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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 2019/2020 (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 Direção.
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 as suas
atividades letivas presenciais a partir do dia 13 de março de 2020. No entanto, as aulas presenciais foram
quase 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 2019/2020 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 provas finais de ciclo e exames nacionais e de equivalência à frequência;
 Distribuição do serviço letivo e não letivo;
 Elaboração de horários dos alunos, pessoal docente e não docente;
 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
direção do agrupamento, decorreram de acordo com o previsto.
No dia 13 de março, com a suspensão das atividades letivas presenciais, foi necessário preparar
todo o processo de ensino a distância. Para isso, criaram-se contas de utilizador Microsoft 365 para todas
e todos os discentes, equipas-turma com diferentes canais para as diferentes disciplinas na plataforma
Teams. Criando-se e divulgando-se ao mesmo tempo tutorias sobre como usar as ferramentas telemáticas
e procuraram-se apoios junto da Comunidade Educativa, próxima e mais alargada, no sentido de recolher
equipamentos para as e os alunos mais carenciados.
No dia 5 de maio, com o fim do confinamento, regressaram as aulas em regime presencial nos 11.º e
12.º anos de escolaridade e 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação do ensino secundário. Mais
uma vez, foi necessário organizar turmas, horários e espaços de sala de aula para receber em segurança
discentes 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:
 Efetuou-se uma análise rigorosa quanto à possibilidade de se criarem sistemas de poupança
energética que possam sustentar que as escolas do agrupamento se transformem em estruturas
energeticamente inteligentes e com eficiência ecológica;
 Colocou-se ao serviço da comunidade os diversos espaços do agrupamento, nomeadamente os
desportivos;
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 Foram disponibilizados ao pessoal 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.
Parque Escolar: Além de pequenas intervenções e da concretização do plano de manutenção,
foram colocados os estores interiores nas salas de aula e realizadas as obras necessárias ao cumprimento
do plano de segurança contra incêndios.
Direção: realizou-se uma reparação geral dos cacifos dos e das alunas, pintaram-se os pontos de
encontro dos pátios, colocaram-se 9 quadros brancos novos de sala de aulas, pintaram-se diversas
paredes de salas de aula e adquiriu-se todo o material didático e pedagógico, por proposta dos
departamentos curriculares e outras estruturas.
EB1 do Castelo – durante o ano letivo 2019/2020 não houve qualquer obra na EB1 do Castelo.
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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 os documentos
orientadores nomeadamente o Regulamento Interno, o Projeto Educativo do Agrupamento, o Plano de
Desenvolvimento para a Cidadania, o Plano Anual de Atividades, o Projeto Curricular de Grupo; as
Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar como referência 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).
A planificação, gestão e a articulação curricular foi prática constante do trabalho desenvolvido pelas
educadoras. 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.
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 dos contactos com as famílias, e partilhar propostas de links e de conteúdos
relacionados com as Orientações Curriculares para o Pré-escolar.
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 às
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 contacto regular com as famílias e crianças. Foram ainda impressas fotocópias e disponibilizado
material para as famílias que o solicitaram.
No início do ano letivo, e mensalmente, foram definidas em conjunto as planificações assim como as
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 primeiro e segundo períodos 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
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promovessem aprendizagens significativas e inclusivas, serviu também para organizar, planificar e avaliar
os projetos desenvolvidos e propostos para o PAA do Agrupamento.
No desenvolvimento do trabalho junto das crianças as educadoras dirigiram a sua ação seguindo as
OCEPE (2016), definindo os objetivos do grupo elaborando o seu PCG, planearam avaliaram e ajustaram
as atividades de acordo com os interesses e necessidades especificas de cada grupo.
No período de suspensão das atividades letivas presenciais, reajustaram-se conteúdos. As
educadoras elaboram planificações de fácil aplicação ao contexto familiar para que o E@D fosse
exequível pelas famílias, tendo em atenção os recursos de cada uma delas. A falta de computadores e a
pouca autonomia das crianças levou a um grande esforço por parte das famílias para dar resposta a esta
nova situação de isolamento.
As visitas de estudo foram planificadas em reunião de departamento e revelaram ser uma mais-valia
para a consolidação dos temas trabalhados em sala, sendo também, uma oportunidade de diversificar
aprendizagens, de construir alicerces para novos saberes e de proporcionar experiências do ponto de vista
socio-afetivo e cultural.
Das visitas realizadas no 1.º período, 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.
No período de confinamento foram enviados aos pais links com visitas virtuais e documentários
relacionados com temas já iniciados nas turmas.
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
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.

Articulação com o 1.º ciclo
A articulação com o 1.ºciclo 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.
As atividades em sala de aula com o 1.º ano, previstas para o 2.º período, não foram concretizadas
devido ao confinamento imposto 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: CML- Alimentação Saudável; Teatro D.
Maria II; “Projeto Transições”; Projeto ABC – Sons com a Junta de freguesia de S. Vicente.
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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 quer em momentos informais, quer em momentos
formais, que incluíram o agendamento de reuniões mensais de departamento. As reuniões serviram para
informar das decisões do Conselho Pedagógico, realizar planificações e decidir 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
endereços eletrónicos dos encarregados de educação e os contactos telefónicos e foram estabelecidos
contactos regulares para saber do bem-estar das crianças, e das famílias.
Nas reuniões presenciais e síncronas foram promovidos o trabalho colaborativo e a reflexão sobre as
práticas, sobre o ambiente educativo e as estratégias pedagógicas utilizadas. Por período, foi realizada a
monitorização e o registo em grelha própria dos aspetos relativos à ação educativa desenvolvida em cada
Jardim de Infância, nomeadamente a avaliação dos projetos programados no PAA, a participação dos pais
nas atividades a monotorização das atividades de articulação realizadas entre os J.I. e as respetivas
escolas EB1 e a marcação das reuniões com os Encarregados de Educação.
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 em avaliação emitindo o parecer.
A coordenadora realizou, no âmbito da avaliação externa, observação de aulas de quatro docentes a
lecionarem noutros Jardins de infância.

III. Estratégias/Instrumentos de Análise e Utilização de Resultados Escolares dos Alunos
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 também como suporte ao apoio individual, ao
planeamento das atividades nos diferentes domínios das orientações curriculares (OCEPE), ao ajuste dos
ritmos e necessidades de aprendizagem, fomentando a autonomia e o respeito pelos interesses
individuais, permitindo também ajustar os materiais e os 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:
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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 com outros parceiros que intervêm direta ou indiretamente
com a criança, foram outra fonte de recolha de informação, permitindo conhecer melhor a criança e as
suas necessidades.
Os resultados do departamento, apesar das dificuldades encontradas globalmente, foram positivos.
Destacam-se 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 educadora. As reuniões de trabalho informais, assim como as mensais de
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 e onde se
reajustam os projetos. Uma outra forma de aferição e autoavaliação, é o envolvimento e satisfação das
crianças, a observação dos trabalhos, o registo da progressão das competências alcançadas nas
diferentes áreas de conteúdo, a auscultação dos E.E. nas reuniões e a sua participação.

