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Atividades a desenvolver  

(o que é que vamos fazer para atingir o objetivo?) 

Calendarização 

(quando é que 

vamos executar a 

atividade?) 

Responsáveis 

(quem vai coordenar 

a execução da 

atividade?) 

Monitorização 

(como vamos acompanhar o progresso e avaliar o 

sucesso dos objetivos?) 

 

 

▪ Atividades: exploração de conceitos, relações 

de causa-efeito, sequências, comparações, 

pictogramas, consciência fonológica (noção de 

frase, palavra, fonemas, rimas) e resolução de 

problemas, de forma sistemática e intencional. 

 

▪ Durante o ano 

letivo (1 vez 

por mês) 

 

▪ Coordenadora 
de 
Departamento 

 

 

▪ Partilha periodal documentada das atividades 

realizadas, em reunião de departamento. 

▪ N.º de crianças que melhora o seu desempenho 

no fim do 1.º e do 2.º período. 

▪ N.º de crianças competentes na comunicação 

oral e consciência linguística no fim do ano 

letivo. 

 

 

Problemas a resolver 

(qual a fragilidade que temos? Indicar, quando possível, 

o ponto de partida.) 

 

- Dificuldades na comunicação oral e na consciência linguística 

 - % de crianças com 5 e 6 anos que não desenvolveram as competências em 2018/2019 – 

33,7% - 26 alunos num total de 77 

Objetivos a atingir 

(o que queremos alcançar?) 

- Adquirir um maior domínio de comunicação e de expressão 
- Alargar o vocabulário 
- Construir frases mais completas e complexas 
- Desenvolver a consciência fonológica, sintática e da palavra 

Metas a alcançar 

(qual o nível de ambição do que pretendemos 

alcançar?) 

- A totalidade das crianças, ao concluírem o Pré-Escolar, desenvolverem as competências de 

comunicação oral e de consciência linguística 
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Problemas a resolver 

(qual a fragilidade que temos? Indicar, quando 

possível, o ponto de partida.) 

 

- Dificuldades no desenvolvimento de competências na área da leitura e da escrita, no 2.º ano 
  Insucesso na área do Português no 2.º ano 
  % de insucesso na área disciplinar de Português, 2º ano: 14,5% - 2018/2019 – 12 alunos 

Objetivos a atingir 

(o que queremos alcançar?) 

 

- Desenvolver a aprendizagem da leitura e da escrita 

Metas a alcançar 

(qual o nível de ambição do que pretendemos 

alcançar?) 

- Redução do insucesso na área curricular de Português no 2.º ano para 4,5% - no total de 67 

alunos - 3 alunos (para os alunos que estão matriculados e a desenvolver competências do 2.º 

ano)                                                                             
 

Atividades a desenvolver  

(o que é que vamos fazer para atingir o objetivo?) 

Calendarização 

(quando é que vamos 

executar a atividade?) 

Responsáveis 

(quem vai coordenar 

a execução da 

atividade?) 

Monitorização 

(como vamos acompanhar o progresso e avaliar o 

sucesso dos objetivos?) 

▪ Apoiar os alunos a quem são 

diagnosticadas dificuldades na leitura e 

escrita, através do apoio paralelo 

▪ Durante o ano letivo  
 

▪ Coordenador de 

Departamento 

▪ Observação direta  

▪ Avaliação formativa: n.º de alunos com apoio 

que melhoram o seu desempenho 

▪ Articulação entre os professores titulares do 
2.º ano e professor de apoio, de modo a haver 
partilha de informação sobre a aprendizagem 
dos alunos 

▪ Mensalmente e 
extraordinariamente 
quando necessário. 

▪ Coordenador de 
Departamento  

 
 

▪ 1 encontro entre professor titular e professor de 

apoio 

▪ No final do ano e nas reuniões intercalares 

aferir o número de alunos que conseguiu 

desenvolver as competências da leitura e da 

escrita 

▪ Projeto Ler Mais (dinamizado pela equipa de 

coordenação da BE da EBI da Maia, em 

conjunto com a turma de PROFIJ – Cuidador 

de Crianças e Jovens. Desenvolve-se em 2 

vertentes essenciais: promoção de leitura no 

espaço da sala de aula, utilizando diversas 

técnicas de conto e promoção da leitura junto 

das famílias)  

▪ Durante o ano 
letivo (uma sessão 
por período, em 
articulação com a 
RRBE) 

▪ Coordenadora da 
Biblioteca   

 

▪ Resultados das fichas formativas realizadas 

aos alunos após a realização da atividade. 
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Atividades a desenvolver  

(o que é que vamos fazer para atingir o objetivo?) 

