro; Discentes

Alexandra Caetano
(Biblioteca)

Mar. 2021

A Inutilidade da Poesia

EBS Gil Vicente

Discentes (12.º CT)

Alexandra Caetano
(Biblioteca)

Mar. 2021

Algumas Viagens na Odisseia.

EBS Gil Vicente

Discentes (7.º 1.ª)

Alexandra Caetano
(Português)

Mar. 2021

Semana do Atletismo de Pista

EBS Gil Vicente

Discentes

Raul Medina Duarte (E.
Física)

Mar. 2021

Ver para duvidar

EBS Gil Vicente

Discentes (12.º CT; 12.º
LH)

Alexandra Caetano
(Biblioteca)
M.ª José Jesus (Filosofia)

Mar. 2021

Daqui vê-se melhor.

EBS Gil Vicente

Discentes e Docentes

Miguel Simões (Teatro)

Mar. 2021

Laboratórios Abertos Digitais

EBS Gil Vicente

Mar. 2021

GENÉTICA/BIOLOGIA MOLECULAR

EBS Gil Vicente

Mar. abr. mai.

Estudo de caso: as disponibilidades hídricas na
Grande Lisboa - cenários prospetivos

EBS Gil Vicente

Mar. abr. mai.

Estudo de caso: processos de transformação
urbana na região envolvente à escola

EBS Gil Vicente

Maria do Rosário Martins;
Discentes (10.º; 11.º; 12.º) Ângela Rebordão (Física e
Química)
Discentes (12.º CT)
Encarregados de
educação/Comunidade;
Discentes (10.º LH)
Encarregados de
educação/Comunidade;
Discentes (11.º LH; 12.º

Carla Parreirinha (Biologia e
Geologia)
Pedro Caetano (Geografia)
Pedro Caetano; Ana
Lavrador Silva (Geografia)
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TT)

DATA

ATIVIDADE

LOCAL

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

Discentes (Todas as
turmas do 11.º; Todas as
turmas do 12.º; Todas as
Maria Teresa Neto; Lília
turmas do 5.º; Todas as
Aguiar; Isabel Maria
turmas do 9.º; Todas as
Sequeira; Helena Gomes;
turmas do 8.º; Todas as Carla André; Anna Nunes;
turmas do 6.º; Todas as
Alínea Gonçalves (Inglês)
turmas do 10.º; Todas as
turmas do 7.º)
Discentes (Todas as
Isabel Sequeira; Carla André;
turmas do 8.º; Todas as
Anna Nunes (Inglês)
turmas do 7.º)
Discentes (Todas as
Alexandra Caetano
turmas dos 1.º, 2.º, 3.º,
(Biblioteca)
4.º 5.º e 6.º anos)
Victor Gonçalves (Direção)

14/04/2021

Writing competition

EBS Gil Vicente

22/04/2021

Earth Day

EBS Gil Vicente

23/04/2021

Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor

EBS Gil Vicente
EB1 de Santa Clara
EB1 do Castelo

Abr. 2021

Earth Day

EB1 de Santa Clara
EB1 do Castelo

Abr. 2021

Mosaicos romanos

EB1 de Santa Clara
EB1 do Castelo

Discentes do 4.º ano

Abr. 2021

Ontem e hoje os meios de transporte na cidade de
Lisboa

EB1 de Santa Clara
EB1 do Castelo

Discentes do 2.º ano

Abr. 2021

«A Infindável Estranheza da Fotografia».

EBS Gil Vicente

Outro; Discentes (12.º CT)

Abr. 2021

Projeto COnVIDa 20/21 - O CCV de Estremoz vem à
Escola

EBS Gil Vicente

Docentes; Discentes (11.º
CT; 10.º CT)

Abr. 2021

Olimpíadas de Cultura Clássica.

EBS Gil Vicente

Discentes (5.º; 6.º)

Abr. 2021

A Ira de Aquiles e cinquenta dias em Iliam (1978)
de Cy Twombly.

EBS Gil Vicente

Outro; Discentes

Abr. 2021

Descrições Geográficas de Povos e Cidades, com
análise de iconografia (Idade Média e Século XVI)

EBS Gil Vicente

Discentes (11.º LH; 11.º
TT; 10.º)

Abr. 2021

5 de 25.