Departamento Curricular do 1.º CEB

I. Mecanismos de Gestão e de Articulação Curricular
Fundamentação:
Os Princípios, as Áreas de Competência e os Valores definidos no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória (PA) confluem para a formação do indivíduo como cidadão participativo, iniciando
o caminho do exercício da cidadania ao longo da vida. A capacitação dos nossos educandos para
construírem quadros de valores consentâneos com a nossa cultura, com a competência para trabalhar em
equipa, com a criatividade e a competência para acharem soluções para os problemas, com a capacidade
de sobreviverem com qualidade de vida na sociedade que se vier a constituir no futuro, aparece em
paralelo com o "ensinar". Por sua vez, as Aprendizagens Essenciais elencam os conhecimentos, as
capacidades e as atitudes a desenvolver por todos os alunos, conducentes ao desenvolvimento das
competências inscritas no PAA, no quadro de um processo de promoção da autonomia e flexibilidade
curricular. Este ano letivo, o maior desafio prendeu-se com o facto de ter de dar resposta ao conjunto de
medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da doença COVID-19, entre as
quais a suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais.
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Planificação:
A ação educativa foi pautada pelos objetivos e descritores de desempenho delineados para os
quatro anos de escolaridade. Teve-se em conta o Projeto Educativo do Agrupamento, o Plano de Melhoria,
o Plano Anual de Atividades, o Projeto Curricular de Turma, o Plano Nacional para a Promoção do
Sucesso Educativo assim como as competências e os interesses dos alunos e os materiais e as
estratégias de concretização e de avaliação. O desenvolvimento de projetos interdisciplinares teve maior
incremento.
No âmbito das prioridades definidas para a área da educação, e de acordo com a Estratégia
Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC), da qual resultou uma proposta elaborada e apresentada
pelo Grupo de Trabalho de Educação para a Cidadania do Agrupamento, houve um compromisso com as
temáticas relacionadas com a Cidadania, em todos os anos de escolaridade de forma transversal,
considerando-se que, para uma cidadania ativa e interventiva, condição essencial para a promoção da
sustentabilidade, pressupõe que todos podemos e devemos “ser parte da solução”, e ativos na defesa de
"há que agir já", tendo sido desenvolvidas variadas ações consideradas bastante positivas. Foram também
debatidos projetos realizados, medidas, ações e atividades a desenvolver na comunidade escolar para
diminuir a pegada carbónica da escola, das famílias e de toda a sociedade, com os mais variados
parceiros. Tratou-se de pensar os temas mobilizadores na escola e com a escola, no desenvolvimento das
temáticas que suscitaram maior interesse na comunidade, concretamente no âmbito da Saúde e Ambiente,
da Literacia dos Direitos Humanos, da Igualdade de Género e no Combate à Discriminação, numa época
de diversidade social e cultural crescente, no sentido de promover a tolerância e a não discriminação.
O novo cenário de ensino a distância, o grande desafio extraordinário deste ano escolar, levou à
necessidade de repensar o processo de ensino e de aprendizagem, provocando, por isso, também
possíveis adaptações na forma como se avalia, tendo por referência o conjunto das aprendizagens
realizadas até ao final do ano letivo, no âmbito do plano de ensino a distância, sem prejuízo do juízo
globalizante sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos. Foi considerado após reflexão em
grupos de ano que, os critérios de avaliação não seriam alterados, no pressuposto que, a sua
continuidade, ajudará os alunos a autorregularem a sua aprendizagem, a saberem com clareza o que se
pretende que aprendam e como são avaliados. Promoveu-se uma maior cooperação entre os docentes
para a planificação articulada e interdisciplinar dos conteúdos programáticos e das atividades educativas,
em conformidade com os programas curriculares, com as metas de aprendizagem e as aprendizagens
essenciais.

Avaliação:
As medidas de promoção do sucesso educativo previstas no Decreto-Lei n.º 54/2018, como a
identificação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão e a sua aplicação, a necessidade de se
reconhecer a mais-valia da diversidade dos alunos, encontrando formas de lidar com essa diferença,
adequando os processos de ensino às características e condições individuais de cada aluno, mobilizando
os meios de que se dispõe para que todos aprendam e participem na vida da comunidade educativa,
representaram uma prioridade, a realizar em colaboração com a equipa da educação especial.
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Foram desenvolvidos momentos de trabalho presencial e em teletrabalho, para o aperfeiçoamento
do referencial de conceção dos instrumentos de avaliação. No processo avaliativo os docentes em sede
dos grupos de ano, tendo em conta os critérios de avaliação das diferentes disciplinas, elaboraram em
conjunto, vários instrumentos de trabalho. Realizaram-se e aplicaram-se, em todos os grupos de ano,
instrumentos comuns de avaliação. Continuou-se a atualizar os instrumentos de registo de avaliação e a
aperfeiçoar o referencial de conceção dos instrumentos de avaliação associando a cada um dos itens dos
testes/tarefas o respetivo domínio cognitivo, determinado pela natureza e complexidade da operação
mental requerida no desenvolvimento das respostas. Propôs-se ao longo do ano a atualização, da revisão
dos instrumentos de avaliação de modo a regular o processo de ensino aprendizagem, no sentido de
saber para que se avalia e tendo-se em conta as modalidades de avaliação (sumativa e formativa), a dar
continuidade no próximo ano letivo.
Na fase de Pandemia, entendeu-se que o desenvolvimento de todo o ensino aprendizagem,
incluindo o processo de avaliação, tendo no 1.º ciclo um grande foco no seu caráter formativo e qualitativo,
deveria balizar-se ainda mais no acompanhar, ajustar e fazer pontos de situação, apostando-se assim, na
alteração dos instrumentos de avaliação, entendendo-se que sempre que avaliamos, com várias
finalidades e também nas situações em que os dados recolhidos assumem a finalidade sumativa, a
informação sistemática sobre os desempenhos favorece a regulação das aprendizagens e ajuda o
professor e o aluno no processo. Apostou-se numa maior variedade de meios e suportes que permitam o
desenvolvimento da avaliação de forma integrada com o ensino e a aprendizagem, procurando muitas
vezes ser complementares entre si e tendo em conta os vários contextos em que os alunos se encontram,
procurando-se uma maior qualidade e otimização.

Apoios Educativos:
Realça-se a importância vital do papel dos recursos docentes dos apoios educativos, no reforçar das
dinâmicas de avaliação das aprendizagens com os professores titulares de turma, centrando-as na
diversidade de instrumentos que permitem um maior conhecimento da eficácia do trabalho realizado e um
acompanhamento ao primeiro sinal de dificuldade nas aprendizagens dos alunos, sustentada por uma
dimensão formativa. As necessidades de apoio persistem pelo número de alunos e pela variedade de
grupos de desempenho.
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,
introduzindo-se o apoio às turmas de 1.º ano e outros técnicos especializados no âmbito do apoio à
educação, assim como dos professores coadjuvantes (na disciplina de matemática do 3.º e 4.º ano).

Desenvolvimento de atividades de complemento e enriquecimento curricular (AEC):
Promoveu-se a articulação entre os docentes titulares de turma e os monitores das atividades de
enriquecimento curricular (AEC) para a planificação e desenvolvimento das atividades. A supervisão
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pedagógica foi realizada ao longo do ano letivo, principalmente até à situação de ensino à distância, onde
houve espaço para a reflexão, partilha e avaliação das atividades.

Trabalho Interpares:
Realizaram-se reuniões dos diversos grupos de ano para a coordenação da atividade docente,
designadamente quanto à: definição do calendário de atividades; definição de metodologias de trabalho;
apoios educativos, distribuição de tarefas pelos professores de cada grupo de ano; definição de critérios e
instrumentos de avaliação dos alunos; balanço da atividade; análise dos resultados escolares; conceção e
partilha de materiais pedagógicos e trabalho colaborativo.

Atividades de articulação entre:
Pré-escolar e o 1.º ciclo:
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. As respetivas educadoras fizeram a entrega dos relatórios descritivos de cada aluno que
passam a constar nos processos individuais. Desenvolvimento de atividades interdisciplinares na escola.

1.º e o 2.º ciclos, no âmbito da disciplina de Matemática:
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. 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. Decorreu uma ação de formação neste âmbito.

