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Turmas
Nº 

Alunos

Comportamento Global Aproveitamento Global

1ºP 2ºP 3ºP 1ºP 2ºP 3ºP

Infantil A
18 Bom Bom Bom Bom Bom Bom

Infantil B
21

Bom (20)

Suficiente (1)

Bom (20)

Suficiente (1)

Bom (20)

Suficiente (1)
Bom Bom Bom

Infantil C
25

Bom (23)

Suficiente (1)

Bom (24) *

Suficiente (1)

Bom (24) *

Suficiente (1)

Bom (22)

Suficiente (2)

Bom (23)

Suficiente (2)

Bom (22)

Suficiente (3)

Infantil D
18 Bom Bom Bom Bom Bom Bom

Total 82 -- -- -- -- -- --

* A partir do segundo período e até ao final do ano letivo, a turma passou a integrar mais um aluno.

Educação Pré-Escolar 

- Planificações – cumpridas

- Comportamento e aproveitamento - Bom

- E@D - acompanhamento a alunos e famílias; reação dos alunos;
adaptação de planificações e tarefas à realidade das famílias.



Turma
Nº 

Alunos

Comportamento 

Global

Português 

MTP (%)

Matemática 

MTP (%)

Estudo 

do Meio
Inglês

Expressões 

Artísticas

Expressão 

Físico-

Motora
TIC Xadrez

Aproveitamento 

Global
RTP

Quadro 

de 

Honra

1ºA 24 S B (83,70) B (83,42) B B B B B B Bom - -

1ºB 23 B B (82,66) B (83,56) B B B B B B Bom 1 -

2ºA 25 S B (77,90) B (82,70) B B B B B B Bom - 2

2ºB 25 S B (78,40) B (80,10) B B B B B B Bom - 3

3ºA 24 S B (73,96) B (70,12) B B B B B B Bom 1 1

3ºB 24 B B (82,42) B (83,37) B B B B B B Bom - 5

4ºA 26 B B (71,50) S (69,90) B B MB B MB B Bom 1 5

4ºB 26 B B (72,00) S (68,95) B B B B MB B Bom 1 2

Total 197 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 18

1º Ciclo

- Comportamento – 4 turmas – satisfatório; 4 turmas - bom 

- Planificações - cumpridas

- Aproveitamento - Bom

- Matemática 4º ano - 4º A – 69,90%                  4º B – 68,95%

- Resultados de cada uma das áreas ao longo do ano - diferenças não significativas

- RTPs - 4

- Quadro de Honra - 18



Turma

Nº 

Aluno

s

Comportamento

Global
Português Inglês Francês Espanhol

HGP/

História
Geografia

Aproveitamento

Global
RTP

Quadro de

Honra

5ºA 22 Satisfatório 3,86 3,81 - - 3,54 - Bom 2 4
5ºB 23 Bom 3,96 3,95 - - 3,70 - Bom - 5
6ºA 26 Bom 4,14 3,85 - - 3,73 - Bom 2 5
6ºB 25 Satisfatório 3,88 3,88 - - 3,65 - Bom 3 3
7ºA 23 Bom 3,38 3,66 3,60 3,63 3,52 3,48 Bom 1 1
7ºB 23 Bom 3,61 3,82 4,15 3,50 3,86 3,95 Bom 1 3
8ºA 22 Bom 3,59 3,63 3,40 3,58 3,45 3,81 Bom 1 4
8ºB 25 Bom 3,52 3,80 3,21 3,53 3,56 3,61 Bom 3 1
9ºA 22 Bom 3,59 3,86 3,47 3,85 3,86 3,81 Bom 1 1
9ºB 24 Bom 3,38 3,83 3,33 3,73 3,70 3,70 Bom - 1
Total 235 -- -- -- -- -- -- -- -- 14 28

Departamento Línguas Ciências Sociais e Humanas

- Planificações - globalmente cumpridas (necessidade de consolidar alguns conteúdos);

- Aproveitamento nas disciplinas do Departamento - globalmente Bom;

- Resultados de cada uma das disciplinas do 1º para o 2º período - padrão não

consistente.