EBS Gil Vicente

Discentes (7.º; 9.º)

25/05/2021

Museu da Marioneta - visita guiada

Museu da Marioneta

Discentes (Todas as
turmas do P3)

Mai. 2021

Santo António: Tradição e festa.

EB1 de Santa Clara
EB1 do Castelo

Discentes do 3.º ano

Mai. 2021

Fósseis ao virar da esquina

EBS Gil Vicente

Discentes (11.º CT)

Carla Parreirinha
(Biologia e Geologia)

Mai. 2021

Torneio de Ténis de Mesa

EBS Gil Vicente

Discentes

Raul Duarte
(E. Física)

Discentes dos 3.º e 4.º
anos

Teresa Ferraz
(Inglês 1.º Ciclo)
Alcina Marques (1.º C)
Joel Casteleira (Biblioteca)
Eugénia Figueiredo (1.º C)
Ana Raimundo (1.º C)
Ariana Furtado (1.º C)
Filomena Barbosa (1.º C)
Joel Casteleira (Biblioteca)
Fátima Reis (1.º C)
Alexandra Caetano
(Biblioteca)
Carla Parreirinha
Maria José Miguel
(Biologia e Geologia)
Alexandra Caetano
(Biblioteca)
Andreia Oliveira (Português)
Alexandra Caetano
(Biblioteca)
Maria Teresa Neto; Pedro
Caetano; Alexandra
Caetano; Dinis Fernandes;
Maria José Jesus
Alexandra Caetano; António
Maurício Bonito
(Biblioteca)
Sandra Caetano; Maria
Fernanda Nunes; Maria
Eulália Ribeiro; Georgina
Rodrigues; Ana Branco
(Pré-Escolar)
Ana André (1.º C)
Helena Gonçalves (1.º C)
Joel Casteleira (Biblioteca)
Fátima Carvalho (1.º C)
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Mai. 2021

Atividades de Ar Livre na Serra d'Arrábida.

EBS Gil Vicente

Discentes

Raul Duarte
(E. Física)

DATA

ATIVIDADE

LOCAL

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

Mai. 2021

O Planeta Terra é a nossa casa ...vamos cuidar dele

JI de Santa Clara
JI do Castelo

Discentes (Todas as
turmas do P3)

Sandra Caetano; Maria
Fernanda Nunes; Maria
Eulália Ribeiro; Georgina
Rodrigues; Ana Branco
(Pré-Escolar)

Mai. 2021

Padre António Vieira, vida e obra.

EBS Gil Vicente

Discentes

Alexandra Caetano
(Biblioteca)

Mai. 2021

O Banquete, de Platão.

EBS Gil Vicente

Discentes

Alexandra Caetano
(Biblioteca)

Mai. 2021

História do Fado.

EBS Gil Vicente

Discentes (11.º TT; 9.º)

Mai. 2021

As palavras na voz e no corpo.

EBS Gil Vicente

Discentes (7.º 1.ª)

Mai. 2021

Raccords Poéticos.

EBS Gil Vicente

Docentes; Outro;
Discentes

Mai. 2021

Indiretas de Abril.

EBS Gil Vicente

Discentes (7.º 1.ª)

Mai. 2021

Ler assim, ler assado, ler de todas as maneiras.

EBS Gil Vicente

Discentes (11.º TT)

Mai. 2021

Tarumba

EBS Gil Vicente

Discentes (10.º IA)

Mai. 2021

Camões - narratio e ornatus.

EBS Gil Vicente

Discentes (Todas as
turmas do 9.º)

Mai. 2021

Boca aberta - “Juro que é mentira”.

Teatro D. Maria II

Discentes (Todas as
turmas do P3)

Mai. 2021

MICROBIOLOGIA DOS ALIMENTOS

EBS Gil Vicente

Discentes (12.º CT)

Mai. e jun. 2021 No escuro - de Raimundo Cosme/plataforma 285

Teatro São Luís

Discentes (Todas as
turmas do P3)