II. Mecanismos de Supervisão Pedagógica
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. Cada grupo de ano com o seu
delegado, reúnem-se logo no início do ano letivo, e pelo menos uma vez por mês, definindo, em conjunto,
as planificações a longo, a médio e a curto prazo, assim como estratégias e atividades comuns a todas as
turmas do mesmo ano (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.
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A avaliação do desempenho docente encoraja os professores a uma autoavaliação e
consequentemente a uma autoaprendizagem e ao desenvolvimento profissional.
Importou incentivar dinâmicas de equipas de trabalho pedagógico, privilegiando-se a comunicação e
a divulgação, direcionadas para o bem comum e que deem resposta cabal às necessidades de cada um e
de todos, num processo contínuo de desenvolvimento e aprendizagem e de construção de saber, onde a
reflexão surge como indispensável para desenvolver a autonomia que permite enfrentar com confiança e
eficácia os dilemas que caracterizam a nossa comunidade educativa.
Foram atualizados e aprovados o Regimento Interno do Departamento e os Regulamentos dos
Estabelecimentos de Ensino do 1.º Ciclo e das AEC`s.

III. Estratégias/Instrumentos de Análise e Utilização de Resultados Escolares dos Alunos
Monitorização dos resultados escolares.
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.

IV - Mecanismos de Autoavaliação
No que respeita a autoavaliação 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, as tutorias, a articulação curricular, o trabalho central com a Biblioteca Escolar, são
medidas a que se deseja dar continuidade e a desenvolver de forma construtiva.
Procura-se desenvolver o diálogo entre colegas, promover uma atitude reflexiva e crítica, com as
estruturas institucionais e interinstitucionais, de forma construtiva, assumindo-se a responsabilidade
inerente às funções de cada um e a bem de todos, em termos de intervenção pedagógica.

V. Outros Aspetos Relevantes
Apoio à gestão da EB1 do Castelo e da EB1 de Santa Clara:
Para a melhoria do ambiente educativo, procura-se desenvolver um trabalho colaborativo com as
coordenações de estabelecimento, com os respetivos professores, assim como também com todos os
outros intervenientes educativos, numa atitude colaborativa.
Este processo, quer-se cada vez mais ativo, desenvolvendo uma componente de maior comunicação
e articulação entre parceiros.
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Ações para a melhoria do ambiente escolar:
As intenções educativas comuns prosseguem finalidades pedagógicas e integradoras. As mesmas
visam, ainda, o reforço da formação cívica de cada aluno, da sua capacidade de se relacionar com os
outros, da sua plena integração na comunidade, do seu sentido de responsabilidade e da sua
aprendizagem. Para a melhoria do ambiente educativo, procura-se desenvolver um trabalho colaborativo
com as coordenações de estabelecimento, com os respetivos professores, assim como também com todos
os outros intervenientes educativos. Importa cada escola criar o seu melhor ambiente educativo, criando
regras e processos de ação comuns e condutores de identidade. Importa também criar um clima de turma
que esteja em consonância.
Visando a construção sólida da formação humanística dos alunos, para que assumam a sua
cidadania garantindo o respeito pelos valores democráticos básicos e pelos direitos humanos, tanto a nível
individual como social, entendeu-se a educação como uma ferramenta vital.

Departamento Curricular de Matemática, Ciências Experimentais e Informática

I - Mecanismos de Gestão e de Articulação Curricular

Melhorar os resultados escolares

Os cinco grupos disciplinares constituintes do MCEI
 elaboraram as várias planificações letivas.
 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. Em maio de 2020, os critérios definidos e aprovados no início do ano letivo, foram
alvo de nova reflexão e adequação à situação de E@D.
 construíram as matrizes e elaboraram, sempre que possível, testes comuns (grupo e nível) para o
Ensino Básico.
 planificaram várias atividades de complemento curricular inscritas e detalhadas no Plano Anual de
Atividades. Contudo, não foi possível concretizar muitas destas atividades devido à pandemia que levou ao
encerramento das Escolas em março último.
 Foram atribuídos apoios curriculares a Matemática aos alunos dos 9.º ano e ensino secundário
(10.º, 11.º e 12.º anos) assim como a Física e Química aos 10.º e 11.º anos.
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II. Mecanismos de Supervisão Pedagógica
Este ano letivo foi particularmente exigente devido à urgência de se passar, sem qualquer tipo de
preparação, de uma situação de ensino presencial para uma situação de ensino a distância. Mais do que
em qualquer outro ano, houve a necessidade dos 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.
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 terceiro
período, na elaboração e avaliação das Provas de Equivalência à Frequência assim como nas Provas
Extraordinárias de Avaliação. Este tipo de trabalho foi ainda reforçado entre os docentes de Matemática no
projeto de coadjuvação com o primeiro ciclo.

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 1.º período letivo.
Foi ainda feita uma análise das duas últimas semanas do 2.º período, início do ensino a distância,
assim como um balanço do modelo de E@D implementado durante o 3.º período em que foram analisados
os dados fornecidos pelos inquéritos realizados pela equipa de monotorização do E@D, tendo ainda sido
propostas possíveis adequações ao plano E@D, assim como feitas sugestões para a organização do ano
letivo 2020/21.

Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas

I. Mecanismos de Gestão e de Articulação Curricular
Neste ano letivo tão anómalo, quer ao nível da comunicação com os alunos, quer na comunicação
com colegas, procurámos realizar as aprendizagens necessárias, recriando novas formas de transmissão
e partilha do conhecimento e de aplicação de novas regras de comunicação, através de vários canais
como as plataformas Teams, Office 365, INOVAR e redes sociais (Whatsapp). O paradigma educacional
do professor fechado na sua sala de aula, lecionando conteúdos programáticos e reproduzindo quadros
conceptuais, por vezes, de forma acrítica, com o aluno numa mera função de aprendiz passivo perante o
mestre, há muito que não tem podido continuar. A rutura, que a crise pandémica provocou, na Escola
Pública, proporcionou aos docentes um outro olhar sobre estratégias de aprendizagem, formas de
comunicação e linguagem e consequentemente sobre a relação pedagógica-didática. Esta relação, ora foi
de proximidade, no confronto com as dificuldades de aprendizagem, face a essas novas metodologias, e
as dificuldades socioeconómicas e tecnológicas dos alunos; ora se manifestou de maior distanciamento,
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uma vez que todos comunicávamos através de vários filtros que, muitas vezes, impediam que nos
olhássemos diretamente.
Os diálogos, no Departamento, foram entretecidos de modo formal ou informal, através do mail
oficial, das reuniões presenciais ou, a partir de março, através da plataforma Teams. Assim, sempre que
possível, fizemos análise crítica de orientações pedagógicas e refletimos sobre os dados estatísticos
acerca do aproveitamento escolar.
Desenvolvemos atividades pedagógicas resultantes da dinâmica interdisciplinar possível, tendo em
conta as alterações resultantes do E@D. Procurámos transpor alguns obstáculos, intensificados com estes
condicionamentos, partilhando a pragmática dos discursos interdisciplinares, não só de natureza científica
e sociolinguística, como socio-afetiva e intercultural.
Destacamos, ainda, a realização de projetos, intra turma e intra departamento, no âmbito da
Educação para a Cidadania, dos direitos humanos, da alteridade, em que os alunos foram sujeitos da
ação, na estruturação de atitudes e conhecimentos, através da produção de textos fílmicos e outros, por
exemplo, quando desafiados a participar em Projetos como o Royal-Cine (11.ºAno) e o Projeto Ser
Humano – Itinerário para a Igualdade (10.º Ano).
Destacamos também a sessão de esclarecimento sobre a importância do voluntariado, organizada
pela colega Gisela Nunes, do Grupo Disciplinar 200, para as turmas dos Cursos Profissionais e o projeto
das colegas Andreia Lagartinho e Gisela Nunes sobre a Tabela Periódica.
Foram particularmente relevantes as interações com o Museu do Aljube, a Associação Mulheres na
Arquitetura através do projeto BIPZIP, da CML, a equipa do festival DocLisboa, a ONG Sociedade
Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), que nos apoiou na visita ao Parque Tejo, o Oceanário de
Lisboa. O facto de a crise pandémica ter obrigado à suspensão do ensino presencial, entre março e junho
de 2020, levou a que os projetos com os Festivais Monstrinha, INDIE Lisboa e o Colóquio com a SPEA
tivessem sido suspensos.
Em colaboração com a Associação Renovar a Mouraria tiveram destaque as visitas de estudo aos
Miradouros da Graça, com a turma 11.º TT. No contexto desta turma do Curso de Turismo, salienta-se
pela importância que teve para as aprendizagens e experiência, a visita de estudo à FITUR (Madrid) e, em
dinâmica interdisciplinar, o evento “Um Natal Diferente”, com o objetivo de partilhar com a comunidade
escolar exemplos de gastronomia, artesanato, música e paisagens dos seis países correspondentes às
nacionalidades dos alunos. Devido à pandemia, foram canceladas as seguintes atividades ligadas ao
Grupo de Geografia: Concurso Supertematik (3.º ciclo); ida ao Teatro (10.º/11.º anos LH); visita à BTL
(11.ºTT).
No âmbito da Educação para a Cidadania, demos continuidade ao Projeto do Clube da Filosofia que,
por causa do confinamento, não conseguiu atingir plenamente as finalidades a que se propunha:
desenvolver, até ao final de junho, competências pessoais e sociais, no sentido da construção de atitudes
de cidadania; desenvolvendo o raciocínio reflexivo e crítico, a atitude assertiva e o consequente respeito
pela diversidade de pontos de vista, com alunos das turmas do 4ºAno, da Escola Básica de Sta. Clara (às
2ªfeiras) e da Escola Básica do Castelo (às 5ªfeiras).
No entanto, os alunos que puderam participar nas sessões, até março de 2020, manifestaram
sempre uma adesão muito positiva a todas as atividades desenvolvidas coletivamente, de acordo com a
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metodologia enunciada no Projeto. A colaboração com os professores do 1.ºCiclo, que participaram
sempre nas sessões e o professor bibliotecário, Joel Casteleira, foi extremamente positiva, perspetivando
novos desafios pedagógicos (como aconteceu para a preparação das sessões do Festival Monstrinha em
Sta. Clara) e enriquecendo sempre as atividades propostas.

