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ESTÍMULO À MELHORIA DAS APRENDIZAGENS  

O Projeto “Quando os livros se transformam” iniciou-se no ano letivo de 2015/2016, na Escola 

Básica Branquinho da Fonseca, com a construção/ adaptação de 3 livros em Sistemas de 

Comunicação Aumentativa e Alternativa e posterior dramatização dos mesmos.  

No presente ano letivo, dada a pertinência e importância deste projeto na inclusão e no 

desenvolvimento biopsicossocial dos alunos da Unidade de Ensino Estruturado Um (UEE1) deu-

se continuidade ao mesmo, com a construção e dramatização de mais dois livros. De referir 

que no presente ano letivo, a saída dois alunos e a entrada de dois novos alunos da UEE se 

RELATÓRIO FINAL  

Ano letivo 2016/17 

PROJETO  Quando os livros se transformam – UEE 1 – EB Branquinho da Fonseca 



mostrou inicialmente uma dificuldade, tendo sido necessário fazer uma adaptação ao trabalho 

a ser desenvolvido dadas as características e o perfil de funcionalidade dos novos alunos.  

Com este projeto procurou-se fomentar o envolvimento dos alunos da UEE1 na construção dos 

livros. Os alunos da UEE1, são alunos com graves limitações ao nível cognitivo e 

consequentemente ao nível da aprendizagem da leitura e da escrita. No início do ano letivo, 

dos 5 alunos que integram a UEE1, apenas um tinha competências de leitura e escrita e com o 

decorrer do ano letivo, um outro aluno foi desenvolvendo essas mesmas competências. Assim, 

na construção dos livros, verificou-se um aumento do envolvimento dos alunos da UEE na 

construção dos livros, que passou de 1 aluno para 2. Estes alunos melhoraram o seu empenho e 

interesse na atividades; copiaram partes da história, selecionaram os símbolos 

correspondentes às palavras-chave com a ajuda dos pares, numa interação harmoniosa. Para a 

construção do livro, foi necessária uma maior colaboração e envolvência dos alunos das turmas 

de referência. Procurou-se também que dentro dos alunos das turmas do regular que 

participaram na construção dos livros, não fossem os mesmos do primeiro para o segundo, para 

que um maior número de alunos tivesse a oportunidade de interagir e ser sensibilizado para o 

tipo de trabalho e formas de aprendizagem dos colegas da UEE1. Assim, também se verificou 

um aumento ao nível da integração dos alunos das turmas de referência nesta atividade.  

Com a adaptação/ construção dos livros em Sistemas de Comunicação Aumentativa e 

Alternativa, para posterior exploração e leitura dos mesmos promoveu-se a literacia dos 

alunos com Necessidades Educativas Especiais. Os alunos da UEE1, são alunos com graves 

limitações ao nível da linguagem e comunicação. A criação deste tipo de livros, com recurso a 

símbolos, conduziu à interação comunicativa. Os símbolos facilitaram a leitura e compreensão 

das histórias. Os alunos não verbais tiveram assim a capacidade de “ler” os símbolos, de 

apontar, de olhar, de sorrir, da forma que lhes é possível. Os livros seleccionados foram ao 

encontro dos interesses e necessidades dos alunos e com vocabulário simples adequado à sua 

faixa etária, com histórias ritmadas e com linhas de repetição, que permitiu aos alunos tomar 

a iniciativa de participar na leitura.  De acordo com a análise/ observação feita, verificou-se 

que, com a familiarização dos alunos da UEE1 a este tipo de livros adaptados, houve um 

aumento no interesse e concentração na leitura e exploração das imagens dos livros, que não 

é possível quantificar dadas as características tão específicas destes alunos.  

A preparação da dramatização, no que respeita construção dos cenários e adereços, contou 

também com um enorme envolvimento das turmas de referência. Todos os alunos da UEE1, 

apesar das suas maiores ou menores dificuldades ao nível da motricidade fina, participaram na 

construção dos cenários e adereços para ambas as dramatizações. Dado o seu perfil de 

funcionalidade, não se verificaram melhorias no seu desempenho. À semelhança do que foi 

feito na construção dos livros, procurou-se também que, dentro dos alunos das turmas do 

regular que participaram, não fossem os mesmos da primeira para a segunda, para que um 

maior número de alunos tivesse a oportunidade de interagir e ser sensibilizado para o tipo de 

trabalho e formas de aprendizagem dos colegas da UEE1. Assim, também se verificou um 

aumento ao nível da integração dos alunos das turmas de referência nesta atividade. De louvar 

o trabalho e a disponibilidade revelada pelos alunos das turmas do regular que dada a falta de 

tempo em horário letivo, colaboraram que na construção dos cenários e adereços, quer na 

construção dos livros nas horas de recreio por iniciativa própria.  

Através dramatização e nos ensaios para a mesma, verificou-se uma melhoria nas 



competências comunicativas e nas relações interpessoais dos alunos da UEE1.  Da primeira 

dramatização para a segunda, verificou-se uma maior à vontade por parte dos alunos na 

presença de um maior número de colegas e um maior à vontade na relação com os pares que 

os acompanharam na dramatização. Os alunos com competências verbais, falaram e cantaram 

mais alto e os não verbais revelaram uma melhor presença em cena. Durante os ensaios e a 

dramatização, estiveram mais organizados e revelaram um comportamento mais calmos e 

adequado. Também as idas a outras escolas se revelaram uma mais valia para o 

desenvolvimento das inter-relações com os pares. Os alunos revelaram uma melhor  

capacidade de adaptação a novos espaços, dificuldade inerente à problemática dos alunos da 

UEE1. 

Assim, ao promover as competências comunicacionais e interpessoais dos alunos da UEE1, 

potenciamos a sua inclusão em contexto escolar. Podemos considerar como muito bom o 

estímulo à melhoria das aprendizagens, quer dos alunos da UEE1, quer dos alunos das turmas 

do regular da própria escola e de outras cuja realidade não apresenta alunos com Perturbação 

do Espectro do Autismo que ficaram mais sensibilizados para a diferença.  

 

RECURSOS UTILIZADOS  

Para a construção dos livros em Sistemas Aumentativos e Alternativos, dos adereços, cenários 

e respetiva dramatização foram utilizados os seguintes : 

- PC e software – SPC (PC adquirido com verba do Projeto Transforma) 

- Tablet (adquirido com verba do Projeto Transforma) 

- Impressão e encadernação dos livros (assegurado pelo Agrupamento de Escolas de Cascais) 

- Material de desgaste para a construção dos cenários e adereços: cartolinas, papel de cenário, 

tintas, tecidos (assegurado pelo Agrupamento de Escolas de Cascais) 

- Transporte dos alunos (assegurado pela Junta de Freguesia e pela Câmara Municipal de 

Cascais) 

 

 

ESTRATÉGIAS FUTURAS 

O Projeto deverá continuar a ser desenvolvido nos mesmos moldes do corrente ano letivo. 

- Continuação da integração das turmas de referência na construção dos livros, cenários e 

adereços; 

- Parceria com os professores das Atividades Extracurriculares para a elaboração dos cenários, 

adereços e dramatização; 

- Os livros a adaptar devem ser baseados em contos tradicionais;  



- Na dramatização a participação de um maior número de alunos das turmas do regular; 

- Envolver um maior número de turmas nas apresentações nas outras escolas;  

- Intercâmbio, não só com as escolas do Agrupamento, mas também com as de outros 

Agrupamentos nas apresentações. 