Calendarização 

(quando é que vamos 

executar a atividade?) 

Responsáveis 

(quem vai coordenar 

a execução da 

atividade?) 

Monitorização 

(como vamos acompanhar o progresso e avaliar o 

sucesso dos objetivos?) 

▪ Monitorização da fluência leitora ▪ Quinzenalmente 
▪ Coordenador de 

Departamento  

▪ Evolução da fluência leitora através de registos 

em grelha para o efeito 

▪ Histórias Desorganizadas  

▪ Apresentação de uma história de forma 

fracionada (tiras de papel contendo cada 

uma delas texto relativo a 

partes/acontecimentos de uma história) e 

ordenação da referida história de modo a 

obter-se a sequência lógica dos 

acontecimentos descritos nos pequenos 

textos lidos pelos alunos. 

▪ A atividade será realizada uma vez, de 

forma coletiva, de modo a que os alunos 

se apropriem dos processos subjacentes 

à realização da atividade 

▪ 1.º Período (uma 
vez no período) 

 
 

▪ Coordenador de 
Departamento 

▪ Análise da estratégia implementada nas 

aprendizagens dos alunos feita em ata de núcleo. 

▪ Histórias Desorganizadas  

▪ Apresentação de uma história de forma 

fracionada (tiras de papel contendo cada 

uma delas texto relativo a 

partes/acontecimentos de uma história) e 

ordenação da referida história de modo a 

obter-se a sequência lógica dos 

acontecimentos descritos nos pequenos 

textos lidos pelos alunos. 

▪ Reproduzir-se-á a atividade realizada no 

primeiro período, uma vez por mês, a 

pares, sendo disponibilizadas tantas 

▪ 2.º Período 
(mensalmente) 
 

▪ Coordenador de 
Departamento 

▪ Análise da estratégia implementada nas 

aprendizagens dos alunos feita em ata de núcleo. 
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Atividades a desenvolver  

(o que é que vamos fazer para atingir o objetivo?) 

Calendarização 

(quando é que vamos 

executar a atividade?) 

Responsáveis 

(quem vai coordenar 

a execução da 

atividade?) 

Monitorização 

(como vamos acompanhar o progresso e avaliar o 

sucesso dos objetivos?) 

histórias quanto o número de pares 

constituídos na turma. Pretende-se que 

os alunos experienciem e apliquem os 

processos explicitados na sessão 

realizada no primeiro período. A história 

resultante do trabalho realizado será 

recontada à turma. 

▪ Histórias Desorganizadas  

▪ Apresentação de uma história de forma 

fracionada (tiras de papel contendo cada 

uma delas texto relativo a 

partes/acontecimentos de uma história) e 

ordenação da referida história de modo a 

obter-se a sequência lógica dos 

acontecimentos descritos nos pequenos 

textos lidos pelos alunos. 

▪ Uma vez por mês e em pequeno grupo, 

escrita de um texto, com base no 

sugerido por imagens relacionadas com 

os acontecimentos de uma história, e 

leitura, para a turma, dos textos 

construídos. 

▪ 3.º Período 
(mensalmente) 
 

▪ Coordenador de 
Departamento 

▪ Análise da estratégia implementada nas 

aprendizagens dos alunos feita em ata de núcleo. 

▪ Melhoria nas aprendizagens e resultados 

escolares dos alunos. 
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Problemas a resolver 

(qual a fragilidade que temos? Indicar, quando possível, o ponto de 

partida.) 

 
- Articulação entre a Educação Pré-Escolar/1.º/ 2.º e 2.º/ 3.º Ciclos 
  - % de retenção no 5.º ano em 19/20 – 9,6% 
  - % de retenção no 7.º ano em 19/20 – 8,2% 
 

Objetivos a atingir 

(o que queremos alcançar?) 

 
 - Melhorar a articulação/transição entre a Educação Pré-Escolar e o 1.º Ciclo 
 - Melhorar a articulação/transição entre os 1.º e 2.º ciclos  
 - Melhorar a articulação/transição entre os 2.º e 3.º ciclos 
 

Metas a alcançar 

(qual o nível de ambição do que pretendemos alcançar?) 

 
- Efetiva articulação do currículo e transição entre ciclos 
- Reduzir a % de retenção nos anos iniciais dos 2.º e 3.º ciclos em 5% 
 

 

Atividades a desenvolver 

(o que é que vamos fazer para atingir o objetivo?) 