Turma
Nº 

Alunos

Comportamento

Global
Matemática

Ciências

Naturais

Físico-

Química
TIC Xadrez

Aproveitamento

Global
RTP

Quadro de

Honra

5ºA 22 Satisfatório 3,32 4,04 - 4,09 3,73 Bom 2 4
5ºB 23 Bom 3,43 4,04 - 4,39 4,13 Bom - 5
6ºA 26 Bom 3,58 4,15 - 4,50 3,81 Bom 2 5
6ºB 25 Satisfatório 3,48 3,88 - 4,24 3,72 Bom 3 3
7ºA 23 Bom 3,48 3,48 3,98 3,62 3,95 Bom 1 1
7ºB 23 Bom 3,91 3,78 4,08 4,17 4 Bom 1 3
8ºA 22 Bom 3,55 3,80 3,95 4,23 3,85 Bom 1 4
8ºB 25 Bom 3,48 3,76 3,84 4,20 4 Bom 3 1
9ºA 22 Bom 3,50 3,73 3,73 - 3,9 Bom 1 1
9ºB 24 Bom 3,50 3,71 3,92 - 4,25 Bom - 1
Total 235 -- -- -- -- -- -- -- 14 28

Departamento de Ciências Exatas e Experimentais

- Planificações - globalmente cumpridas (consolidar alguns conteúdos);

- Aproveitamento nas disciplinas do Departamento - globalmente Bom;

- Matemática - 5 turmas com nível inferior a 4;

- Resultados de cada uma das disciplinas do 1º para o 2º período - padrão não

consistente.



Turma
Nº 

Alunos

Comportamento

Global
Ed. Visual

Ed.

Tecnológica
Ed. Física

Ed. 

Musical

Aproveitamento

Global
RTP

Quadro de

Honra

5ºA 22 Satisfatório 3,82 4,23 3,73 4,36 Bom 2 4
5ºB 23 Bom 4 4,32 3,91 4,65 Bom - 5
6ºA 26 Bom 3,92 4,31 4,08 4,07 Bom 2 5
6ºB 25 Satisfatório 3,88 4,32 3,80 4,08 Bom 3 3
7ºA 23 Bom 4,14 4,19 3,48 - Bom 1 1
7ºB 23 Bom 4,48 4,35 3,78 - Bom 1 3
8ºA 22 Bom 3,81 3,95 3,77 - Bom 1 4
8ºB 25 Bom 3,84 3,96 3,44 - Bom 3 1
9ºA 22 Bom 4,05 - 4 - Bom 1 1
9ºB 24 Bom 4 - 3,80 - Bom - 1

Total 235 -- -- -- -- -- -- 14 28

Departamento de Expressões e Educação Física

- Planificações - globalmente cumpridas (necessidade de consolidar alguns

conteúdos)

Educação Física Educação Musical

- Aproveitamento - Bom

- Resultados de cada uma das disciplinas do 1º para o 2º período - melhoria no

aproveitamento;



INFORMAÇÕES
(Transversais aos Departamentos)

- Comportamento: Satisfatório (5ºA e 6ºB)

Bom (restantes turmas)

- Subida na média das disciplinas do 2º para o 3º período;

- RTPs - 14

- Quadro de Honra - 28



INFORMAÇÕES
(Transversais aos Ciclos)

- Retenções: uma no 3º ciclo;

- E@D - alterações/ ajustes às planificações; diversificação na recolha de

elementos de avaliação; utilização de materiais e recursos apelativos; promoção

de dinâmicas diferentes;

- Classroom – durante o período de E@D e para o futuro;

Vantagens – partilha de diferentes tipos de conteúdos (multimédia, links para

sites/ atividades, fichas de trabalho); envio e arquivo de trabalho;

acompanhamento das atividades da turma; feedback dos professores;

- Regime de ensino misto (alunos em ensino presencial e online em simultâneo).