- Ponte entre os diferentes ciclos dado que alguns alunos da UEE irão transitar do 1º para o 2º 

Ciclo do Ensino Básico.  

 

 

NECESSIDADES FUTURAS 

- Mais tempo para a concretização de cada um dos livros, devido às dificuldades e 

limitações dos alunos da UEE e à entrada de novos alunos na sala. 

 

 

 

Professores responsáveis  

Cláudia Moreira e Cristiana Antunes 

Agrupamento de Escolas de Cascais ,  16 de Junho de 2017  
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EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

 
 
 
 
P1 – 1. Grelha de observação da participação dos alunos com NEE na leitura e exploração dos livros –  
 
Carochinha 
 

Competências observadas 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom; NA – Não se aplica 

Aluno A Aluno B Aluno C Aluno D Aluno E 

1.É assíduo 4 4 4 4 4 

2.Está concentrado 2 3 4 3 3 

3.Demonstra motivação e interesse pela atividade. 2 4 4 4 4 

4. Participa na seleção do livro a dramatizar. NA NA NA NA NA 

5.Lê o livro com recurso a símbolos pictográficos. NA 3 3 NA NA 

6. Lê o livro sem recurso a símbolos pictográficos. NA 2 2 NA NA 

7. Reconhece as personagens da história. 2 4 4 2 2 

8. Identifica pormenores/ ações da história em imagens apresentadas e desenhadas. 2 3 3 2 2 

9.Associa a situações do dia a dia. NA NA NA NA NA 

10.Reconta a história NA 4 3 NA NA 

11. Participa de forma espontânea. NA NA NA NA NA 

12.Participa de forma adequada. 2 3 3 2 2 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS 
Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

Aluno A – Afonso Simões, 1º A - UEE 

Aluno B – Margarida Pires, 1º A – UEE 

Aluno C – David Neto, 3º C – UEE 

Aluno D – Cátia Semedo, 4º D – UEE 

Aluno E – Pedro Lourenço, 4º D - UEE  

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS 
Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

 
P1 – 2.1 Grelha de observação da participação dos alunos com NEE na construção dos livros –  
Carochinha 
 

Competências observadas 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom; NA – Não se aplica 

Aluno A Aluno B Aluno C Aluno D Aluno E 

1.É assíduo NA 4 4 NA NA 

2.Esta concentrado NA 3 4 NA NA 

3. Demonstra motivação e interesse pela atividade. NA 3 4 NA NA 

4.Copia a história  NA 3 4 NA NA 

5. Copia a história, escrevendo-a no computador, em “Escrita com Símbolos”. NA NA NA NA NA 

6. Escreve palavra chave da história em Símbolos Pictográficos para a Comunicação (SPC) NA 3 4 NA NA 

7. Desenvolve a motricidade fina NA NA NA NA NA 

8. Ìnteração com o outro NA 4 3 NA NA 

9. Autonomia nas tarefas NA 2 3 NA NA 

10. Ter espírito de entreajuda NA 2 3 NA NA 

 
 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS 
Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

Aluno A – Afonso Simões, 1º A - UEE 

Aluno B – Margarida Pires, 1º A – UEE 

Aluno C – David Neto, 3º C – UEE 

Aluno D – Cátia Semedo, 4º D – UEE 

Aluno E – Pedro Lourenço, 4º D - UEE  
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P1– 2.2- Grelha de observação da participação dos alunos das turmas de referência na construção dos livros –  
Carochinha 
 
 

Competências observadas 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom;  

Grupo 
A 

Grupo 
B 

Grupo 
C 

Grupo 
D 

 

1. Demonstra motivação e interesse pela atividade. 4 4 4 4  

2. Copia a história  4 4 4 4  

3. Participa de forma espontânea. 4 4 4 4  

4. Copia a história, escrevendo-a no computador, em “Escrita com Símbolos”. NA NA NA NA  

5. Escreve palavras chave da história em Símbolos Pictográficos para a Comunicação (SPC) 4 4 4 4  

6. Ìnteração com o colega com Necessidades Educativas Especiais 4 4 4 4  

7. Autonomia nas tarefas 4 4 4 4  

8. Ter espírito de entreajuda 4 4 4 4  

 
 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS 
Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

 

Grupo A - Inês Farias, Carolina Mourão (4º ano) 

Grupo B - Gonçalo Rodrigues, Joana Gonçalves (4º ano) 

Grupo C - Anastacia Batkovska, Ekatherina Cravtsu (4º ano) 

Grupo D - Jaime Gomes, Andreia Campanudo (4º ano) 
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P1 – 3.1 - Grelha de observação na participação dos alunos com NEE na preparação da dramatização dos livros e sua 
realização - Carochinha 
 

Competências a selecionar ou a adaptar para a observação da atividade  

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom; NA – Não se aplica 

Aluno 
A 

Aluno 
B 

Aluno 
C 

Aluno 
D 

Aluno 
E 

Aluno 
F 

1. É assíduo 4 4 4 4 4 4 

2. Esta concentrado 2 3 3 2 2 3 

3. Demonstra motivação e interesse pela atividade. 2 4 4 3 4 4 

4. Participa de forma ativa na dramatização. 2 4 4 2 4 4 

5. Reconhece a personagem que encarna 1 4 4 2 4 4 

6. Memoriza / consegue ler algumas falas.  NA 4 4 NA NA 4 

7. Canta a música associada ao livro.  NA 4 4 NA NA 3 

8. Participa na planeamento do cenário e adereços NA NA NA NA NA NA 

9. Participa na elaboração do cenário e adereços 2 2 3 2 2 2 

10. Interage de forma comunicativa com o outro  2 3 4 2 3 3 

11. Adapta-se a espaços desconhecidos 3 4 4 4 4 4 

12. Tem espírito de entreajuda 2 2 4 2 2 3 

13. Exprime-se sob a forma de desenho livre NA NA NA NA NA NA 

 
  



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS 
Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

Aluno A – Afonso Simões, 1º A - UEE 

Aluno B – Margarida Pires, 1º A – UEE 

Aluno C – David Neto, 3º C – UEE 

Aluno D – Cátia Semedo, 4º D – UEE 

Aluno E – Pedro Lourenço, 4º D - UEE  

Aluno F – Miguel Lobato, 2º B 
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Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

 

 
P1 – 3.2 Grelha de observação na participação dos alunos das turmas de referência na preparação da dramatização dos 
livros e sua realização - Carochinha 
 

Competências a selecionar ou a adaptar para a observação da atividade  

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

Grupo 
A 

Grupo 
B 

Grupo 
C 

  

1. Demonstra motivação e interesse pela atividade. 4 4 4   

2. Participa de forma ativa na dramatização. 4 NA NA   

3. Memoriza as falas. 4 NA NA   

4. Canta a música associada ao livro.  4 NA NA   

5. Participa no planemento do cenário e adereços NA 3 3   

6. Participa na elaboração do cenário e adereços NA 4 4   

7. Interage com os alunos com Necessidades Educativas Especiais 4 4 4   

8. Adapta-se a espaços desconhecidos NA NA NA   

9. Tem espírito de entreajuda 4 4 4   

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS 
Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