Calendarização 

(quando é que vamos 

executar a atividade?) 

Responsáveis 

(quem vai coordenar a execução da 

atividade?) 

Monitorização 

(como vamos 

acompanhar o 

progresso e avaliar o 

sucesso dos objetivos?) 

 

▪  Reunião entre docentes titulares da Educação Pré-Escolar, 
cujos alunos frequentarão o 1.º ano, e os docentes que irão 
lecionar o 1.º ano de escolaridade. Transmissão de informação 
pertinente relativa a esses alunos e do trabalho realizado com 
os mesmos. 
 

▪ No final do ano, 3.º período, ida das crianças que no próximo 
ano iniciarão a frequência do 1.º ciclo, para a sala do 1.º ano, 
uma tarde por semana.  

 

▪ No final do ano, 3.º período, ida das crianças que no próximo 
ano iniciarão a frequência do 2.º ciclo, para a EB 2, 3 sendo 
acompanhadas pelos alunos que frequentam o 5.º ano 
 

▪ Junho/julho 2019 
  

▪ Junho/julho 2019 
 
 
 

▪ 3.º Período 2020 
 

 
▪ Coordenador de Departamento 

do Pré-Escolar 
 

▪ Coordenador de Departamento 
do 1.º Ciclo 
 

▪ Coordenador de núcleo 
 

▪ Docentes do 4.º ano e docentes 
do 5.º ano 

 

▪ Atas das reuniões 
realizadas 
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Atividades a desenvolver 

(o que é que vamos fazer para atingir o objetivo?) 

Calendarização 

(quando é que vamos 

executar a atividade?) 

Responsáveis 

(quem vai coordenar a execução da 

atividade?) 

Monitorização 

(como vamos 

acompanhar o 

progresso e avaliar o 

sucesso dos objetivos?) 

 

▪ Reunião entre o Coordenador de Departamento do 1.º Ciclo, 

docentes titulares dos alunos do 4.º ano (2018/2019), 

Coordenadores de Departamento de Línguas, Ciências Humanas 

e Sociais e Ciências Exatas e docentes que irão lecionar o 5.º ano 

nas disciplinas de Português, Matemática e H.G.P. Transmissão 

de informação relativa aos alunos que ingressaram no 5.º ano de 

escolaridade. Levantamento e análise das dificuldades 

manifestadas pelos alunos. 

 

 
 

 
▪ Mês de 

setembro/ Início 
de outubro  

 
 

 
 
 

▪ Coordenador de Departamento 
do 1.º Ciclo 
 

▪ Coordenador de Departamento 
de Línguas 
 

▪ Coordenador de Departamento 
das Ciências Exatas 
 

▪ Coordenador de Departamento 
das Ciências Humanas e Sociais 
 

 
▪ Atas das reuniões 

realizadas  
▪  No 5.º ano: 

 - N.º de alunos em 
risco de retenção 
(1.º P); 

- N.º de alunos em 
risco de retenção 
(2.º P); 

- N.º de alunos retidos 
(3.º P). 

 

▪ Reunião entre docentes titulares dos alunos do 6.º ano e 7.º 

anos das áreas disciplinares de Português, Inglês, Matemática 

e Ciências da Natureza, Coordenadores de Departamento. 

Transmissão de informação relativa aos alunos que 

ingressaram no 7.º ano de escolaridade. Levantamento e 

análise das dificuldades manifestadas pelos alunos 

 

 

▪ Mês de 
setembro/ Início 
de outubro  

  
 

 
▪ Coordenador de Departamento 

de Línguas 
 

▪ Coordenador de Departamento 
das Ciências Exatas 

 

 
▪ Atas das reuniões 

realizadas 
▪ No 7.º ano: 

 - N.º de alunos em 
risco de retenção 
(1.º P); 

- N.º de alunos em 
risco de retenção 
(2.º P); 

 - N.º de alunos 
retidos (3.º P). 
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Problemas a resolver 

(qual a fragilidade que temos? Indicar, quando 

possível, o ponto de partida.) 

- Insucesso na área curricular de matemática dos 2.º e 3.º ciclos 

- Reduzida prática de atividades experimentais (entre 3 a 6 por turma/ano durante 2018/19, 

com aproveitamento entre os 60% e 80%) 

Objetivos a atingir 

(o que queremos alcançar?) 