Recolha, análise e execução realizados por:

• Prof.ª Cláudia Falcão 

• Prof.ª Vanda Friande

• Prof.ª Teresa Aranha

• Prof.ª Sofia Santos

• Prof. Rafael Nunes



Estratégias para o ensino do  
Português

Julho 2021



Educação 
Pré-Escolar



Atividades e projetos – Área da Expressão e Comunicação

• Projeto "Conta-me estórias na 31" - dinamização de atividades de motivação para a leitura e escrita

• Leituras em sala: hora do conto e área dos livros

• "Tu contas... eu reconto"

• Histórias partilhadas: livro de cada criança para ficar na sala durante cada período

• Atividades relacionadas com o Dia Mundial da Poesia (semana da poesia), Dia Internacional do Livro
Infantil,…

• Participação das famílias (semana da poesia)

• Visita a Bibliotecas: Escola e S. Domingos de Rana (com a melhoria da situação pandémica)

• Projeto de consciência fonológica "Brincar com as Palavras" (Terapeuta Rita Gonçalves)



Sugestões de operacionalização

• Maior articulação do horário do projeto "Brincar com as palavras" com as atividades letivas e
extracurriculares

• Implementação do trabalho colaborativo

• Desenvolvimento de projetos comuns nas várias valências e apresentação dos mesmos por
grupos/salas



1.º Ciclo



Principais dificuldades (2.º ano)

• Interpretação de textos/enunciados com vocabulário mais diversificado e complexo

• Interpretação de informação não explícita num texto

• Organização e articulação de ideias na escrita de texto

• Expressão oral (contar histórias e/ou relatar vivências)

• Ortografia (casos de leitura)



Estratégias de recuperação das aprendizagens, por domínio

ORALIDADE

• Tema do mês – será escolhido um tema pertinente da sociedade para realização de trabalhos de
pesquisa e debates em sala de aula

• Reforço das fichas de oralidade

LEITURA E INTERPRETAÇÃO

• "O livro do período" – será escolhido um livro (Lista de livros de Educação Literária do 3.º ano) e,
quinzenalmente, serão debatidos e interpretados os capítulos planificados

• Projeto "Conta-me estórias na 31" – dinamização de atividades de motivação para a leitura e escrita



Estratégias de recuperação das aprendizagens, por domínio

ESCRITA

• "O Conto vai a casa" – semanalmente os alunos, em conjunto com as famílias, elaboram pequenos
textos que escrevem num livro de turma

• Redação semanal de pequenos textos – escrita individual a partir de um tema, imagens, conjunto de
palavras, sons,...

• Aperfeiçoamento de texto – quinzenalmente é escolhido um texto dos alunos que será aperfeiçoado
pela turma, em trabalho coletivo, ao nível da ortografia, pontuação e vocabulário

GRAMÁTICA

• "A palavra da semana" – é escolhida uma palavra desconhecida dos alunos e a mesma é trabalhada
em termos gramaticais e ortográficos



Propostas de operacionalização

• Utilizar a avaliação diagnóstica das turmas para reajustar propostas, se necessário

• Dedicar um tempo semanal de Português para o desenvolvimento das atividades planificadas

• Fomentar a interdisciplinaridade na realização das atividades, nomeadamente com a disciplina de
TIC, para trabalhos de pesquisa e de escrita

• Retomar o Projeto ABCétera com o apoio da Terapeuta Rita Gonçalves



Instrumentos de avaliação

As atividades serão avaliadas através de:

• GoogleForms

• Debates

• Fichas diversificadas

• Trabalhos de pesquisa

• Textos produzidos pelos alunos



2.º e 3.º Ciclos



Recuperação e consolidação de aprendizagens

• 6.º ano: iniciar a planificação pelo texto poético

• 8.º ano: iniciar a planificação pelo texto dramático, com o livro de leitura obrigatória do 7.º ano –

Leandro, o rei da Helíria



• 2.º Ciclo: dedicar aulas e/ou momentos em
aula à leitura obrigatória e/ou recreativa

• 3.º Ciclo: manter as aulas semanais
dedicadas à leitura recreativa (45’)