 
 
Grupo A – Regina Neto, 1º ano; Tomás  Figueiredo , 3º ano e Carolina Mourão 
 
Grupo B – Joana Gonçalves, Carolina Mourão, Bruna Oliveira, Anastacia Batkovska, Ekatherina Cravtsu , Sasha Flak, Gonçalo Rodrigues (4º 

ano) 

Grupo C - Tiago Galhardo, Jaime Gomes, Bruna Oliveira, Inês Farias, Beatriz Silva, Stephanie Cardoso, Ana Peres (4º ano), Carolina Mota (3º 

ano) 

  



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS 
Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

 
 
 
 
P1 – 1. Grelha de observação da participação dos alunos com NEE na leitura e exploração dos livros – Coelhinho Branco 
 

Competências observadas 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom; NA – Não se aplica 

Aluno A Aluno B Aluno C Aluno D Aluno E 

1.É assíduo 4 4 4 4 4 

2.Está concentrado 1 2 3 2 2 

3.Demonstra motivação e interesse pela atividade. 2 3 4 3 3 

4. Participa na seleção do livro a dramatizar. NA NA NA NA NA 

5.Lê o livro com recurso a símbolos pictográficos. NA 3 3 NA NA 

6. Lê o livro sem recurso a símbolos pictográficos. NA NA NA NA NA 

7. Reconhece as personagens da história. 2 4 4 2 2 

8. Identifica pormenores/ ações da história em imagens apresentadas e desenhadas. 2 3 3 2 2 

9.Associa a situações do dia a dia. NA NA NA NA NA 

10.Reconta a história NA 3 2 NA NA 

11. Participa de forma espontânea. NA NA NA NA NA 

12.Participa de forma adequada. 2 2 3 2 2 
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Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

 
Aluno A – Afonso Simões, 1º A - UEE 

Aluno B – Margarida Pires, 1º A – UEE 

Aluno C – David Neto, 3º C – UEE 

Aluno D – Cátia Semedo, 4º D – UEE 

Aluno E – Pedro Lourenço, 4º D - UEE  



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS 
Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

 

P1 – 2.1 Grelha de observação da participação dos alunos com NEE na construção dos livros - Coelhinho Branco 
 

Competências observadas 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom; NA – Não se aplica 

Aluno A Aluno B Aluno C Aluno D Aluno E 

1.É assíduo NA 4 4 NA NA 

2.Esta concentrado NA 2 3 NA NA 

3. Demonstra motivação e interesse pela atividade. NA 2 3 NA NA 

4.Copia a história  NA 2 4 NA NA 

5. Copia a história, escrevendo-a no computador, em “Escrita com Símbolos”. NA NA NA NA NA 

6. Escreve palavra chave da história em Símbolos Pictográficos para a Comunicação (SPC) NA 2 4 NA NA 

7. Desenvolve a motricidade fina NA NA NA NA NA 

8. Ìnteração com o outro NA 3 3 NA NA 

9. Autonomia nas tarefas NA 2 3 NA NA 

10. Ter espírito de entreajuda NA 2 3 NA NA 

 
 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS 
Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

Aluno A – Afonso Simões, 1º A - UEE 

Aluno B – Margarida Pires, 1º A – UEE 

Aluno C – David Neto, 3º C – UEE 

Aluno D – Cátia Semedo, 4º D – UEE 

Aluno E – Pedro Lourenço, 4º D - UEE  



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS 
Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

 

 
 
P1– 2.2- Grelha de observação da participação dos alunos das turmas de referência na construção dos livros - Coelhinho 
Branco 
 
 

Competências observadas 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom;  

Grupo 
A 

Grupo 
B 

Grupo 
C 

Grupo 
D 

 

1. Demonstra motivação e interesse pela atividade. 4 4 4 4  

2. Copia a história  4 4 4 NA  

3. Participa de forma espontânea. 4 4 4 4  

4. Copia a história, escrevendo-a no computador, em “Escrita com Símbolos”. NA NA NA NA  

5. Escreve palavras chave da história em Símbolos Pictográficos para a Comunicação (SPC) 3 3 3 3  

6. Ìnteração com o colega com Necessidades Educativas Especiais 4 4 4 4  

7. Autonomia nas tarefas 3 3 3 3  

8. Ter espírito de entreajuda 4 4 4 4  

 
 

 

 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS 
Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

 

Grupo A – Joana Gonçalves, Rute Silva (4º ano) 

 
Grupo B – Anastacia Batkovska, Ekatherina Cravtsu (4º ano) 

 
Grupo C – Tiago Galhardo, Sasha Flak (4º ano) 

 
Grupo D - Lourenço Pina,  Beatriz Silva (4º ano) 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS 
Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

 

 
P1 – 3.1 - Grelha de observação na participação dos alunos com NEE na preparação da dramatização dos livros e sua 
realização - Coelhinho Branco 
 

Competências a selecionar ou a adaptar para a observação da atividade  

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom; NA – Não se aplica 

Aluno 
A 

Aluno 
B 

Aluno 
C 

Aluno 
D 

Aluno 
E 

Aluno 
F 

1. É assíduo 4 4 4 4 4 4 

2. Esta concentrado 1 2 3 2 2 2 

3. Demonstra motivação e interesse pela atividade. 2 3 4 3 3 4 

4. Participa de forma ativa na dramatização. 2 3 3 2 3 3 

5. Reconhece a personagem que encarna NA 4 4 2 4 4 

6. Memoriza / consegue ler algumas falas.  NA 4 3 NA NA 4 

7. Canta a música associada ao livro.  NA 4 3 NA NA 3 

8. Participa na planeamento do cenário e adereços NA NA NA NA NA NA 

9. Participa na elaboração do cenário e adereços 2 2 3 2 2 NA 

10. Interage de forma comunicativa com o outro  2 2 3 2 3 3 

11. Adapta-se a espaços desconhecidos 3 3 4 4 4 4 

12. Tem espírito de entreajuda 2 2 3 2 2 3 

13. Exprime-se sob a forma de desenho livre NA NA NA NA NA NA 
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Aluno A – Afonso Simões, 1º A - UEE 

Aluno B – Margarida Pires, 1º A – UEE 

Aluno C – David Neto, 3º C – UEE 

Aluno D – Cátia Semedo, 4º D – UEE 

Aluno E – Pedro Lourenço, 4º D - UEE  

Aluno F – Miguel Lobato, 2º B 
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EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

 

 
P1 – 3.2 Grelha de observação na participação dos alunos das turmas de referência na preparação da dramatização dos 
livros e sua realização - Coelhinho Branco 
 

Competências a selecionar ou a adaptar para a observação da atividade  

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

Grupo 
A 

Grupo 
B 

Grupo 
C 

  

1. Demonstra motivação e interesse pela atividade. 4 4 4   

2. Participa de forma ativa na dramatização. 4 NA NA   

3. Memoriza as falas. NA NA NA   

4. Canta a música associada ao livro.  NA NA NA   

5. Participa no planeamento do cenário e adereços NA 3 3   

6. Participa na elaboração do cenário e adereços NA 4 4   

7. Interage com os alunos com Necessidades Educativas Especiais 4 4 4   

8. Adapta-se a espaços desconhecidos NA NA NA   

9. Tem espírito de entreajuda 4 4 4   
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Grupo A – Liu Can Can, Bernardo Cação, Vasco Sendas 