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 do Departamento, cujas problemáticas foram
refletidas ora nos grupos disciplinares, ora nas reuniões de Coordenação de Departamento.
Toda a documentação oficial, recebida pela Coordenadora do Departamento, 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: 16/10/2019; 13/11/2019; 22/01/2020; 13/04/2020; 13/05/2020; 24/06/2020.
Procurou-se 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 dos grupos, mas
também nas relações interpessoais. A utilização da plataforma Teams permitiu criar novas possibilidades
de 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. Apesar dos constrangimentos, os programas foram cumpridos com aproveitamento
embora tenhamos que reconhecer que houve aprendizagens essenciais e desenvolvimento de
competências que não puderam atingir o enriquecimento desejado e possível no ensino presencial. De
assinalar que, em parte, algumas dificuldades foram superadas pela metodologia investigação-ação.
A análise crítica do aproveitamento escolar baseou-se nos dados registados na plataforma INOVAR
e analisados em Conselho Pedagógico.

IV. Análise do contexto de ensino não presencial E@D
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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, 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 estrangeiros, não
tendo sido possível desenvolver pedagogias diferenciadas potenciadas no ensino presencial e dado o
pouco tempo para as aulas síncronas. Muitas famílias não aceitaram o empréstimo de dispositivos
tecnológicos e durante as aulas síncronas muitos alunos manifestavam dificuldades de concentração, pois
o ambiente familiar turbulento não era propício à comunicação.
No entanto, teceu-se um esforço didático para produzir novos materiais e criar 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
O Departamento de Línguas compreende quatro grupos disciplinares: o de Português/HGP do 2.º
ciclo, o de Português do 3ºciclo e secundário, que engloba a disciplina de PLNM; o de Francês e o de
Inglês.
No grupo disciplinar de Português existem três delegados - 2.ºciclo; 3.º ciclo/ensino secundário e
PLNM. Na disciplina de Inglês existe um delegado – 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário; no de Francês3.ºciclo e secundário, existe igualmente um delegado.
Desde o início do ano letivo foram realizadas reuniões entre coordenadora e delegadas e de grupo
disciplinar 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. A partir do final do
2.º período, foram realizadas reuniões para implementação do ensino a distância.
A colaboração pedagógica entre os grupos disciplinares esteve presente ao longo do ano letivo.
As planificações foram concebidas num novo modelo, criado este ano para todos os grupos
disciplinares da Escola. As planificações foram, assim, feitas “de raiz” para todos os anos, tendo tido por
referência os programas, as metas curriculares, o perfil dos alunos e as aprendizagens essenciais.
No início do ano letivo foram realizados exercícios diversos de avaliação diagnóstica. Esta atividade
foi realizada através meios diversos (teste escrito, leitura de imagens, audição de textos, etc).
Ao longo do ano foram frequentemente ajustadas as práticas e metodologias para ajudar os alunos.
No período de E@D (3.º período letivo) houve necessidade de revisão dos critérios de avaliação,
reflexão sobre a aplicabilidade dos critérios de avaliação, reflexão sobre a tipologia de instrumentos de
avaliação, criação e partilha de grelhas de registo de avaliação.
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A revisão dos critérios de avaliação é sempre um momento que serve para testar a articulação
vertical e também horizontal dos programas porque, para se chegar aos mesmos, é necessário relacionar
conhecimentos e competências dos diferentes anos de ensino e das diferentes línguas.
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.
Todos os anos há atividades dirigidas aos alunos estrangeiros que lhes proporcionam apresentar
trabalhos que divulgam outras realidades culturais.

Atividades desenvolvidas pelos grupos disciplinares ao longo do ano letivo.
No 2.º ciclo, Português, foram desenvolvidas atividades de articulação com a Biblioteca Escolar,
oficinas de escrita criativa com recurso às TIC; realizaram-se várias parcerias: com Educação Visual; com
a Biblioteca Escolar na iniciativa Miúdos a Votos; parceria com o projeto “Da Nossa Escola para o Mundo
pela Tabela Periódica”, articulação com docentes de Cidadania e Desenvolvimento; visita de estudo.
O grupo disciplinar de Português, 3.ºciclo e ensino secundário, desenvolveu as seguintes atividades:
Visitas de estudo, ida ao Teatro “Auto da Barca do Inferno”, “O ano da morte de Ricardo Reis”, atividades
de leitura; atividades de escrita, palestras (dinamizadas pela BE), publicação de trabalhos na revista Babel;
exposição de trabalhos dos alunos realizados ao longo do ano; participação no concurso literário
Fazedores de Histórias.
O grupo disciplinar de Inglês, 2.º, 3.º ciclos e ensino secundário desenvolveu as seguintes
atividades: Comemoração de dias festivos; participação no Teatro em Inglês “Jack and the Beanstalk”,
Minifeira do Livro em Inglês, leituras partilhadas, participação no projeto Ubunto e no projeto solidário
(angariação de tampas plásticas para aquisição cadeira de rodas elétrica para aluna).
O grupo disciplinar de Francês, 3.º ciclo e ensino secundário desenvolveu as seguintes atividades:
Lire et Dire (criação de momentos de leitura livre e dramatizações em sala de aula); Petites affiches sur
table (celebração do dia mundial da alimentação); Actu2019.20 (criação de um jornal mural em suporte
digital); Visita de Estudo ao Museu Arpad Zenes - Vieira da Silva; Ida ao teatro 'Le bourgeois gentilhomme',
de Molière; Ecrire en Français (escrita orientada, escrita livre e participação na revista Babel); Exposição
de trabalhos selecionados na Semana das línguas.
Devido à crise sanitária provocada pela Covid-19 não foi possível dar continuidade a algumas
atividades previstas para a semana das línguas a saber: CINÉ MERCREDI - projeção de um filme da
cinematografia francesa; LIRE et DIRE: partilha inter-turmas de leituras e dramatizações (Francês). Pelo
mesmo motivo foram canceladas uma visita a Londres (Inglês Secundário) e uma ida ao teatro (Português
8ºano).
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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 hábitos de
leitura, reconhecendo-a 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 de departamento de Línguas, BABEL, iniciativa transversal a todas as disciplinas do departamento.