• Leitura de pequenos textos aos alunos da
Pré-Escolar e 1.º Ciclo (com a melhoria da
situação pandémica)

• Proporcionar atividades de escrita com
maior regularidade, garantindo a correção e
autocorreção (com recurso a um código de
autocorreção), com ou sem avaliação

• Dar maior visibilidade aos trabalhos na
Escola (suporte físico e/ou digital)

• Promover atividades de escrita criativa
(concursos por ciclo de ensino)

Leitura Escrita

Estratégias, por domínio



• Diversificar as atividades e a avaliação da
expressão oral (por ex., debates)

• Avaliar pequenos conteúdos gramaticais
através de Questões de Aula

Oralidade Gramática

Estratégias, por domínio



• Implementar projetos de temas
transversais a várias disciplinas (por ex.,
Semana cultural)

• Valorizar as especificidades das diferentes
disciplinas na realização de trabalhos e/ou
projetos (por ex., jornal)

• Efetiva implementação do trabalho
colaborativo, com tempo definido no horário
dos professores

• Mais tempo para o trabalho autónomo
(planificação, correção e divulgação de
atividades)

Interdisciplinaridade

Estratégias



Equipa de trabalho

Pré-Escolar

Vanda Pires

1.º Ciclo

Maria Paiva
Marta Ribeiro

Sandra Teixeira 

2.º e 3.º Ciclos

Bárbara Correia
Daniela Silva

Teresa Oliveira

Com o apoio da educadora Cristina Correia e das professoras Luísa
Pedro e Magda Pedro no projeto “Conta-me estórias na 31”
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Planeamento de atividades 
de recuperação de 
Matemática – 3.º ciclo



Base de trabalho

• RTP – Relatório Técnico-Pedagógico

• MUA – Medidas Universais de Aprendizagem

• APA – Apoio Pedagógico Acrescido

• Atrasos na planificação

• Conteúdos por consolidar

• Tutoria

• Conhecimento dos alunos



Estratégias comuns

• Avaliações pequenas, frequentes e diversificadas – Questões de aula

• Fichas de trabalho e/ou reforço

• Classroom, Geogebra, Escola Virtual, Khan Academy, Isto é 

Matemática, ...

• Portefólio

• Cálculo mental

• Trabalho autónomo

• Bom senso



Estratégias específicas – 9.º ano

• Desdobramento da turma em turnos

Os alunos são colocados em função das suas dificuldades

Trabalho com grupos mais pequenos

Ensino mais individualizado

Respeito pelos diferentes ritmos de aprendizagem



Outras Estratégias 

• Coadjuvação

• Possibilidade dos alunos frequentarem, pontualmente, apoios 

de anos diferentes 



PLANO ANUAL 
ATIVIDADES 
EXPRESSÃO FÍSICO 
MOTORA E
EDUCAÇÃO FÍSICA

JULHO 
2021

Professores: 
Inês Martinho, Domingos Cardoso, Rodrigo Castro



EF e EFM

Atividades 
Físicas

ConhecimentosAptidão Física



A Ed. Física e EFM e o Perfil dos Alunos
Pensamento 

Crítico e 
Pensamento 

Criativo 

Sensibilidades 
Estética e 

Consciência 
e Domínio 
do Corpo

Desenvolvimento 
Pessoal e 

Autonomia

Sensibilidade 
Estética e 
Artística

Bem-Estar, 
Saúde e 

Ambiente

Raciocínio 
e resolução 

de 
Problemas

Saber 
Científico, 
técnico e 

tecnológico

Relacionamento 
Interpessoal

Patinagem

Sensibilidades 
Estética e 

Desportos 
Gímnicos

Todas as 
matérias e áreas

A.R.Expressivas 
- dança

Testes 
FIITESCOLA

Jogos 
Desportivo
s Coletivos

Atletismo 
Jogos de 
Raquetes

Desportos de 
Combate



Plano Anual de Atividades EFM e EF
1º Período

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO LOCAL INTERVENIENTES AVALIAÇÃO APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

Ténis vem à escola A definir
Parceria com a Escola 
Clube Ténis e Padel de 

Carcavelos

Pré-Escolar                                           
1º, 2º e 3º Ciclos 

Qualitativa

Realizar com oportunidade e correção as ações 
técnicotáticas elementares, nos JOGOS DE 
RAQUETES (Badminton, Ténis e Ténis de Mesa), 
garantindo a iniciativa e ofensividade em 
participações «individuais» e «a pares», 
aplicando as regras, não só como jogador, mas 
também como árbitro.