Grupo B – Lara Monteiro, Tomás Mota, Yelizaveta Batkovska, Daniel Dias, Bernardo Pedras, Rodrigo Braga, Dylan Soares, João Stephan, Luana 

Pina (1º ano) 

Grupo C – Bernardo Cação, Bernardo Crujeira, Carolina Mota, Diana Lystopad, Carolina Rodrigues, Guilherme Rodrigues, Ana Lemos, Miguel 

Pinto, Lyu Can Can (3º ano) 
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                Projeto E.M.A. 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

L
iv

ro
s 

 

Leitura e exploração do livro 

 

Construção do livro/ 

Transformação da História em 

SAAC 

 

Preparação da dramatização e 

sua realização 

 

Sessões 

 

Nº de alunos 

 

Sessões 

 

Nº de alunos 

 

Sessões 

 

Nº de alunos 

L
iv

ro
 1

 

 

Ao longo do 

mês de 

outubro; 

 

 

12 alunos: 

-5 alunos_AF1 

-3 alunos_UEE2; 

- 2 alunos_6º 

ano; 

- 1 aluno_7º 

ano; 

- 1 aluno_9º 

ano; 

 

Ao longo do 

mês de 

novembro e 

dezembro; 

 

 

12 alunos: 

-5 alunos_AF1; 

- 3 alunos_UEE2; 

- 2 alunos_6º ano; 

- 1 aluno_7º ano; 

- 1 aluno_9º ano; 

 

Ao longo do 

mês de 

janeiro e 

fevereiro; 

 

 

62 alunos: 

-5 alunos_AF1 

-3 alunos_UEE2; 

- 2 alunos_6º ano; 

- 1 aluno_7º ano; 

- 1 aluno_9º ano; 

- 50 alunos- 

turmas do 2º e 3º 

ano da EB Aldeia 

de Juso ; 

L
iv

ro
 2

 

 

Ao longo do 

mês de 

fevereiro e 

março; 

 

 

 

 

11 alunos: 

-5 alunos_AF1 

-3 alunos_UEE2; 

- 2 alunos_6º 

ano; 

- 1 aluno_7º 

ano; 

 

 

Ao longo do 

mês de abril e 

maio; 

 

 

11 alunos: 

-5 alunos_AF1 

-3 alunos_UEE2; 

- 2 alunos_6º ano; 

- 1 aluno_7º ano; 

 

 

Ao longo do 

mês de maio 

e junho; 

 

 

83 alunos: 

-5 alunos_AF1 

-3 alunos_UEE2; 

- 2 alunos_6º ano; 

- 1 aluno_7º ano; 

- 45 alunos- JI da 

Torre; 

- 27 alunos- 6º B 

da Escola Básica 

de Cascais; 

 

RELATÓRIO FINAL  

Ano letivo 2016/17 

PROJETO – “Quando os livros se transformam” – UEE 2 e AF1 da Escola Básica de 

Cascais  

 



ESTÍMULO À MELHORIA DAS APRENDIZAGENS  

 

O Projeto “Quando os livros se transformam” iniciou-se no ano letivo de 

2015/2016, na Escola Básica de Cascais, com a construção/ adaptação de 2 livros em 

Sistemas de Comunicação Aumentativa e Alternativa e posterior dramatização dos 

mesmos.  

Este ano letivo, 2016/2017, deu-se continuidade a este Projeto dada a sua 

importância na intervenção necessária ao nível da área de comunicação do nosso 

universo de alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE). 

De referir que, o grupo dos três alunos da Unidade de Ensino Estruturado Dois 

(UEE2) estão diagnosticados com Perturbação do Espetro do Autismo. Dentro deste 

diagnóstico, também se assiste a diversas variantes, o que implica que cada aluno 

tenha um perfil de funcionalidade muito específico. 

Os cinco alunos da Sala de Aprendizagens Funcionais Um (AF1), também estão 

diagnosticados com diversas problemáticas, nomeadamente défices cognitivos, 

Trissomia 21 e Síndrome de Behr com Baixa Visão. Dentro destes diagnósticos, 

também se assiste a uma diversidade na atividade e participação, o que implica que 

cada aluno tenha um perfil de funcionalidade muito específico. 

Ambos os grupos, de AF1 e UEE2 revelam limitações na área comunicacional, 

daí a relevância da implementação deste Projeto. 

Assim, foram construídos e adaptados 2 livros. A seleção dos livros foi 

realizada pelos alunos envolvidos no Projeto aquando a Visita de Estudo à Livraria 

Bertrand em Lisboa, uma vez que se considerou que a sua intervenção na escolha 

seria uma mais valia para o empenho e motivação nas atividades envolvidas na sua 

transformação. 

Iniciou-se a leitura e interpretação do Livro 1 em outubro (“Pequeno Azul e 

Pequeno Amarelo” Leo Lionni). Numa fase inicial, os alunos tiveram oportunidade de 

explorar e visualizar o livro selecionado, quer individualmente, quer em grupo. Esta 

exploração revelou-se de extraordinária importância para os alunos, uma vez que 

através das sensações manipulativas e visuais, cada um teve oportunidade, a seu 

ritmo, de manusear o livro e visualizar os pormenores de cada página. Este primeiro 

contacto permitiu, também, uma troca de sensações e informações entre os vários 

elementos do grupo. Realizou-se o registo escrito com o contributo de todos os 

alunos acerca da importância dos livros. 

Numa fase posterior, iniciou-se a leitura faseada do livro para que, 

gradualmente, os alunos fossem compreendendo as informações nela contida. 



Sempre que se dava continuidade à leitura do livro, fazia-se o reforço, através da 

oralidade, da interpretação já realizada. 

No que diz respeito à participação dos alunos com NEE da sala AF1 e UEE2 na 

exploração dos livros: 

 

 

 

 

De encontro ao objetivo estratégico previsto no Projeto Educativo do 

Agrupamento, nomeadamente a criação de momentos continuados e sistemáticos de 

leitura e compreensão da história, verifica-se que foram de extraordinária 

importância para a prossecução das competências a promover no grupo de alunos de 

AF1 e UEE2. 

Como se pode analisar nos dados obtidos aquando a avaliação realizada neste 

momento do Projeto, livro 1 e 2, pode-se aferir que, tantos os alunos da UEE2 e AF1 

revelam progressos ao nível: da motivação e interesse pelas atividades; na leitura do 

livro com recurso a símbolos pictográficos; no reconhecimento das personagens da 

história; na identificação de pormenores/ ações da história em imagens apresentadas 



e desenhadas; na associação de situações do dia a dia; no recontar da história e na 

participação de forma espontânea. 

Relativamente à participação dos alunos com NEE da sala AF1 e UEE2 na construção 

dos livros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos dados recolhidos e analisados, relativamente aos alunos de AF1 verificou-

se uma significativa melhoria na sua participação ao nível da construção do livro. No 

entanto, não se verificou alterações ao nível do copiar da história. Salienta-se a falta 

de assiduidade de um aluno. 