II.

Mecanismos de Supervisão Pedagógica

Realizam-se reuniões com os professores delegados de disciplina, quer presenciais, quer síncronas,
não só para os 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 o PAA, a Semana das Línguas,
resultados escolares, propostas para superar o insucesso; também a partir do final do 2.º período, a
implementação do Ensino a Distância, estratégias e elaboração do plano. Foram focadas questões do
acompanhamento e da concretização das orientações pedagógicas.
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. A análise individual é apresentada
em reunião de final de período, ficando a mesma registada em ficha 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, as tutorias, a articulação curricular, são medidas que se
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deseja contribuam para alcançar melhores resultados e o sucesso do Agrupamento de Escolas Gil
Vicente.
As atas das reuniões de Grupos Disciplinares, os relatórios dos vários delegados 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. Gestão e 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;
Foi distribuída/preenchida uma ficha específica para registo do grau de cumprimento da
programação anual elaborada, que deverá ser passada por cada professor ao docente que o vier a
suceder, nos casos em que não for garantida a continuidade pedagógica;
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;
Foram promovidas diversas atividades que proporcionaram a presença e participação da
comunidade educativa (encarregados de educação e familiares, professores, funcionários, alunos de
outras turmas, disciplinas e anos de escolaridade). Do conjunto das atividades realizadas, destaca-se, os
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;
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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.
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
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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.
No grupo de Educação Física não se realizaram as seguintes atividades previstas no P.A.A.:
Torneio de Badminton, Torneio de Atletismo de Pista, Exercício, Condição Física, Nutrição e Saúde,
Atividades de Ar Livre, Torneio de Voleibol de Duplas.

Departamento Curricular de Educação Especial

I - Mecanismos de Gestão e de Articulação Curricular
O Departamento de docentes de Educação Especial funcionou em pleno dando uma resposta
adequada, respeitando as necessidades e características de cada um dos alunos e alunas com
Necessidades Educativas. O nosso Agrupamento contou com 11 docentes do grupo 910, que
asseguraram o acompanhamento especializado às crianças e jovens que frequentam a educação préescolar e o ensino básico e secundário, que apresentam dificuldades significativas ao nível da
comunicação e 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 o 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 o trabalho colaborativo e a articulação curricular. 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 adendas e dos Programas Educativos Individuais;
intervenção indireta e 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; elaboração de protocolos com
entidades que preparem os jovens com PIT para a vida pós-escolar; avaliação da aplicação das medidas
educativas em reuniões de avaliação de Conselho de Docentes; elaboração dos Relatórios Finais de Ano;
organização e divulgação do CAA; estabelecimento anual de um Plano de Ação com o Centro de
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Recursos para a Inclusão (CRI); articulação com as/os técnicas/os da ELI, no âmbito da intervenção
precoce na infância; articulação com o CRTIC para pedidos de avaliação das necessidades das/os
discentes com maiores dificuldades na comunicação; preenchimento de 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 psicóloga da Escola Gil Vicente na identificação de necessidades
educativas e promoção de estratégias de intervenção diferenciadas; articulação com entidades externas
(Mulheres na Arquitetura) e APEEGIL, no âmbito do concurso Fazer Acontecer, da CML, com o Projeto
“Planeta C”; e ainda em permanente comunicação e partilha com a Direção do Agrupamento.
Durante este ano letivo houve a necessidade de mudar práticas que requereram um redobrado
esforço por parte de toda a comunidade educativa, motivado pela suspensão das atividades letivas
presenciais. Neste sentido, o grupo de educação especial preparou o Plano E@D tendo em conta as
Orientações para o trabalho das Equipas Multidisciplinares de Apoio à Educação Inclusiva na modalidade
E@D, 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 às segundas-feiras)
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 Conselho de Turma e Ano para o total dos alunos (cerca de 110).
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 2019/2020, foi realizada a atividade prevista:
Projeto UBUNTU – Academia de Escolas.
Não foi realizada a visita de estudo, no âmbito do FESTIVAL MONSTRINHA 2020 (cinema de
animação), pelas/os alunas/os do CAA, à EB1 de Santa Clara devido ao encerramento da escola.

4.2. Atividades de compensação/ apoio individualizado/ coadjuvações
A – Apoios atribuídos
No ano letivo de 2019/2020, no total dos 2.º e 3.º ciclos e secundário foram oferidos apoios a 418
alunos, sendo 238 do 2.º ciclo, 87 do 3.º ciclo e 93 do ensino secundário.

B – Coadjuvação – Matemática 3.º e 4.º anos
A coadjuvação na disciplina de matemática no 1.º ciclo do ensino básico, por professores do grupo
500, foi alargada também ao 3.º ano, passando assim a existir nos 3.º e 4.º anos de escolaridade do
ensino básico, nas EB1 de Santa Clara e Castelo, contemplando 165 alunos.
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5. Balanço das atividades

Considerando que as atividades que integram o Plano Anual de Atividades pretendem constituir
formas variadas de 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 241 atividades, tendo chegado ao
final do ano letivo com 277, destas 49 não se realizaram;
 Apesar de não aparecerem no PAA inscritas as atividades dos grupos disciplinares 600 (Artes
Visuais) e 620 (Educação Física), realizaram-se diversas atividades. Esta falta deveu-se apenas a falha na
submissão das mesmas no programa INOVAR PAA.
 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.
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6. Lista das atividades realizadas1

DATA

ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

1.º Período

Dia do Pijama

Comunidade Educativa

Departamento do
Pré-Escolar

1.º Período

Teatro Nacional D. Maria II- Projeto Boca Aberta-Histórias
encenadas

Discentes

Departamento do
Pré-Escolar

1.º Período

Quinta Pedagógica “Aromas e sabores”

Discentes

Departamento do
Pré-Escolar

1.º Período

Museu de Lisboa “Príncipes e Princesas”

Discentes

Departamento do
Pré-Escolar

1.º Período

Perlimpimpim “Caracóis de oiro e os 3 ursinhos”

Discentes

Departamento do
Pré-Escolar

1.º Período

Pavilhão do Conhecimento/Ciência Viva - "A Casa Inacabada"
e "Tcharan! Circo de Experiências" - visita e laboratório de
ciências experimentais.

Discentes

Departamento do
Pré-Escolar

2.º Período

Monstrinha 2019

Discentes

Departamento do
Pré-Escolar

2.º Período

Museu de São Roque-As Marionetas.

Discentes

Departamento do
Pré-Escolar

2.º Período

Peça de Teatro apresentado pelo elenco do Teatro Nacional
D. Maria II. Apresentação da peça. " Onde é a Guerra"

Discentes

Departamento do
Pré-Escolar

2.º Período

Museu da Água- O Ciclo da Água

Discentes

Departamento do
Pré-Escolar

2.º Período

Castelo de S. Jorge " Era uma vez o Castelo de São Jorge"

Discentes

Departamento do
Pré-Escolar

2.º Período

"À volta dos sentidos"- CCB

Discentes

Departamento do
Pré-Escolar

3.º Período

Feira dos serviços educativos- semana passaporte escolar

Discentes

Departamento do
Pré-Escolar

Ao longo do ano

Projeto de Transições "Crescer em S. Vicente"- Vamos para a
Escola - Junta de Freguesia de S. Vicente

Discentes

Departamento do
Pré-Escolar

Ao longo do ano

"Crescer saudável"

Comunidade Educativa

Departamento do
Pré-Escolar

Ao longo do ano

Pavilhão do Conhecimento "Tcharan e a Casa Inacabada"Projeto Ciências experimentais

Discentes

Departamento do
Pré-Escolar

Exposições temáticas: "Alimentação saudável"; "Painel dos
direitos das crianças"; " Quem Sou EU" "Painel de histórias";
Ao longo do ano
"Painel das Estações"; "Projetos das Crianças"; "Painel das
Ciências Experimentais".