- Melhorar a taxa de sucesso na área curricular de matemática 

- Realçar/promover a prática regular de atividades experimentais  

Metas a alcançar 

(qual o nível de ambição do que pretendemos 

alcançar?) 

- Reduzir em 10% o insucesso na área curricular de matemática  

   2.º Ciclo - 2018/2019 insucesso 16,7% - no total de 132 alunos - 22 alunos 

                    2019/2020 insucesso 6,7% - no total de 138 - 9 alunos  

   3.º Ciclo - 2018/2019 insucesso 29,3% - no total de 201 alunos - 59 alunos 

                    2019/2020 insucesso 19,3% - no total de 196 alunos - 38 alunos 

- Valorar as atividades experimentais  

- No 2.º ciclo - entre 1 a 2 atividades experimentais, por turma e por período letivo. 

- No 3.º ciclo - entre 2 a 3 atividades experimentais, por turma e por período letivo. 
 

Atividades a desenvolver  

(o que é que vamos fazer para atingir o objetivo?) 

Calendarização 

(quando é que 

vamos executar a 

atividade?) 

Responsáveis 

(quem vai coordenar a 

execução da 

atividade?) 

Monitorização 

(como vamos acompanhar o progresso e avaliar o 

sucesso dos objetivos?) 

▪ Implementação de estratégias de diferenciação 

pedagógica 

▪ Durante o ano 

letivo 

▪ Coordenador de 

departamento e 1 

responsável de 

cada grupo 

disciplinar 

▪ Compilação das estratégias/tarefas implementadas; 

▪ Análise das estratégias implementadas nas 

aprendizagens dos alunos. 

▪ Apoio Paralelo  ▪ Semanalmente ▪ Coordenador de 

departamento 

▪ Números de alunos apoiados e a sua respetiva 

progressão  

▪ Promover a realização de atividades 

experimentais e avaliar como instrumento com 

peso próprio  

▪ Durante o ano 

letivo 

▪ Coordenador de 

departamento 

▪ No mínimo 3 atividades experimentais nos 1.º e 2.º 

períodos e 1 no 3.º período. 

▪ Número de alunos que atinge 50% de sucesso, ou 

mais, nesse parâmetro.  
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Problemas a resolver 

(qual a fragilidade que temos? Indicar, quando possível, 

o ponto de partida.) 

- Dificuldades, na área curricular de português, ao nível da leitura no 2.º ciclo. 
- Insucesso na produção e interação oral nas áreas disciplinares de Inglês (1º e 2º ciclos). 
- Dificuldades, na área curricular de português, a nível da leitura e da educação literária, no 3.º 
ciclo 
    * Interpretação e compreensão de enunciados literários e não literários. 
- Insucesso na produção e interação oral a Inglês e francês no 7.º ano. 

Objetivos a atingir 

(o que queremos alcançar?) 

- Melhorar a capacidade de leitura e decifração de textos, nos alunos do 2.º ciclo. 
- Melhorar o nível de proficiência linguística dos alunos em Inglês no 1º e 2º ciclos. 

- Melhorar a capacidade de fazer inferências, analisar, comentar, explicar e relacionar as 
diversas tipologias textuais. 
- Melhorar o nível de proficiência linguística dos alunos a Inglês e francês no 7.º ano em contextos 

comunicativos. 

Metas a alcançar 

(qual o nível de ambição do que pretendemos 

alcançar?) 

Português - 2.º Ciclo - 2018/2019 insucesso 9% - no total de 132 alunos - 12 alunos 

                                 2019/2020 insucesso 4% - no total de 138 - 3 alunos 

Inglês - 1.º Ciclo - 2018/2019 insucesso 1,4% - no total de 280 alunos - 4 alunos 

                                 2019/2020 insucesso 0% - no total de 272- 0 alunos 

Inglês - 2.º Ciclo - 2018/2019 insucesso 9% - no total de 132 alunos - 12 alunos 

                                 2019/2020 insucesso 4% - no total de 138 - 3 alunos  

Português - 3.º Ciclo - 2018/2019 insucesso 14% - no total de 200 alunos - 28 alunos 

                                 2019/2020 insucesso 4% - no total de 196 - 8 alunos 

Inglês – 7.º ano - 2018/2019 insucesso 2,7% - no total de 73 alunos - 2 alunos 

                                 2019/2020 insucesso 0% - no total de 65 - 0 alunos    

Francês – 7.º ano - 2018/2019 insucesso 12,3% - no total de 73 alunos - 7 alunos 

                                 2019/2020 insucesso 3% - no total de 65 - 2 alunos    
 

Atividades a desenvolver  

(o que é que vamos fazer para atingir o objetivo?) 