Mega sprinter 15 de Dezembro Escola 1º, 2º e 3º Ciclos Qualitativa

Realizar, do ATLETISMO, saltos, corridas e 
lançamentos, segundo padrões simplificados, e 
cumprindo corretamente as exigências 
elementares técnicas e regulamentares.

Torneio de Mata 16 de Dezembro Escola 1º e 2º Ciclos Qualitativa

Proporcionar atividades formativas, em grupos 
homogéneos e heterogéneos, que possibilitem 
aos alunos: aceitar opções, falhas e erros dos 
companheiros; aceitar o apoio dos 
companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 
próprio;

Corta Mato (Concelhio) A definir Cascais 4º Ano, 2º e 3º Ciclos Qualitativa

Proporcionar atividades formativas que 
possibilitem aos alunos, em todas as situações: 
apreciar os seus desempenhos e os dos outros, 
dando e aceitando sugestões de melhoria; 
identificar aspetos críticos que permitam a 
melhoria do seu desempenho; identificar 
pontos fracos e fortes das suas aprendizagens; 
utilizar os dados da sua autoavaliação para se 
envolver na aprendizagem; interpretar e 
explicar as suas opções;



2º Período 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO LOCAL INTERVENIENTES AVALIAÇÃO APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

Corrida da 31 31 de janeiro Escola Comunidade Escolar Qualitativa

Proporcionar atividades formativas que, em todas as 
situações, criem oportunidades de: cooperar com os 
companheiros na procura do êxito pessoal e do grupo; 
cooperar, promovendo um clima relacional favorável ao 
aperfeiçoamento pessoal e ao gosto proporcionado pelas 
atividades; agir com cordialidade e respeito na relação com a 
comunidade;

Dia da Atividade Física 5 de Abril Escola/Exterior Comunidade Escolar Qualitativa

Proporcionar atividades formativas que impliquem, por parte 
do aluno: conhecer e aplicar cuidados de higiene; conhecer e 
aplicar as regras de segurança pessoal e dos companheiros; 
conhecer e aplicar regras de preservação dos recursos 
materiais e do ambiente; promover o gosto pela prática 
regular de atividade física.

Torneio de Natação A definir Escola 2º e 3º Ciclos Qualitativa

Deslocar-se com segurança no meio aquático, coordenando a 
respiração com as ações propulsivas específicas das técnicas 
selecionadas relativas ao nível de aprendizagem Introdução 
da NATAÇÃO.

Plano Anual de Atividades EFM e EF



3º Período

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO LOCAL INTERVENIENTES AVALIAÇÃO APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

Torneio de Natação Final do 3º período Escola
Pré-Escolar                                               

1º Ciclo
Qualitativa

Deslocar-se com segurança no meio aquático, 
coordenando a respiração com as ações 
propulsivas específicas das técnicas selecionadas 
relativas ao nível de aprendizagem Introdução da 
NATAÇÃO.

Torneio de Futsal Última Semana Escola 2º e 3º Ciclos Qualitativa

Cooperar com os companheiros para o alcance do 
objetivo, nos JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS 
realizando com oportunidade e correção as ações 
técnico-táticas elementares em todas as funções, 
conforme a oposição em cada fase do jogo, 
aplicando as regras, não só como jogador, mas 
também como árbitro.

Dia sobre Rodas A definir Escola
Pré-Escolar                                              

1º, 2º e 3º ciclos
Qualitativa

Patinar adequadamente em combinações de 
deslocamentos e paragens, com equilíbrio e 
segurança, realizando as ações técnico-táticas 
elementares em jogo e as ações de composições 
rítmicas «individuais» e «a pares».