Comunidade Educativa

Departamento do
Pré-Escolar

Ao longo do ano

Projeto de Música:" Cancioneiro Popular"

Comunidade Educativa

Departamento do
Pré-Escolar

Ao longo do ano

Projeto de ciências experimentais " A Minha Sala é um
Laboratório"

Discentes

Departamento do
Pré-Escolar

1

Apesar de estarem inscritas, no PAA 2019/2020, 277 atividades, muitas repetem-se em diferentes grupos disciplinares e em
diferentes turmas. Nesta tabela foram inscritas 174 atividades realizadas em diferentes momentos e por diferentes turmas.
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DATA

ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

1.º Período

"Anima Teatro"

Discentes

Departamento do
1.º Ciclo

1.º Período

"Valores e identidade da cidade de Lisboa.

Discentes

Departamento do
1.º Ciclo

2.º Período

Ciência Viva nas Escolas - Projeto educativo da Ciência Viva, a
Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, a
funcionar no Pavilhão do Conhecimento.

Discentes

Departamento do
1.º Ciclo

2.º Período

A minha sala é um laboratório

Discentes

Departamento do
1.º Ciclo

Ao longo do ano

Arte e Natureza na Escola

Discentes

Departamento do
1.º Ciclo

Ao longo do ano

"Associação Renovar a Mouraria– Casa Comunitária da
Mouraria”

Discentes

Departamento do
1.º Ciclo

Ao longo do ano

"Os pais contam"

Comunidade Educativa

Departamento do
1.º Ciclo

Ao longo do ano

TIC - Nas mãos dos alunos...

Discentes

Departamento do
1.º Ciclo

Ao longo do ano

Aulas de Dança - Teatro

Discentes

Departamento do
1.º Ciclo

Ao longo do ano

Ler o mundo através dos Direitos Humanos

Discentes

Departamento do
1.º Ciclo

Ao longo do ano

O Museu vai ao Teatro

Discentes

Departamento do
1.º Ciclo

Ao longo do ano

Teatro São Luiz

Discentes

Departamento do
1.º Ciclo

Ao longo do ano

Projeto de ciências experimentais" Pequenos Cientistas"

Discentes

Departamento do
1.º Ciclo

Ao longo do ano

Ler o mundo através dos Direitos Humanos

Discentes

Departamento do
1.º Ciclo

Ao longo do ano

Coadjuvação na Matemática no 3º ano

Discentes

Departamento do
1.º Ciclo

Discentes

Departamento do
1.º Ciclo

Discentes

Departamento do
1.º Ciclo

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Clube de Filosofia, espaço lúdico onde o aluno aprende,
através de uma metodologia de descoberta, numa
comunidade de investigação onde todos de entre ajudam
para que o "jogo das ideias" se desenvolva como uma
construção coletiva, em que cada um dá o seu contributo.
Orientado como Formação Docente
Projeto de ciências experimentais "Pequenos cientistas".
Abrange os seguintes módulos temáticos: Água; Forças e
movimento; Luz; Objetos e Materiais; Seres vivos.

Ao longo do ano

"Crescer em São Vicente”

Discentes

Departamento do
1.º Ciclo

Ao longo do ano

Oficina - Teatro Dança

Discentes

Departamento do
1.º Ciclo

Ao longo do ano

Oficina - Ler o mundo através dos Direitos Humanos.

Discentes

Departamento do
1.º Ciclo

Docentes 1.º C e grupo 500

Departamento do
1.º Ciclo e
Coordenador da
Coadjuvação

Oficina de Formação - Coadjuvação e avaliação no ensino da
Ao longo do ano
Matemática.
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Ao longo do ano

Clube de Filosofia

Discentes

Departamento do
1.º Ciclo

Ao longo do ano

Atividades Experimentais

Discentes

Departamento do
1.º Ciclo

Ao longo do ano

Teatro São Luiz

Discentes

Departamento do
1.º Ciclo

Ao longo do ano

"Programa de Apoio à Educação Física Curricular no 1.º Ciclo
(Atividades Rítmicas e Expressivas; Bloco de jogos e Natação)

Discentes

Departamento do
1.º Ciclo

DATA

ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

Ao longo do ano

STORYTELLING - Disciplina Inglês

Discentes

Grupo 120
(Inglês 1.º C)

Ao longo do ano

"Songs - Disciplina de Inglês

Discentes

Grupo 120
(Inglês 1.º C)

DATA

ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

1.º período

Visita guiada ao Teatro Romano - Museu de Lisboa

Discentes

Grupo 200
(POR/HGP 2.º C)

1.º período

Participação nos workshops «Faz a tua 1.ª página» e
«Redação do século XXI» no Centro de Educação para os
Media - MediaLab do Diário de Notícias.

Discentes

Grupo 200
(POR/HGP 2.º C)

1.º período

Visita ao Lisbon Story Centre

Discentes

Grupo 200
(POR/HGP 2.º C)

2.º período

Ida ao teatro (auditório do Colégio Pedro Arrupe) para
assistir à peça «A aventura de Ulisses», baseado na obra de
Maria Alberta Menéres.

Discentes

Grupo 200
(POR/HGP 2.º C)

DATA

ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

2.º período

Comemoração do dia do "Pi"

Discentes

Grupo 230
(MAT/CNA 2.º C)

Ao longo do ano

Literacia 3Di - Campeonato Nacional de Literacia

Discentes

Grupo 230
(MAT/CNA 2.º C)

DATA

ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

2.º período

Ciclo de cinema musical

Discentes

Grupo 250
(ED. MUS 2.º C)

Ao longo do ano

Momentos musicais

Comunidade Educativa

Grupo 250
(ED. MUS 2.º C)

Ao longo do ano

Concertos - Orquestra Gil Vicente

Comunidade Educativa

Grupo 250
(ED. MUS 2.º C)

DATA

ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

1.º período

Visita de Estudo às instalações da RTP e da RDP, Lisboa Estúdios de Produção e de Informação de Rádio e Televisão e
Museu.

Discentes

Grupo 300
(Português)

1.º período

"… e a orla branca branco foi de ilha em continente…” (em
parceria coma BE)

Discentes

Grupo 300
(Português)

Discentes

Grupo 300
(Português)

1.º período

"Estantes sussurrantes”
(em parceria com a BE)
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2.º Período

Ida ao teatro

Discentes

Grupo 300
(Português)

2.º Período

"Vamos ao teatro" - assistir à representação da peça de
teatro O Ano da Morte de Ricardo Reis, adaptação da obra de
José Saramago.

Discentes

Grupo 300
(Português)

2.º Período

Semana das Línguas (de 09 a 13 de março de 2020)

Comunidade Educativa

Grupo 300
(Português)

2.º Período

Concurso "Fazedores de Histórias"

Discentes

Grupo 300
(Português)

2.º período

"Vamos ao teatro" - assistir à representação da peça de
teatro Farsa de Inês Pereira, adaptação da obra de Gil
Vicente.

Discentes

Grupo 300
(Português)

2.º período

Visita à RTP.

Discentes

Grupo 300
(Português)

Ao longo do ano

Revista Babel

Comunidade Educativa

Grupo 300
(Português)

Ao longo do ano

Desafio de leitura - ler um livro por mês

Discentes

Grupo 300
(Português)

Ao longo do ano

Elaboração de um dicionário pessoal.