De forma diferenciada podemos analisar a participação dos alunos da UEE2, 

que mantêm os seus níveis de desempenho em todas as competências avaliadas à 



exceção de: demonstra motivação e interesse pela atividade; desenvolve a 

motricidade fina; interação com o outro nos quais se evidencia uma evolução 

significativa. 

Quanto à participação dos alunos com NEE na preparação da dramatização dos 

livros e sua realização: 
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Apesar da falta de assiduidade de um aluno, é possível observar que os alunos 

da sala AF1 revelam melhorias nos vários níveis de desempenho avaliados. 

Os alunos da UEE2 mantiveram os seus níveis de desempenho na maioria das 

competências avaliadas à exceção de: reconhece a personagem que encarna; 

memoriza / consegue ler algumas falas; participa no planeamento do cenário e 

adereços. Nesta última competência salienta-se que os alunos da UEE2 manifestam 

um desempenho mais significativo do que os alunos de AF1. 

No que diz respeito à construção/adaptação dos livros, os alunos de AF1 e 

UEE2 contaram com grande envolvimento das suas turmas de referência. Salienta-se 

que a articulação e colaboração feita por esses alunos, foi realizada de forma 

faseada mas contínua e sistemática.  

 

Convém referir a articulação que foi feita com todo o corpo docente 

envolvido, nomeadamente ao nível da maleabilidade de horários, partilha de técnicas 

e estratégias de intervenção na adaptação dos livros e até nos contatos com os 

encarregados de educação. Salienta-se também a forte articulação que existiu com o 

corpo docente das disciplinas funcionais, que com os contributos das diferentes áreas 

colaboraram na construção e adaptação dos livros trabalhados. 

Desta forma, tanto a participação dos alunos das turmas de referência, como 

a colaboração do corpo docente assumiu uma extraordinária importância, porque os 

perfis de funcionalidade dos nossos alunos requerem uma intervenção diferenciada e 

individualizada. 

Este aspeto assume um excecional significado, se considerarmos que é um dos 

objectivos estratégicos do PEA promover o trabalho cooperativo entre os docentes. 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

N
ív

e
is

 d
e

 d
e

se
m

p
e

n
h

o

Participação dos alunos das turmas de 
referência  na construção dos livros 

Livro 1

Livro 2



O processo de leitura e compreensão, expressão gráfica criativa, expressão 

escrita e reescrita da história num Sistema Alternativo e Aumentativo de 

Comunicação (SAAC), é lento, moroso e complexo. 

Fazendo a análise dos dados obtidos, podemos aferir que globalmente existiu 

uma melhoria nos níveis de desempenho da participação dos alunos das turmas de 

referência, à exceção de: copia a história, escrevendo-a no computador, em “Escrita 

com Símbolos”; escreve palavras chave da história em Símbolos Pictográficos para a 

Comunicação (SPC), em que se manteve o seu desempenho. 

A participação dos alunos das turmas de referência na preparação da 

dramatização dos seus livros e sua realização teve dois momentos: a criação dos 

cenários e adereços e os ensaios da peça. 

A preparação da dramatização, no que respeita construção dos cenários e 

adereços, contou também com um enorme envolvimento das turmas de referência. 

 

A este nível podemos concluir que houve melhorias nos níveis de desempenho: 

demonstra motivação e interesse pela actividade; participa no planeamento do 

cenário e adereços; participa na elaboração do cenário e adereços; tem espírito de 

entreajuda. Nos restantes níveis de desempenho não houve evolução. 

A disponibilidade manifestada e o trabalho realizado pelos alunos da turma do 

regular, na construção dos adereções, construção dos cenários e assiduidade no 



momento dos ensaios foi muito gratificante, uma vez que estes acediam ao espaço 

educativo por iniciativa própria e, algumas vezes, nos seus momentos livres. 

Salienta-se que nesta actividade o espírito de entreajuda, foi o nível que mais 

se destacou pela sua evolução positiva. 

Ambas as dramatizações foram realizadas em escolas do Agrupamento e com 

alunos de diferentes ciclos, nomeadamente Pré-escolar e 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino 

Básico. 

Este aspeto considera-se de extrema relevância, pois vai ao encontro do 

objetivo estratégico do PEA, uma vez que é nosso intuito aprofundar as relações 

entre as escolas e as instituições, com vista a fomentar as oportunidades de 

desenvolvimento global das crianças e jovens. 

Os alunos de AF1, UEE2 e turmas de referência realizaram as suas 

dramatizações na E.B.de Aldeia de Juso, J.I da Torre e Espaços Lúdicos-Inclusivos da 

Escola Básica de Cascais. 

Foi neste último espaço que os pais puderam assistir ao trabalho realizado 

pelos seus educandos. 

Os momentos das dramatizações foram momentos muito importantes, uma 

vez que, significaram o culminar de todo o trabalho realizado. 

Estes momentos contribuíram para o desenvolvimento biopsicossocial de todos 

os intervenientes enriquecidos por interações comunicativas, pelo estabelecimento 

de relacionamentos interpessoais, quer com os pares quer com os adultos, pela 

promoção do espirito de entreajuda e pelo desenvolvimento da autonomia pessoal e 

social. A adaptação a outros espaços, rotinas e contextos diferenciados são 

competências muito importantes a desenvolver com os alunos com NEE. 

Da avaliação realizada considera-se que foi um nível que apresentou um 

desempenho muito positivo. 

Em suma, a implementação deste projecto não só foi extramente significativo 

para o desenvolvimento global dos alunos com NEE, para os alunos das turmas de 

referência e todos os outros que participaram. 

Foi igualmente essencial para o alargamento de laços de articulação entre 

corpo docente, não docente, encarregados de educação dos vários níveis de ensino 

do nosso agrupamento. Esta articulação/colaboração potenciou de igual forma o 

respeito pela diferença, pela aceitação e o sentido de pertença de todos os 

envolvidos pelo que consideramos ter dado um salto muito positivo na inclusão dos 

alunos com NEE no nosso agrupamento. 

 



RECURSOS UTILIZADOS  

 

Para a construção dos livros em Sistemas Aumentativos e Alternativos de 

Comunicação, dos adereços, dos cenários e respetiva dramatização foram utilizados 

os seguintes recursos: 

Materiais: 

- PC, teclado ampliado, leitoril e software – SPC (PC adquirido com verba do Projeto 

Transforma); 

- Tablet (adquirido com verba do Projeto Transforma) 

- Impressão e encadernação dos livros (assegurado pelo Agrupamento de Escolas de 

Cascais); 

- Material de desgaste para a construção dos cenários e adereços: cartolinas, papel 

de cenário, tintas, tecidos (assegurado pelo Agrupamento de Escolas de Cascais); 

- Transporte dos alunos (assegurado pela Câmara Municipal de Cascais) – Um dos 

objectivos estratégicos do PEA é reforçar o trabalho de parceria; 

Humanos: 

- 145 Alunos com NEE e das turmas de referência; 

- 2 Assistente Operacionais; 

- 5 Professoras da Educação Especial; 

- 16 Professores do Regular; 

- 5 Professores das Disciplinas Funcionais. 