Alexandra Caetano
(Biblioteca)
Miguel Bento (História)
Alexandra Caetano
(Português)
João Meireles Silva (Teatro)
Alexandra Caetano
(Biblioteca)
Alexandra Caetano
António Maurício Bonito
(Português e Biblioteca)
Alexandra Caetano
António Maurício Bonito
(Português e Biblioteca)
Miguel Simões (Teatro)
Alexandra Caetano; Paula
Almeida; Maria João Vaz;
Graciela Nunes
(Português e Biblioteca)
Sandra Caetano; Maria
Fernanda Nunes; Maria
Eulália Ribeiro; Georgina
Rodrigues; Ana Branco
(Pré-Escolar)
Carla Parreirinha
(Biologia e Geologia)
Sandra Caetano; Maria
Fernanda Nunes; Maria
Eulália Ribeiro; Georgina
Rodrigues; Ana Branco
(Pré-Escolar)
Zelinda Pontes
Inácia Pereira
Graciela Nunes
Ana Francisco
(Francês)
Sandra Caetano; Maria
Fernanda Nunes; Maria
Eulália Ribeiro; Georgina
Rodrigues; Ana Branco
(Pré-Escolar)

Jun. 2021

Espace Français

EBS Gil Vicente

Discentes (Todas as
turmas do 7.º; Todas as
turmas do 8.º; Todas as
turmas do 9.º)

Jun. 2021

Museu Coleção Berardo

CCB

Discentes (Todas as
turmas do P3)

Jun. 2021

The Afternoon Tea

EB1 de Santa Clara
EB1 do Castelo

Discentes (Todas as
turmas do 4.º; Todas as
turmas do 3.º)

Teresa Ferraz (Inglês 1.º C)

Jun. 2021

Agricultura Sustentável

Quinta Pedagógica dos
Olivais

Discentes (Todas as
turmas do P3)

Sandra Caetano; Maria
Fernanda Nunes; Maria
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Eulália Ribeiro; Georgina
Rodrigues; Ana Branco
(Pré-Escolar)

DATA

ATIVIDADE

LOCAL

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

Jul. 2021

Formação: Bullying nas Escolas

CML

Pessoal Não Docente

Direção
Câmara Municipal de Lisboa

Sem data

Concurso

EBS Gil Vicente

Discentes e Docentes

Filipa Marcos
(Teatro)

Sem data

Fotografar com a Natureza

EBS Gil Vicente

Discentes do 12.º CT/LH

Sem data

Apresentação do Exercício Final - 2º Ciclo

EBS Gil Vicente

Discentes

Sem data

Apresentação final do trabalho desenvolvido, ao
longo do ano

EBS Gil Vicente

Discentes do 10.º IA e
Docentes

Sem data

Escola Ciência Viva

Ciência Viva

Discentes do 4.º A

Eugénia Figueiredo
(1.º ciclo)

Sem data

Dia da Poesia

EBS Gil Vicente

Comunidade Educativa

Maria Alexandra Caetano
(Biblioteca)

EBS Gil Vicente

Toda a comunidade

Miguel Simões
João Meireles Silva
Filipa de Melo Marcos
(Teatro)

EB1 do Castelo

Discentes do 2.º CT

Ariana Furtado
(1.º ciclo)

EBS Gil Vicente

Discentes

Maria Alexandra Caetano
(Biblioteca)

Sem data

Sem data
Sem data

Aula Aberta de Teatro

Aulas de Dança-Teatro
Clássicos em Rede - Olimpíadas de Cultura Clássica

Maria Alexandra Caetano
(Biblioteca)
M.ª José Jesus (Psicologia)
Miguel Simões
João Meireles Silva
Filipa de Melo Marcos
(Teatro)
Miguel Simões
João Meireles Silva
Filipa de Melo Marcos
(Teatro)

Sem data

Concurso
À la manière de ...

EBS Gil Vicente

Discentes do 8.º ano

Zelinda Pontes
Inácia Pereira
Graciela Nunes
Ana Francisco
(Francês)

Sem data

VISITA DE ESTUDO VIRTUAL AO MUSEU

EBS Gil Vicente

Discentes do 9.º ano

Zelinda Pontes
(Francês)

Sem data

Semana da leitura

Escolas do Agrupamento

Comunidade Educativa

Maria Alexandra Caetano
(Biblioteca)

Manuela Nunes (300)

Sem data

Concurso Fazedores de Histórias

EBS Gil Vicente

Discentes (Todas as
turmas do 11.º; Todas as
turmas do 12.º; Todas as
turmas do 9.º; Todas as
turmas do 8.º; Todas as
turmas do 10.º; Todas as
turmas do 7.º)

Sem data

A Bicicleta da República

EBS Gil Vicente

Discentes e Docentes

Miguel Simões (Teatro)

Sem data

Ciclo de cinema musical

EBS Gil Vicente

Discentes (Todas as
turmas do 5.º; Todas as
turmas do 6.º; 7.º 5ª)

Alexandra Tavares
(E. Musical)

Sem data

"Ler assim, ler assado, ler de qualquer maneira."