Visita à FPF                                   
Canoagem + Mini Golf

A definir
Cidade do Futebol 
Complexo Desportivo do 
Jamor

9º Ano Qualitativa

Realizar PERCURSOS (Orientação) elementares, 
utilizando técnicas de orientação e respeitando as 
regras de organização, participação, e de 
preservação da qualidade do ambiente.

Plano Anual de Atividades EFM e EF



Objetivos gerais
Da Educação Física e 
EFM
1. Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no
papel de parceiros quer no de adversários.

2. Aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio,
bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por ele(s).

3. Cooperar nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as
ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na atividade
da turma.

4. Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais
básicas;

5. Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas,
utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética
desportiva, etc.

6. Conhecer os processos fundamentais das adaptações morfológicas,
funcionais e psicológicas;

7. Conhecer e aplicar cuidados higiénicos, bem como as regras de segurança
pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais.



UM DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
ENSINO REMOTO DE EMERGÊNCIA

Abel Arez | Filipe Taborda | Susana Oliveira



metodologia

5 grupos focais (26 participantes) 

1 entrevista individual

PRÉ-ESCOLAR
1º CEB

2º E 3º CEB*

0 25 50 75 100
* incluindo especialistas

análise de conteúdo

apresentação de dados



I DIFICULDADES
 Cansaço,  desmotivação, excesso e dispersão na distribuição de trabalho letivo (f=49)

Dificuldade na gestão do tempo e das planificações (f=21)

Constrangimentos da vida familiar dos professores (f=19)

Somos nós que estamos de rastos.

Pessoalmente falhei um pouco como mãe para não falhar com professora.

E não se pensou na forma mais correcta de o fazer e eram X sessões com 
crianças de X anos, portanto era um bocadinho mostrar ali horas e horas de 
trabalho excessivas. 



I DIFICULDADES
Trabalho desmesurado (f=17)

Distância física (f=14)

Tempo excessivo em videoconferências (f=11)

Por causa disto nós ficávamos às vezes até de madrugada, a 
corrigir coisas para não ficar nenhum trabalho por corrigir.

Sou mais do presencial e do toque e do que de estar a falar para uma câmara.

Eu tinha miúdos a dizer que eram 90 minutos de aula seguida e que nem 
trabalho autónomo, era só estar ali a ouvir, o que é extremamente 
cansativo.



II

DESAFIO CRESCIMENTO 
PROFISSIONALCRIATIVIDADE

PARTILHA E COOPERAÇÃO ENTRE PARES (F=35)

ENTREAJUDA

“Foi o trabalho que fizemos todos em contacto, uns com os outros, por telefone”

“O que nos salvou foi a relação que nós temos como colegas, nós reunimos regularmente”



II ENTREAJUDA
Falta de

f=13
um grupo restrito de pessoas 

sentiu-se isolado



Reflexão, enriquecimento, alteração e validação de práticas

IIIREFLEXÃO

78%

22%

PE + 1º CEB Restantes

78%

22%

0 - 15 anos 15+

grupo de leccionação tempo de serviço



+ DIFICULDADES
Fragilidades de práticas vigentes 

Dificuldade em controlar o trabalho dos alunos

Escassez de tempo para formação e reatualização

O que o Covid nos trouxe foi mostrar as fragilidades que alguns miúdos possuíam, 
bem como os nossos moldes de ensino. O que veio mostrar foi o que nós não 
fazíamos também presencialmente, o que não era tão bem feito

Não houve um cuidado de dar formação ou informação às pessoas, de facultar 
dados para que as pessoas pudessem melhorar as suas práticas e uma certa 
orientação. Não me sinto nada orientada, ou seja, eu faço de uma maneira. 
Pergunto aos colegas, vamos assim um bocado atrás uns dos outros.

O controlar toda a turma porque há vários níveis de aprendizagem dentro da 
turma e vários meninos que são muito bons alunos e que aprendem com mais 
facilidade e alunos com mais dificuldades.