 

 

ESTRATÉGIAS FUTURAS 

 

O Projeto deverá continuar a ser desenvolvido nos mesmos moldes do corrente 

ano letivo, no entanto, apresentamos algumas sugestões a ter em conta no próximo 

ano letivo para melhorar a sua implementação: 

- Alargamento da integração das turmas de referência na construção dos livros, 

cenários, adereços e dramatização; 

- Aumento do envolvimento dos professores do regular na construção dos livros, 

cenários, adereços e dramatização; 

- Estimular a participação dos Encarregados de Educação; 

- Os livros a adaptar devem ser baseados nas necessidades educativas inerentes ao 

perfil de funcionalidade dos alunos;  



- Intercâmbio, não só com as escolas do Agrupamento, mas também com as de outros 

Agrupamentos nas dramatizações; 

-Aumentar a ligação entre os diferentes ciclos do Agrupamento de Escolas de Cascais. 

 

 

NECESSIDADES FUTURAS 

 

- Mais tempo para a concretização/adaptação de cada um dos livros, devido às 

dificuldades e limitações dos alunos do público-alvo; 

- Aquisição de uma impressora; 

-Aquisição de uma capa para o tablet; 

- Necessidade de tempo não letivo para planear, organizar e avaliar a intervenção 

pedagógica delineada no projeto. 

 

 

 

Professores responsáveis: 

Anabela Santos, Cláudia Lourenço, Alexandra Nunes, Joana Ferreira, Elisabeth 

Pereira 

 

 

Agrupamento de Escolas de Cascais, 19 de Junho de 2017 
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RELATÓRIO FINAL  

Ano letivo 2016/17 

PROJETO  Cientistas de Palmo e Meio  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Foram realizadas sete sessões temáticas ao longo do ano letivo, uma por mês, de 90 minutos 

cada.  

 1ª sessão – O papel dos indicadores de ácido base – 1º P (12/10) 

 Planetário (7/11) 

 2ª sessão – Eletricidade – 1º P (16/11) 

 3ª sessão – O magnetismo – 2º P (11/1) 

 4ª sessão – A Química e o crime – 2º P (8/2) 

 5ª sessão – A história da ciência – 2º P (23/2) 

 6ª sessão - A Química e a cosmética – 3º P (9/5) 

 7ª sessão – A dança dos materiais – 3º P (14/6) 

Estas sessões foram frequentadas pelos 24 alunos do 4º ano da Escola Branquinho da Fonseca.  

Em todas elas os alunos tiveram direito a trabalhar em grupos, com os materiais de 

laboratório e reagentes, executando vários protocolos adaptados à sua idade, com a 

colaboração de um tutor do 11º ano. Todos organizaram um dossier com os protocolos de 

todas as experiências realizadas, e com toda as fichas e trabalho para aplicação dos 

conhecimentos adquiridos durante as sessões. 

Além destas atividades mensais, foram ainda realizadas atividades ao longo do ano tais como: 

 A Galinha Magricela;  

 Abracadabra – esta para os alunos da Escola da Areia Guincho; 

 Professores por um dia;  

 Jogos loucos da Ciência. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS UTILIZADOS  

Para a concretização deste projeto foi fundamental a colaboração financeira da Gulbenkian, 

uma vez que nos permitiu adquirir materiais e reagentes necessários à realização da 

atividades laboratoriais propostas. 

Usufruímos também da colaboração do Agrupamento no que respeita às fotocópias das fichas 

de trabalho utilizadas. 

Tivemos a sorte de contar com alguns alunos do 11º ano que se prestaram a colaborar como 

tutores. Na realidade a sua colaboração foi fundamental na organização e trabalho dos grupos 

de alunos formados, pois asseguravam a correta manipulação de reagentes e materiais, além 

de incentivarem e divertirem os miúdos. 

Este projeto foi possível graças ao reapetrechamento dos laboratórios, com o financiamento 

da Gulbenkian. 

 

 

ESTÍMULO À MELHORIA DAS APRENDIZAGENS  

 Promover o gosto pelas Ciências; 

 Alimentar a curiosidade dos alunos acerca do mundo natural; 

 Promover capacidades de comunicação, espírito de grupo e cooperação; 

 Desenvolver os saberes científicos, culturais e sociais; 

 Aprender a resolver problemas, partindo das situações e dos recursos existentes; 

 Desenvolver a autonomia; 
 

Todos estes objetivos foram plenamente alcançados, tendo os alunos alargado as áreas de 
aprendizagem. Foi fomentado o espírito científico e desenvolvida a capacidade de 
manipulação de materiais e reagentes. 
 

Deram-se a conhecer aos alunos diversos materiais de laboratório, de uso mais comum, 

símbolos de aviso e de perigo que constam em alguns reagentes químicos, bem como formas 

de manusear estes materiais com a segurança necessária, de forma a transmitir já alguns 

conceitos científicos relacionados com a prática laboratorial. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professores responsáveis  

Maria Machado e Cristina Soromenho 

Agrupamento de Escolas de Cascais ,  20 de Junho de 2017  

 

ESTRATÉGIAS FUTURAS 

A principal dificuldade foi a turma que entrou neste projeto. Tinha alguns alunos bastante 

indisciplinados, que não conseguiam estar na sala com a atenção necessária a uma 

aprendizagem mais significativa. 

O facto das sessões se realizarem logo a seguir ao almoço revelou-se uma má aposta, pois a 

capacidade de concentração dos alunos estava consideravelmente diminuída. Este foi um 

fator de enorme desgaste para nós. 

No próximo ano tentaremos realizar o projeto na escola deles, para que a deslocação a outra 

escola não seja um fator de desestabilização. 

NECESSIDADES FUTURAS 

Apetrechar as escolas básicas com alguns kits de materiais e reagentes que permitam a 

execução deste projeto nas próprias escolas. 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS 
Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

 

 
 
 
 
P2- Grelha de observação das atividades do projeto “Cientistas de Palmo e Meio”   
 

Competências observadas 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito Bom 

grupo A grupo B grupo C grupo D grupo E  

1. Demonstra motivação e interesse pela atividade. 4 4 4 4 4 

2. Participa de modo produtivo nas várias tarefas que compõem a 
atividade. 

4 4 4 4 4 

3. Identifica os materiais de laboratório utilizados no trabalho. 4 3 3 4 4 

4. Respeita os símbolos de perigo constantes dos frascos dos reagentes 
químicos. 

3 2 3 3 4 

5. Trabalha de acordo com as regras de segurança em laboratório 

transmitidas pelos professores e tutores.  4 4 4 4 4 

6. Segue o protocolo apresentado com atenção e rigor. 4 3 4 3 4 

7. Apresenta soluções criativas ou exequíveis para as questões problemas 
ou para os problemas propostos. 

3 2 3 4 4 

8. Trabalha em grupo cooperando com os colegas e respeitando as suas 
opiniões. 

3 3 3 3 3 

9. Respeita as instruções do (a) tutor(a). 4 4 4 4 4 

 
                      Fonte: Modelo de avaliação da biblioteca escolar 2014/2017, RBE.  
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE   CASCAIS       

 

                Projeto E.M.A. 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

3.1. Jornal do Agrupamento 

O lançamento de um número anual do jornal do Agrupamento e das 2 Newsletters 

poderá ser uma estratégia adequada, para atrair novos leitores. Estes periódicos, em 

formato digital, foram enviados por correio eletrónico a todos os professores, que os 

replicaram junto dos alunos e EE e foram, ainda, publicados no FB e na página do 

Agrupamento.  