EBS Gil Vicente

Discentes

Maria Alexandra Caetano
António Maurício Bonito
(Biblioteca)

Sem data

Semana das Línguas

EBS Gil Vicente

Discentes (7.º; 8.º; 9.º;
10.º; 11.º; 12.º)

Manuela Nunes (Português)
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Sem data

Semana das Línguas

EBS Gil Vicente

Discentes (Todas as
turmas do 9.º; Todas as
turmas do 8.º; Todas as
turmas do 7.º; 12.º TT;
11.º TT)

Zelinda Pontes
Inácia Pereira
Graciela Nunes
Ana Francisco
(Francês)

Sem data

Olimpíadas da Geologia

EBS Gil Vicente

Discentes do 11.º CT

Carla Parreirinha
(Biologia e Geologia)

DATA

ATIVIDADE

LOCAL

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

Sem data

Olimpíadas Portuguesas da Biologia (Sénior e
Júnior)

EBS Gil Vicente

Discentes do 9.º ano, 10.º
CT, 11.º CT e 12.º CT

Carla Parreirinha
(Biologia e Geologia)

Sem data

Visita de estudo - Jardim Botânico Tropical e
Xiloteca

Jardim Botânico

Discentes (Todas as
turmas do 9.º)

Fernanda Ribeiro (Biologia e
Geologia)
Ana Teodora (Física e
Química)

Sem data

Teatros em Lisboa

Teatro Nacional D. Maria
II e Teatro S. Luiz

Discentes (10.º IA)

João Meireles Silva (Teatro)

Sem data

Concurso: À la manière de

EBS Gil Vicente

Discentes (Todas as
turmas do 8.º)

Zelinda Pontes
Inácia Pereira
Graciela Nunes
Ana Francisco
(Francês)

Sem data

VISITA DE ESTUDO VIRTUAL AO MUSEU

EBS Gil Vicente

Discentes (Todas as
turmas do 9.º)

Zelinda Pontes (Francês)

Sem data

Dia do Aberto a turmas do 9º ano

EBS Gil Vicente

Discentes (Todas as
turmas do 9.º); Outros.

Susana Freire
(Informática)

Discentes dos 7.º, 8.º e 9.º
anos e 11.º TT, 12.º TT

Zelinda Pontes
Inácia Pereira
Graciela Nunes
Ana Francisco
(Francês)

Ao longo do ano

Ao longo do ano
letivo

Ciné en Français

Capacit@r

EBS Gil Vicente

Docentes
Pessoal não docente
Escolas do Agrupamento
Discentes do JI, 1.º ciclo e
7.º ano

Maria Alexandra Caetano
Joel Casteleira
(Biblioteca)
Zelinda Pontes
Inácia Pereira
Graciela Nunes
Ana Francisco
(Francês)
Zelinda Pontes
Inácia Pereira
Graciela Nunes
Ana Francisco
(Francês)
Zelinda Pontes
Inácia Pereira
Graciela Nunes
Ana Francisco
(Francês)
Zelinda Pontes
Inácia Pereira
Graciela Nunes
Ana Francisco
(Francês)

Ao longo do ano
letivo

Lire et dire

EBS Gil Vicente

Discentes dos 7.º, 8.º e 9.º
anos e 11.º TT, 12.º TT

Ao longo do ano
letivo

Ecrire en Français

EBS Gil Vicente

Discentes dos 7.º, 8.º e 9.º
anos e 11.º TT, 12.º TT

Ao longo do ano
letivo

Concurso SuperLECTEURS

EBS Gil Vicente

Discentes dos 7.º, 8.º e 9.º
anos e 11.º TT, 12.º TT

Ao Longo do
ano letivo

Colaboração pedagógica

EBS Gil Vicente

Docentes

Ao longo do ano
letivo

Arte e Natureza na Escola

EB1 do Castelo

Discentes da EB1 do
Castelo

Docentes da EB1 do Castelo

Ao longo do ano
letivo

Exposições temáticas.