Discentes

Grupo 300
(Português)

Ao longo do ano

Oficina de escrita criativa

Discentes

Grupo 300
(Português)

Ao longo do ano

10 minutos a ler – leitura de fruição

Discentes

Grupo 300
(Português)

DATA

ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

1.º Período

Petites affiches sur table

Comunidade Educativa

Grupo 320
(Francês)

2.º Período

Ida ao teatro - 'Le bourgeois gentilhomme', de Molière.

Discentes

Grupo 320
(Francês)

2.º Período

Semana das Línguas

Comunidade Educativa

Grupo 320
(Francês)

2.º Período

Visita de Estudo ao Museu Arpad Zenes - Vieira da Silva

Discentes

Grupo 320
(Francês)

Ao longo do ano

Lire et Dire

Comunidade Educativa

Grupo 320
(Francês)

Ao longo do ano

Ecrire en Français

Comunidade Educativa

Grupo 320
(Francês)

Ao longo do ano

Actu2019.20

Comunidade Educativa

Grupo 320
(Francês)

Ao longo do ano

Colaboração pedagógica

Docentes

Grupo 320
(Francês)

DATA

ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

1.º Período

Celebração das festividades do Natal em países de expressão
Britânica.

Discentes

Grupo 330
(Inglês)

1.º Período

Comemoração do Halloween

Discentes

Grupo 330
(Inglês)

2.º Período

Celebração de São Valentim

Discentes

Grupo 330
(Inglês)
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2.º Período

Minifeira do livro em Inglês realizada pela Livraria Britânica.

Comunidade Educativa

Grupo 330
(Inglês)

2.º Período

Leituras partilhadas

Discentes

Grupo 330
(Inglês)

2.º Período

Peça de Teatro em Língua Inglesa "Jack and the Beanstalk"

Discentes

Grupo 330
(Inglês)

Ao longo do ano

Literacia 3D em Inglês

Discentes

Grupo 330
(Inglês)

DATA

ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

1.º período

A Árvore da Sabedoria: Atividade de Escrita filosófica a partir
de frases de Ludwig Wittgenstein.

Discentes

Grupo 410
(Filosofia)

2.º período

Olimpíadas da Filosofia

Discentes

Grupo 410
(Filosofia)

DATA

ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

1.º período

visita de estudo ao museu das comunicações

Discentes

Grupo 420
(Geografia)

2.º período

FITUR (Feira Internacional de Turismo)

Discentes

Grupo 420
(Geografia)

DATA

ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

2.º período

Museu das Comunicações

Discentes

Grupo 500
(Matemática)

DATA

ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

1.º Período

Mecânica e métodos de estudo em Física

Discentes

Grupo 510
(Física e Química)

2.º Período

Museu das Comunicações

Discentes

Grupo 510
(Física e Química)

2.º Período

Laboratórios Abertos de Química no IST (Instituto Superior
Técnico)

Discentes

Grupo 510
(Física e Química)

2.º Período

XXIII Semana da Física no IST

Discentes

Grupo 510
(Física e Química)

2.º Período

Olimpíadas da Física e da Química

Discentes

Grupo 510
(Física e Química)

Ao longo do ano

Da nossa Escola para o Mundo pela Tabela Periódica

Comunidade Educativa

Grupo 510
(Física e Química)

Ao longo do ano

Clube de Ciência

Discentes

Grupo 510
(Física e Química)

DATA

ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

1.º Período

Visita ao Jardim Zoológico

Discentes

Grupo 520
(Biologia e Geologia)

1.º Período

Visita de estudo dos alunos de 12ºano de Biologia, aos
Instituto do Sangue e transplante de Lisboa.

Discentes

Grupo 520
(Biologia e Geologia)

2.º Período

Visita à Mina de Ciência - Centro Ciência Viva do Lousal

Discentes

Grupo 520
(Biologia e Geologia)
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2.º Período

Olimpíadas da Geologia

Discentes

Grupo 520
(Biologia e Geologia)

2.º Período

"Clonagem dos genes", DNA - Onde está o Criminoso?" na
Universidade Lusófona; Lisboa

Discentes

Grupo 520
(Biologia e Geologia)

2.º Período

Exposição Pum! Vida secreta dos intestinos. Pavilhão do
Conhecimento de Lisboa

Discentes

Grupo 520
(Biologia e Geologia)

2.º Período

Olimpíadas Portuguesas da Biologia

Discentes

Grupo 520
(Biologia e Geologia)

2.º Período

Paleontologia Urbana "Os Fósseis ao Virar da Esquina"

Discentes

Grupo 520
(Biologia e Geologia)

2.º Período

Visita de estudo ao Centro de Ciência Viva do Alviela, Fábrica
da Renova, Grutas de Mira de aire

Discentes

Grupo 520
(Biologia e Geologia)

DATA

ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

1.º período

Visita de Estudo à Lisboa Games Week

Discentes e Docentes

Grupo 550
(Informática)

2.º período

Museu da Eletricidade

Discentes

Grupo 550
(Informática)

DATA

ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

1.º Período

Encerramento do projeto BIPZIP “Um género de escola”,
desenvolvido com a turma no ano letivo 2018/19

Comunidade Educativa

Educação para a
Cidadania

1.º Período

Apanhar SoLixo - Iniciativa do Núcleo de Ambiente e
Sustentabilidade da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa
Dia Mundial da Alimentação - Alimentação Saudável e
Sustentável

Comunidades Educativa

Educação para a
Cidadania

Discentes e Docentes

Educação para a
Cidadania

1.º Período

Ao longo do ano

Ser Humano

Discentes e Docentes

Educação para a
Cidadania

DATA

ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

Discentes pré-escolar

Biblioteca

Ao longo do ano DESCOLA - Do livro para o corpo: cores, formas e movimento.
Ao longo do ano

Comprar, Comprar, Comprar!

Discentes 1.º ciclo

Biblioteca

Ao longo do ano

À volta da minha escola – Uma aventura no Panteão.

Discentes 1.º ciclo

Biblioteca

Ao longo do ano

DESCOLA - Pessoa na Biblioteca

Discentes 1.º ciclo

Biblioteca

Ao longo do ano

DESCOLA - Aventuras com… João sem Medo

Discentes pré-escolar

Biblioteca

Ao longo do ano

DESCOLA - Pequenos arqueólogos, grandes descobertas

Discentes 1.º ciclo

Biblioteca

Ao longo do ano

“Uma aventura nos mares” - A 1º Viagem de CircumNavegação

Discentes 1.º ciclo

Biblioteca

Ao longo do ano

O Coelhinho Branco.

Discentes dos pré-escolar e
1.º ciclo

Biblioteca

Ao longo do ano

A maior flor do mundo.

Discentes do 1.º ciclo

Biblioteca
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Ao longo do ano

História de uma nuvem...

"Biblioteca de Marvila “Atividade do livro para o corpo:
Ao longo do ano cores, formas e movimentos”: Atividade desenvolvida com a
participação da técnica da Biblioteca de Marvila.

Discentes dos pré-escolar e
1.º ciclo

Biblioteca

Discentes do pré-escolar

Biblioteca

Ao longo do ano

"Biblioteca Municipal de Belém - Fiadeiras de Histórias
""Histórias do Mundo""

Discentes do pré-escolar

Biblioteca

Ao longo do ano

DESCOLA - Pimenta Doce! As Laranjas do Palácio Pimenta

Discentes do 1.º ciclo

Biblioteca

Ao longo do ano

À volta da minha escola - Mosteiro de São Vicente (Fábulas
de La Fontaine).

Discentes do 1.º ciclo

Biblioteca

Ao longo do ano

Formação Pordata Kids

Discentes do 1.º ciclo

Biblioteca

Ao longo do ano

Pela Cidade Fora: Jogo "Lugar Livre".

Discentes do 1.º ciclo

Biblioteca

Ao longo do ano

Sopa de quê?