Colaboraram na elaboração do jornal, compondo artigos ou fazendo a banda 

desenhada, 17 alunos do 6º ao 12º anos de escolaridade. 

 

3.2. Formação PORDATA/RBE e Formação PORDATA KIDS 

Realizaram-se oito sessões, englobando todas as turmas do 2.º ciclo, todas as turmas 

do 9º ano, uma turma do 10.º ano e uma do 12º ano, num total de 316 alunos.  

 

3.3. Comunicar em segurança 

Com o objetivo de formar os alunos para uma utilização competente e segura da 

Internet, realizaram-se oito sessões, abrangendo todas as turmas do 2.º ciclo, todas 

as turmas do 9º ano e uma turma do 12.º ano de escolaridade, num total de 298 

alunos.  

 

3.4.  Metodologias de trabalho de pesquisa 

O número de docentes, com as respetivas turmas, que frequentaram as Bibliotecas 

da Escola Secundária e da Escola Básica para a realização de trabalhos de pesquisa, 

superou os valores registados no ano letivo de 2015/16. (Quadros I e II). 

RELATÓRIO FINAL  

Ano letivo 2016/17 

PROJETO  3 - Literacias da leitura, da informação digital e dos media 
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Quadro I – Nº de docentes com turma que usaram a Biblioteca na Escola Secundária 
 

 

 

Quadro II – Nº de docentes com turma que usaram a Biblioteca na Escola Básica 

 

 

 

Na Escola Secundária, as “Metodologias de trabalho de pesquisa” abrangeram, de 

uma forma sistemática, duas turmas do 10º ano, uma do 11º e uma do 12º ano, num 

total de 90 alunos. Na Escola Básica, esta atividade desenvolveu-se no 6º, 7º e 9º 

anos, num total de 85 alunos. Não foi possível o envolvimento das turmas do 5º e do 

8º anos, devido a dificuldades de agendamento. 

 

3.5 TIC intergeracional 

O Projeto TIC-Intergeracional - literacia digital para seniores do centro de Dia da 

Junta de Freguesia, decorreu apenas durante o 1º período, tendo sido realizadas 8 

sessões, que envolveram 6 seniores e 8 alunos.  

 

3.6 Leituras nas bibliotecas do 1º ciclo 

Foram realizadas 84 sessões de leituras semanais, 28 em cada uma das nas 3 escolas, 

do 1º ciclo do Agrupamento. A dinamização foi da responsabilidade das 2 professoras 

bibliotecárias e de uma professora da equipa da Biblioteca da Escola Secundária, e 

envolveu 310 alunos dos 4 anos de escolaridade. 

 

 

 

 

2016/17 
1º Per 2º Per 3º Per Total 

84 67 78 229 
2015/16 

1ºPer 2ºPer 3ºPer Total 

53 52 57 162 

2016/17 
1º Per 2º Per 3º Per Total 

86 84 34 204 
2015/16 

1ºPer 2ºPer 3ºPer Total 

28 50 48 126 
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ESTÍMULO À MELHORIA DAS APRENDIZAGENS 

 

3.1.Jornal do Agrupamento 

Indicador de medida: N.º de jornais vendidos. Qualidade do jornal, medido pelas 

avaliações positivas dos leitores. 

Avaliação: Até ao momento, foram vendidos 50 exemplares em papel. O rigor, a 

atualidade, clareza e diversidade dos textos, a coerência e criatividade da imagem e 

do grafismo, foram algumas das avaliações dos leitores que, por email, enviaram a 

sua opinião. O jornal, também foi enviado aos professores bibliotecários do concelho 

de Cascais, bem como ao Coordenador concelhio da RBE, que também subscreveram 

a qualidade e pertinência do jornal. O ainda escasso envolvimento dos alunos na 

“construção” do jornal é considerado o único fator negativo neste projeto. 

 

3.2. Formação PORDATA/RBE e Formação PORDATA KIDS 

Indicador de medida: N.º de sessões realizadas. 80% dos alunos que participaram nas 

sessões elabora trabalhos práticos, utilizando corretamente a informação. 

Avaliação: O uso significativo e pertinente de informação estatística nas atividades 

curriculares, (em trabalhos ou outras), atingiu cerca de 50% dos alunos que 

participaram nas sessões, ficando aquém do previsto. O facto da informação 

estatística desta plataforma não ser de utilidade para os conteúdos curriculares de 

algumas disciplinas, ou o facto de estas não incluírem nos seus critérios de avaliação 

o recurso a trabalhos, inviabilizou a generalização a 80% dos alunos, conforme 

tínhamos previsto.  

 

3.3.Comunicar em segurança 

Indicador de medida: N.º de sessões realizadas. 80% dos alunos envolvidos, através da 

resposta ao questionário aplicado três meses após a sessão. 

Avaliação: O questionário, sobre tipos de uso e procedimentos em relação ao correio 

eletrónico, às redes sociais e à Internet em geral, foi respondido pelos alunos 

participantes nas sessões, tendo-se concluído que os alunos, em geral, passaram a ter 

uma atitude mais prudente na utilização da Internet, nomeadamente, no que 

respeita à disponibilização de dados pessoais nas redes sociais.  
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3.4.Metodologias de trabalho de pesquisa 

 Indicadores de medida: Aumentar em 10% os recursos documentais específicos 

disponibilizados. Aumentar o número de computadores. Aumentar em 10% o número 

de sessões de pesquisa orientada. N.º de alunos e professores utilizadores da BE em 

atividades curriculares de pesquisa.  

Avaliação: As estatísticas de uso dos recursos documentais e tecnológicos e a 

afluência às Bibliotecas da Escola Secundária e da Escola Básica, conforme se pode 

observar no Quadro III, registaram uma enorme dinâmica. O melhor apetrechamento  

da Biblioteca da Escola Secundária, que passou a dispor de um total de 14 

computadores, incluindo os 8 que foram adquiridos com o financiamento da FCG, 

contribuiu para essa realidade. Deste modo, o rácio de 1 computador por cada 2 

alunos permite que as turmas, até 28 alunos, possam usar em simultâneo o espaço 

informático. O Quadro I, que compara os dados de 2016/17 (229) com os dados 

registados em 2015/16 (162), indica que houve mais 67 utilizações de docentes com 

turma a usar a Biblioteca da Escola Secundária para a realização de trabalhos. No 

Quadro II referente à Escola Básica, os dados de 2016/17 (204) comparados com os de 

2015/16 (126) indicam que houve mais 78 utilizações.  

Sobre a qualidade dos trabalhos realizados no âmbito das disciplinas envolvidas, os 

professores e os alunos manifestaram satisfação em relação aos resultados 

alcançados. As grelhas de avaliação das competências sobre metodologias de 

pesquisa, das duas escolas, demonstram evolução e vão ser anexadas a este 

relatório. 