EB1 do Castelo

Discentes da EB1 do
Castelo

Docentes da EB1 do Castelo
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Ao longo do ano
letivo

Exposições Temáticas" - Exposições itinerantes
relacionadas com os projetos e temas

JI de Santa Clara
JI do Castelo

Ao longo do ano
letivo

Celebração de acontecimentos ou factos
importantes assinalados

EB1 de Santa Clara

Ao longo do ano
letivo

Rádio Pavão - emissões semanais

EB1 do Castelo

Discentes da EB1 do
Castelo

Docentes da EB1 do Castelo

DATA

ATIVIDADE

LOCAL

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

Escolas do Agrupamento

Comunidade Educativa

Joel Filipe Casteleira
Maria Alexandra Caetano
(Biblioteca)

Ao longo do ano
Dar a Ver, Dar a Ler + (Da leitura à Escrita) - PNL
letivo

Discentes (Todas as
turmas do P3)

Sandra Caetano; Maria
Fernanda Nunes; Maria
Eulália Ribeiro; Georgina
Rodrigues; Ana Branco
(Pré-Escolar)

Discentes da EB1 de Santa Docentes da EB1 de Santa
Clara
Clara

Ao longo do ano
letivo

Ler o mundo através dos Direitos Humanos

EB1 do Castelo

Ao longo do ano
letivo

O Castelo é a minha Escola

EB1 do Castelo

Discentes da EB1 do
Castelo

Docentes da EB1 do Castelo

EB1 do Agrupamento

Discentes do 1.º ciclo

Docentes do 1.º ciclo

Ao longo do ano Programa de Apoio à Educação Física Curricular
letivo
para o 1º Ciclo

Discentes do 2.º CT e 4.º
Docentes da EB1 do Castelo
CT

Ao longo do ano
letivo

Aprender com a Biblioteca Escolar

EBS Gil Vicente

Discentes e Docentes

Maria Alexandra Caetano
(Biblioteca)

Ao longo do ano
letivo

A minha sala é um laboratório

EB1 do Castelo

Discentes da EB1 do
Castelo

Docentes da EB1 do Castelo

Ao longo do ano
letivo

Miúdos a Votos

EBS Gil Vicente

Comunidade Educativa

Maria Alexandra Caetano
(Biblioteca)

Ao longo do ano
letivo

Cientificamente provável

EBS Gil Vicente

Discentes e Docentes

Maria Alexandra Caetano
(Biblioteca)

Ao longo do ano
letivo

Exercício, Condição Física, Nutrição e Saúde

EBS Gil Vicente

Discentes

Raul Duarte
(E. Física)

Ao longo do ano
Reinventar a Escola - Novos tempos novas regras.
letivo

JI de Santa Clara
JI do Castelo

Discentes (Todas as
turmas do P3)

Sandra Caetano; Maria
Fernanda Nunes; Maria
Eulália Ribeiro; Georgina
Rodrigues; Ana Branco
(Pré-Escolar)

Ao longo do ano
letivo

EBS Gil Vicente

Discentes

Raul Duarte
(E. Física)

Desporto Escolar

Ao longo do ano
letivo

ABC-Sons

Ao longo do ano
letivo

Ponto de Fuga - Movimento 14-20 a Ler (Plano
Nacional de Leitura) - Projeto anual de leitura,
interpretação e expressão individual.

Maria Fernanda Nunes;
Maria Eulália Ribeiro;
Georgina Rodrigues; Ana
Branco
(Pré-Escolar)
Maria Manuela Nunes;
Alexandra Caetano; João
Meireles Silva
(Português, Biblioteca e
Teatro)
Sandra Caetano; Maria
Fernanda Nunes; Maria
Eulália Ribeiro; Georgina
Rodrigues; Ana Branco
(Pré-Escolar)

JI de Santa Clara

Discentes (JI1, JI2, JI3 e
JI4)

EBS Gil Vicente

Docentes; Encarregados
de
educação/Comunidade;
Outro; Discentes

Projeto Crescente em São Vicente
Ao longo do ano
Promoção e Desenvolvimento da Área Pessoal e
letivo
Social

JI de Santa Clara
JI do Castelo

Discentes (Todas as
turmas do P3)

Programa de Orientação Escolar e Profissional
Ao longo do ano
(POEP) para os alunos do 9º ano de escolaridade a
letivo
realizar por teams, em articulação com os DT.