Discentes do pré-escolar

Biblioteca

Ao longo do ano

A primavera dos poetas

Discentes do 1.º ciclo e
restante Comunidade Escolar

Biblioteca

Ao longo do ano

À volta da minha escola – Era uma vez uma igreja e uma
princesa.

Discentes do pré-escolar

Biblioteca

Ao longo do ano

DESCOLA - Lengalengar

Discentes do pré-escolar

Biblioteca

Ao longo do ano

Fiadeiras de Histórias

Discentes do pré-escolar

Biblioteca

Ao longo do ano

Capacit@r - Plataforma Digital de Aprendizagem (Escola
Virtual)

Discentes do pré-escolar

Biblioteca

Ao longo do ano

Sessões de animação e incentivo à leitura.

Discentes do pré-escolar

Biblioteca

Ao longo do ano

Hora do Conto

Discentes do pré-escolar

Biblioteca

Ao longo do ano

Dar a Ver, Dar a Ler+ - Ad memoriam

Discentes do pré-escolar

Biblioteca

2.º período

Miúdos a Votos.

Discentes

Biblioteca

1.º período

MIBE - Comemoração do Mês Internacional das Bibliotecas
Escolares e do Dia Nacional das Bibliotecas Escolares

Discentes e Docentes

Biblioteca

1.º período

Laboratório I: As Palavras na Voz e no Corpo, por Vítor
Oliveira.

Discentes

Biblioteca

1.º período

Laboratório I: As Palavras na Voz e no Corpo, por Vítor
Oliveira.

Discentes

Biblioteca

1.º período

Erro e Criatividade - Masterclass, por Rachel Caiano (Ponto
de Fuga. Movimento 14-20 a Ler - PNL)

Discentes e Docentes

Biblioteca

1.º período

Oficina de ilustração a partir de poemas e crónicas, por
Rachel Caiano (Masterclass).

Discentes

Biblioteca

1.º período

A Árvore da Sabedoria: Atividade de Escrita filosófica a partir
de frases de Ludwig Wittgenstein.

Discentes

Biblioteca

1.º período

E a orla branca foi de ilha em continente ... Atividade de
produção escrita a partir Mensagem, Fernando Pessoa.

Discentes

Biblioteca
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1.º período

Estantes Sussurrantes.

Discentes

Biblioteca

1.º período

Expo-Gil - exposição: Projeto Fada Oriana.

Comunidade Educativa

Biblioteca

1.º período

Projeto: Fada Oriana

Comunidade Educativa

Biblioteca

1.º período

Colóquio sobre Literatura, por Paulo Faria. (Universidade de
Évora). Projeto Ponto de Fuga - Movimento 14-20 a Ler.

Discentes

Biblioteca

1.º período

Oficina de Escrita, Leitura e Tradição Oral - " Fadas, Pregões,
Quadras, Sonetos para netos e bisnetos".

Discentes

Biblioteca

1.º período

Laboratório II: As Palavras na Voz e no Corpo, Por Vítor
Oliveira.

Discentes

Biblioteca

1.º período

MIBE - Comemoração do Mês Internacional das Bibliotecas
Escolares e do Dia nacional das Bibliotecas Escolares

Discentes e Docentes

Biblioteca

1.º período

Comunidade Fado para Todos, tertúlia por Aldina Duarte: " O
Fado e Outras Músicas"

Discentes e Docentes

Biblioteca

1.º período

"Erro e Criatividade" - Masterclass

Discentes e Docentes

Biblioteca

2.º período

Masterclass sobre Literatura e Música, por Telmo Rodrigues.
(Projeto Ponto de Fuga. Movimento 14-20 a ler).

Discentes e Docentes

Biblioteca

2.º período

Colóquio sobre Os Maias de Eça de Queirós, por Ana Luísa
Vilela. (Universidade de Évora. Projeto "Ponto de Fuga".
Movimento 14-20 a ler).

Discentes e Docentes

Biblioteca

2.º período

Expo-Gil: Exposição sobre Cidadania.

Comunidade Educativa

Biblioteca

2.º período

É a crónica um género menor? por Joana Meirim. (Ponto de
Fuga- Movimento 14-20 a Ler).

Discentes e Docentes

Biblioteca

2.º período

Atelier de redação de crónicas, por Joana Meirim.

Discentes e Docentes

Biblioteca

2.º período

Oficina de escrita criativa, por Maria Antónia Lima
(Universidade de Évora. Projeto "Ponto de Fuga". Movimento
14-20 a ler).

Discentes

Biblioteca

2.º período

Dia da Poesia

Comunidade Educativa

Biblioteca

2.º período

Semana da Leitura.

Comunidades Educativa

Biblioteca

2.º período

Colóquio sobre Literatura e Música, por Telmo Rodrigues, na
Universidade de Évora. (Ponto de Fuga. Movimento 14-20 a
ler).

Discentes e Docentes

Biblioteca

Ao longo do ano

Expo-Gil

Comunidades Educativa

Biblioteca

Ao longo do ano

Projeto Ponto de Fuga - Movimento 14-20 a Ler

Discentes e Docentes

Biblioteca

Ao longo do ano

Projeto Dar a Ver, Dar a Ler+ - Da Leitura à escrita - aler+
2027

Discentes e Docentes

Biblioteca

Ao longo do ano

capacit@ar

Discentes

Biblioteca

Ao longo do ano

Projeto Clássicos em Rede.

Comunidade Educativa

Biblioteca

DATA

ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES
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Ao longo do Ano

Autoavaliação do Agrupamento

Comunidade Educativa

Equipa de
autoavaliação

DATA

ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

Comunidade Educativa

SPO

Comunidade Educativa

SPO

Comunidade Educativa

SPO

Discentes

SPO

Discentes

SPO

Participação como membro da Comissão Alargada da
Comissão de Proteção De Crianças e Jovens, em
representação do Agrupamento de Escolas Gil Vicente
Participação em representação do Agrupamento de Escolas
Gil Vicente (entidade parceira) nos trabalhos e nas reuniões
Ao longo do ano
da equipa do Núcleo Local de Inserção, da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa.
Sessão Sobre o Acesso ao Ensino Superior para os alunos do
Ao longo do ano 12º ano, apresentada pelo Gabinete de Acesso ao Ensino
Superior, no anfiteatro da Escola Gil Vicente.
Reorientação de alunos para percursos curriculares
alternativos, em articulação com os diretores de turma/
Ao longo do ano conselho de turma, os encarregados de educação e outros
intervenientes no processo educativo, nomeadamente, os
professores de educação especial, a EMAI, e outros técnicos.
Ao longo do ano

Ao longo do ano

Programa de Orientação Escolar e Profissional
(POEP) para os alunos do 9º ano.

DATA

ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

PROPONENTES

1.º período

Atividades de preparação do arranque do ano letivo

Docentes e Não Docentes

Direção

1.º período

Festival Todos

Comunidade Educativa

Direção

1.º período

Comemoração do Dia Internacional Pela Eliminação da
Violência Sobre as Mulheres

Comunidade Educativa

Direção

Ao longo do ano

Formação no âmbito da Avaliação das Aprendizagens

Docentes
(Delegadas/os de Grupo)

Direção

Ao longo do ano

RoyalCine

Discentes

Direção

Ao longo do ano

Formação em SNC-AP

Assistentes Técnicos

Direção

Ao longo do ano

Formação em GPV

Assistentes Técnicos

Direção

Ao longo do ano

Formação em Contratos Públicos

Assistentes Técnicos

Direção
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7. Conclusão

A execução do Plano Anual de Atividades, dadas as circunstâncias pandémicas do país, 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. 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.
A quantidade, a qualidade e a diversidade do apoio educativo concedido aos alunos do agrupamento
refletiu-se positivamente na melhoria dos resultados escolares.
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 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 deixamos algumas sugestões de melhoria:
 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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