IV RECURSOS
Deu-nos outras ferramentas, coisas que para nós eram impensáveis fazermos. 

Foi aí que eu descobri o Theacher Maid.

Foi bom as plataformas estarem abertas a alunos e professores.

(…) implicou de facto muitas horas de preparação, muitas horas de trabalho prévio, 
desde guiões, tirar fotografias às fases de trabalho, para eles terem um 
acompanhamento, vídeos, tutoriais.

(…) nós também fizemos as visitas virtuais a museus. 

f=50



V APROXIMAÇÃO
Houve pais que muitas das vezes nós nem conseguimos ver de manhã nem à tarde.E 
ali os pais estavam presentes no zoom e acabavam por interagir muito nas atividades e 
estarem ali presentes. E esse foi um aspecto muito engraçado e conseguiu ser uma 
proximidade até às vezes maior do que no ensino presencial.

E os pais ficaram com uma ideia melhor do trabalho e passaram a valorizar mais, 
porque eles não tinham noção do nosso trabalho. Claro, eles acham um bocadinho que 
vocês só entretêm as crianças.

Os pais dos meus alunos, envolveram-se muito mais no trabalho que estava a ser feito, 
até porque a maior parte deles tinha que estar ao lado deles. para entrarem e  ligarem-
se aos microfone até eles saberem no início, depois começaram a fazer sozinhos, Os 
pais  viram que não eram só a fazer umas letrinhas, e até andavam a fazer coisas 
engraçadas

Aproximou-me e sinto essa sensação de uma proximidade e de cumplicidade a mais, 
que nunca senti com outras turmas. Havia sempre ali um certo distanciamento entre os 
pais e o professor  em termos de sala de aula e acho que os pais passaram a confiar no 
nosso trabalho e que nós estamos ali para para os filhos deles e perceberam como é 
que nós lidamos com os filhos. 

18%
82%

pré+1ºceb
restantes

79%
21%

0-15 anos
+ 15



VI DIREÇÃO

POUCO 
RECONHECIMENTO DO 

ESFORÇO 
POR PARTE DA ESCOLA

FALTA DE 
ESTRUTURAÇÃO 

LOGÍSTICA

FALTA DE 
ORIENTAÇÕES 

OU ORIENTAÇÕES 
DEMASIADO 

UNIFORMIZADAS

DIREÇÃO TENDE A 
DECIDIR SOZINHAGESTÃO 

FINANCEIRA

GESTÃO 
PEDAGÓGICA



COOPERAÇÃO 
E AUTO-ORGANIZAÇÃO 

DOS PROFESSORES

DIFICULDADE DE MEIOS 
NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO 

RÁPIDA 
NECESSIDADE DE 

APRENDIZAGENS NOVAS

NECESSIDADE DE MAIS 
TEMPO PARA INVESTIR NO 

DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL

VII SUMÁRIO



COOPERAÇÃO 
VONTADE DE MUDANÇA 

AUTOANÁLISE

OFERTA DE PROPOSTAS 
DIFERENCIADORAS POR 

PARTE DE OUTRAS 
INSTITUIÇÕES

APROXIMAÇÃO DAS 
FAMÍLIAS 

REFORMAS EDUCACIONAIS

FALTA DE DISPONIBILIDADE internas

+ -

externas

VIII SWOT

FORÇAS FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES AMEAÇAS



IX RECOMENDAÇÕES
Criar condições para a realização de trabalho cooperativo de desenvolvimento 
profissional, partindo das dificuldades já identificadas pelos docentes 

‣ atribuição de tempo para reuniões regulares de partilha, reflexão e 
construção 

‣ reforço da formação contínua em áreas relevantes para os grupos de 
trabalho 

Continuação do trabalho de auscultação da comunidade educativa (pais e alunos) 

‣ criação de grupos de trabalho para auscultar a restante comunidade e 
identificar novas oportunidades de melhoria 

Valorização e partilha do trabalho desenvolvido pelos grupos / disseminação boas 
práticas