Calendarização 

(quando é que 

vamos executar a 

atividade?) 

Responsáveis 

(quem vai coordenar 

a execução da 

atividade?) 

Monitorização 

(como vamos acompanhar o progresso e avaliar o 

sucesso dos objetivos?) 

Apoio paralelo em todas as turmas na disciplina de 

Português (2.º ciclo) 

 

▪ 90 minutos 
semanais 

▪ Coordenadora de 
Departamento  

▪ N.º de alunos apoiados e a sua respetiva progressão 
(reuniões de avaliação intermédias e sumativa)  
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Atividades a desenvolver  

(o que é que vamos fazer para atingir o objetivo?) 

Calendarização 

(quando é que 

vamos executar a 

atividade?) 

Responsáveis 

(quem vai coordenar 

a execução da 

atividade?) 

Monitorização 

(como vamos acompanhar o progresso e avaliar o 

sucesso dos objetivos?) 

▪ Realização de oficinas de leitura em contexto de 

sala de aula, pelos alunos de 5.º, 6º anos. 
▪ 1 vez por período 

▪ Coordenadora de 
Departamento 

N.º de alunos apoiados e a sua respetiva progressão 
(reuniões de avaliação intermédias e sumativa) 

▪ Implementar uma apresentação oral obrigatória, 

na disciplina de Inglês, por período, para todos os 

alunos do 1º e 2º ciclos. 

▪ 1 vez por período 
▪ Coordenadora de 

Departamento 

▪  Checklists 
▪ Número de alunos que atingiu o pretendido com a 

atividade  

▪ Spelling Bee para todos os alunos dos 4.º, 5.º e 7.º 

anos. 
▪ 3.º Período 

  (Inglês) 

 
▪ Coordenadora de 

Departamento  
 
 

▪  Regulamento do concurso 

▪ Número de alunos que atingiu o pretendido com a 
atividade  

Grelha de avaliação 

▪ Trabalho de grupo/ pares nas turmas do 3.º ciclo: 

- fornecer guiões de interpretação com tipologias 

diversificadas de enunciados, que permitam aos 

alunos inferir autonomamente informação e 

mobilizá-la adequadamente para a elaboração das 

suas respostas.  

▪ 180 minutos por 
período 

 

▪ Coordenadora de 
Departamento 

▪ Análise dos resultados da avaliação interna. 

▪ Apoio paralelo na disciplina de Inglês em todas as 

turmas do 7.º ano. 

▪ 90 minutos 
semanais 
 

▪ Coordenadora de 
Departamento 

▪ N.º de alunos apoiados e a sua respetiva progressão 
(reuniões de avaliação intermédias e sumativa) 

▪ Implementar 2 trabalhos/elementos de avaliação 
de interação/produção oral no 7.º ano de 
escolaridade. 

▪ Todos os 
períodos nas 
aulas de inglês 

▪ Coordenadora de 
Departamento  

 
 

▪  Checklists 
▪  Número de alunos que atingiu o pretendido com a 

atividade  
▪ Grelhas de avaliação 

▪ Apoio paralelo em todas as turmas com índice de 

insucesso nas disciplinas de Francês (7.º ano) 
▪ 90 minutos 

semanais 
▪ Coordenadora de 

Departamento  
N.º de alunos apoiados e a sua respetiva progressão 
(reuniões de avaliação intermédias e sumativa) 
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Atividades a desenvolver  

(o que é que vamos fazer para atingir o objetivo?) 

Calendarização 

(quando é que 

vamos executar a 

atividade?) 

Responsáveis 

(quem vai coordenar 

a execução da 

atividade?) 

Monitorização 

(como vamos acompanhar o progresso e avaliar o 

sucesso dos objetivos?) 

 

▪ Jeux de rôle para todos os alunos do 7.º ano. 

 

 

▪ Duas vezes por 
período, nas 
aulas de Francês. 

 

▪ Coordenadora de 
Departamento  

 
 

▪ Listas de verificação 
▪ Grelhas de avaliação 
Número de alunos que atingiram o pretendido com a 
atividade. 
 

 

▪ Ditado para todos os alunos do 7.º ano. 

 

▪ Uma vez por 
período, nas 
aulas de Francês. 

 

▪ Coordenadora de 
Departamento  

 
 

▪ Listas de verificação 
▪ Grelhas de avaliação 

Número de alunos que atingiram o pretendido com 
a atividade. 
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