EBS Gil Vicente

Discentes (Todas as
turmas do 9.º)

Helena Franco
(SPO)

Ao longo do ano
letivo

EBS Gil Vicente

Discentes (Todas as
turmas do 11.º; Todas as

Helena Franco
(SPO)

Feira Virtual de Ensino Superior
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turmas do 12.º; Todas as
turmas do 10.º)
Discentes (6.º 1ª; 6.º 4ª;
6.º 5ª; 7.º 1.ª; 7.º 4.ª; 10.º
GI)
Discentes (Todas as
turmas do 5.º; Todas as
turmas do 6.º; 7.º 5ª)

Ao longo do ano
letivo

Literacia da informação e dos media

EBS Gil Vicente

Ao longo do ano
letivo

Momentos musicais

EBS Gil Vicente

DATA

ATIVIDADE

LOCAL

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

Ao longo do ano
letivo

Pela Cidade Fora

EB1 de Santa Clara
EB1 do Castelo

Discentes (Todas as
turmas do 3.º)

Joel Casteleira; Maria de
Fátima Carvalho; Helena
Gonçalves; Ana André

Ao longo do ano Participação como representante do Agrupamento
letivo
de Escolas Gil Vicente (entidade NLI)

Agrupamento

Comunidade Educativa

Helena Franco
(SPO)

Ao longo do ano
letivo

ORQUESTRA GIL VICENTE

Agrupamento

Comunidade Educativa

Alexandra Tavares
(E. Musical)

Ao longo do ano
letivo

Crescer em São Vicente - Transições

EB1 de Santa Clara

Discentes (4.º A; 4.º B)

Ao longo do ano
letivo

Desafios interdisciplinares de escrita

EBS Gil Vicente

Discentes (9.º 2ª)

Ao longo do ano
letivo

Participação como membro da Comissão Alargada
de Proteção de Crianças e Jovens, em
representação do Agrupamento de Escolas Gil
Vicente.

Agrupamento

Comunidade Educativa

Ao longo do ano
letivo

Hora do Conto

EB1/JI de Santa Clara
EB1/JI do Castelo

Ao longo do ano
letivo

DESCOLA

EB1/JI de Santa Clara
EB1/JI do Castelo

Ao longo do ano
letivo

Canal – MÚSICA GIL (Youtube)

EBS Gil Vicente

Ao longo do ano
letivo

Leituras Partilhadas de Educação Literária

EB1 de Santa Clara
EB1 do Castelo

Ao longo do ano
letivo

Contos do mundo

EB1/JI de Santa Clara

Ao longo do ano Clássicos em Rede - Olimpíadas de Cultura Clássica
letivo
(RBE-PNL-FLUL)

Ao longo do ano
letivo

Efemérides

Discentes (Todas as
turmas do 2.º; Todas as
turmas do 4.º; Todas as
turmas do 3.º; Todas as
turmas do P3; Todas as
turmas do 1.º)
Discentes (Todas as
turmas do 2.º; Todas as
turmas do 4.º; Todas as
turmas do 3.º; Todas as
turmas do P3; Todas as
turmas do 1.º)
Encarregados de
educação/Comunidade;
Discentes (Todas as
turmas do 5.º; Todas as
turmas do 6.º; 7.º 5ª)
Discentes (Todas as
turmas do 2.º; Todas as
turmas do 4.º; Todas as
turmas do 3.º; Todas as
turmas do 1.º)
Discentes (2.º A; 2.º B; 4.º
A; 4.º B; 3.º A; 3.º B; P3 JI
1; P3 JI 2; P3 JI 3; P3 JI 4;
P3 JI 5; 1.º A; 1.º B)

Alexandra Caetano
(Biblioteca)
Alexandra Tavares
(E. Musical)

Ana Raimundo; Eugénia
Figueiredo
(1.º C)
Graciela Nunes; Ana
Teodoro
(Português e Física e
Química)
Helena Franco
(SPO)

Docentes do JI
Docentes 1.º C
Joel Casteleira e Ana Moura
(Biblioteca)

Docentes do JI
Docentes 1.º C
Joel Casteleira e Ana Moura
(Biblioteca)

Alexandra Tavares
(E. Musical)

Docentes 1.º C
Joel Casteleira e Ana Moura
(Biblioteca)

Ana Moura; Maria Adelaide
Rodrigues; Joel Casteleira

EBS Gil Vicente

Discentes

Alexandra Caetano
(Biblioteca)

EB1 de Santa Clara

Encarregados de
educação/Comunidade;
Discentes (Todas as
turmas do 2.º; Todas as
turmas do 4.º; Todas as
turmas do 3.º; Todas as

Docentes 1.º C
Teresa Ferraz
(Inglês do 1.º C)
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turmas do 1.º)

Ao longo do ano Coadjuvação na disciplina de Matemática - 3.º e
letivo
4.º ano de escolaridade.

EB1 de Santa Clara
EB1 do Castelo

Discentes (Todas as
turmas do 4.º; Todas as
turmas do 3.º)
Discentes (Todas as
turmas do 5.º; Todas as
turmas do 6.º)

Docentes dos 3.º e 4.º anos
António Bernardes
(Matemática)

Ao longo do ano
letivo

À Descoberta de Escritores e Livros

EBS Gil Vicente

Ao longo do ano
letivo

Aulas de Dança-Teatro

EB1 do Castelo

Discentes (2.º CT)

Ariana Furtado

DATA

ATIVIDADE

LOCAL

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

Ao longo do ano
letivo

Hoje convido

EBS Gil Vicente

Discentes (10.º IA)

Miguel Simões; João
Meireles Silva
(Teatro)

EBS Gil Vicente

Discentes

Helena Franco
(SPO)

Ao longo do ano Reorientação de alunos para outras modalidades
letivo
de ensino

Alexandra Caetano
(Biblioteca)

40

7. Conclusão

A execução do Plano Anual de Atividades, dadas as circunstâncias pandémicas do país, e o
segundo confinamento, decorreu em grande parte dentro do previamente planificado. Algumas das
atividades foram realizadas em contexto de ensino a distância, utilizando para isso a plataforma de
aprendizagem TEAMS ou outras da responsabilidade das entidades promotoras das atividades.
Houve um aumento no número de atividades propostas para este ano, relativamente ao ano
passado, e apesar das regras impostas pela tutela, em virtude das circunstâncias pandémicas já
mencionadas acima. No entanto, a riqueza e diversidade de atividades realizadas no agrupamento
confirmam o dinamismo e a capacidade de adaptação a novos desafios da comunidade escolar e a
importância do Plano Anual de Atividades enquanto instrumento de ação pedagógica.
É de salientar o bom trabalho desenvolvido por todos os intervenientes nos clubes, projetos, visitas
de estudo, palestras, exposições, atividades desportivas e outras não só pelo número de alunos envolvido,
como também pela projeção externa de algumas atividades levadas a cabo.
Na realização efetiva das atividades é evidente a articulação entre as diferentes estruturas
educativas, favorecendo a unidade e a interdisciplinaridade.
No sentido de contribuir para o maior sucesso das e dos alunos e o bem-estar da comunidade
escolar, a direção tem envidado esforços para conservar e melhorar as instalações escolares de modo a
torná-las mais eficientes para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Tem-se
esforçado ainda por estabelecer parcerias com entidades externas, bem como projetar o bom nome do
Agrupamento de Escolas Gil Vicente para o exterior.
Para concluir, registamos que o Plano Anual de Atividades se articulou plenamente com o Projeto
Educativo do Agrupamento e mantemos as sugestões de melhoria apresentadas no relatório do ano
transato:
• Generalizar a avaliação das atividades pelo público-alvo;
• Continuar e/ou reforçar os projetos existentes;
• Envolver mais os encarregados de educação e o pessoal não docente quer como proponentes,
quer como público-alvo das atividades do PAA;
• Reforçar o papel das coordenações intermédias na concretização do PAA;
• Estimar o custo das atividades e inseri-los no PAA.
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