Também, em relação ao uso dos recursos pelos alunos para realização de trabalho 

autónomo, de acordo com o Quadro III, registou-se um aumento muito expressivo. O 

número de utilizadores das Bibliotecas da Escola Secundária (6829) e da Escola Básica 

(9171) superaram as espectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Quadro III – Uso dos recursos 

 

                                           Escola Secundária                       Escola Básica 

DOCUMENTOS 1º Per 2º Per 3º Per Total 1º Per 2º Per 3º Per Total 

LIVROS 770 634 866 2270 707 634 170 1511 

CD ÁUDIO/VÍDEO/DVD 5 1 1 7 80 20 1 101 

OUTROS (Revistas, Jornais) 48 49 19 116 --- --- --- --- 

ESPAÇO MULTIMÉDIA/INTERNET 1º Per 2º Per 3º Per Total 1º Per 2º Per 3º Per Total 

CORREIO 507 143 307 957 16 19 2 37 

OUTROS 609 189 321 1119 2445 2367 473 5285 

PESQUISA 808 164 312 1284 1041 837 395 2273 

OFFICE 633 143 300 1076 386 640 550 1576 

TOTAIS 3380 1323 2126 6829 3888 3863 1420 9171 

 

 

3.5. TIC intergeracional 

Indicadores de medida: Aumentar em 10% o número de seniores e de alunos 

envolvidos. Aprendizagens partilhadas. 

Avaliação: Balanço final das sessões e aprendizagens realizadas através de debate 

informal entre seniores e alunos monitores. 

Apenas foi possível realizar 8 das 40 sessões previstas. No final do 1º período houve 

que cancelar esta atividade por incompatibilidade de horários dos alunos monitores, 

que foi alterado no 2º período, e o dos seniores.  

O balanço, apesar do reduzido número de sessões, foi positivo, tendo monitores e 

seniores declarado interesse em dar sequência a esta atividade no próximo ano 

letivo. 

 

3.6. Leituras nas bibliotecas do 1º ciclo 

Indicadores de medida: Aumento de 5% da requisição domiciliária.  

Avaliação: Estatísticas do uso domiciliário dos recursos documentais da biblioteca. 

Por comparação com o ano letivo de 2015/16, houve um aumento de 10% da 

requisição domiciliária na EB Nº1 de Juso, uma ligeira diminuição de 2% na EB da 

Areia, em virtude da ludotecária ter estado de licença de parto, e um acréscimo de 

5% na EB Branquinho da Fonseca.  
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Relativamente ao impacto das sessões de leitura nas aprendizagens, as grelhas de 

avaliação das atividades de leitura, duas por escola, demonstram progressos relativos 

às competências avaliadas. 

As referidas grelhas encontram-se em anexo. 

 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

Relativamente às aquisições financiadas pelo projeto EMA, foram adquiridos 9 

computadores, (8 para a Escola Secundária e 1 para a Escola Básica), dos 10 que se 

tinham previsto comprar. 

Relativamente ao fundo documental adquirido, no valor de cerca de 500 euros, foi 

aplicado na compra de Obras de Referência (classe 0 da CDU) e de Literatura (classe 

8 da CDU), destinado às Bibliotecas das Escolas Básica e Secundária.  

 

ESTRATÉGIAS FUTURAS 

 

No próximo ano, tencionamos: 

i) Reforçar o envolvimento dos alunos na elaboração do jornal, já que o contributo 

dos 17 alunos se limitou à redação de alguns artigos e à BD, e, ainda, aumentar o 

número de colaboradores e leitores. 

 

ii) Generalizar, com a colaboração dos professores e com o apoio do Conselho 

Pedagógico, atividades mais sistemáticas de apoio às metodologias de trabalho de 

pesquisa. Reitera-se, que os alunos demonstram enormes dificuldades na recolha da 

informação científica e literária que selecionam. São, em geral, pouco criteriosos, 

não distinguindo dados acessórios de dados essenciais, têm dificuldade em estruturar 

um trabalho, não sabem avaliar a informação que recolhem, tendo em conta critérios 

de fiabilidade científica, nem sabem citar devidamente as fontes que utilizam. 

 

iii) Investir em fundo documental nas EB1 de Juso e da Branquinho da Fonseca. 
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NECESSIDADES FUTURAS 

 

De momento não há nada a declarar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professores responsáveis: Cristina Sarmento e Marta Fernandes  

 

Agrupamento de Escolas de Cascais, 16 de Junho de 2017 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS 
Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 
 
 
 
 
 
2 – Grelha de observação – Participação em atividades de leitura 
 
 
EB- Branquinho da Fonseca  

 
 

Competências a selecionar ou a adaptar para observação em relação à atividade e à situação 
de leitura 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom;  

4- Muito Bom 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano  

1. Demonstra interesse e motivação pela atividade. 2 3 3 3 

2. Participa de forma ativa nos vários aspetos envolvidos na atividade. 2 4 2 2 

3. Realiza antecipações, inferências. 2 4 3 3 

4. Interpreta e tece comentários sobre personagens ou acontecimentos. 2 4 3 3 

5. Associa acontecimentos e outras leituras realizadas.  2 2 2 

6. Compreende textos escritos com complexidade e extensão adequadas ao nível de 
 escolaridade. 

 4 3 3 

 
 

30.03.2017 
 
 

Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca (adaptado). RBE 



 
 
2 – Grelha de observação – Participação em atividades de leitura 
 
 
EB- Branquinho da Fonseca  
 
 

Competências a selecionar ou a adaptar para observação em relação à atividade e à situação 
de leitura 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 

 4- Muito Bom 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano  

1. Demonstra interesse e motivação pela atividade. 3 4 3 4 

2. Participa de forma ativa nos vários aspetos envolvidos na atividade. 3 4 4 3 

3. Realiza antecipações, inferências. 2 4 3 3 

4. Interpreta e tece comentários sobre personagens ou acontecimentos. 2 4 3 4 

5. Associa acontecimentos e outras leituras realizadas.  2 3 3 

6. Compreende textos escritos com complexidade e extensão adequadas ao nível de 
 escolaridade. 

 4 3 4 

 
 

30.05.2017 

 
 
 

Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca (adaptado). RBE 
 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS 
Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 
 
 
 
 
 
2 – Grelha de observação – Participação em atividades de leitura 
 
 
EB n.º1 - Juso  

 
 

Competências a selecionar ou a adaptar para observação em relação à atividade e à situação 
de leitura 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 

 4- Muito Bom 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano  

1. Demonstra interesse e motivação pela atividade. 2 3 4 3 

2. Participa de forma ativa nos vários aspetos envolvidos na atividade. 4 4 3 2 

3. Realiza antecipações, inferências. 2 2 3 3 

4. Interpreta e tece comentários sobre personagens ou acontecimentos. 3 3 3 3 

5. Associa acontecimentos e outras leituras realizadas. 2 2 3 2 

6. Compreende textos escritos com complexidade e extensão adequadas ao nível de 
 escolaridade. 

--- 3 4 3 

 
 

31.03.2017 
 
 

Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca (adaptado). RBE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – Grelha de observação – Participação em atividades de leitura 
 
 
EB n.º1 - Juso 

 
 

Competências a selecionar ou a adaptar para observação em relação à atividade e à situação 
de leitura 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom;  

4- Muito Bom 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano  

1. Demonstra interesse e motivação pela atividade. 3 4 4 4 

2. Participa de forma ativa nos vários aspetos envolvidos na atividade. 3 4 4 3 

3. Realiza antecipações, inferências. 3 3 4 3 

4. Interpreta e tece comentários sobre personagens ou acontecimentos. 3 4 4 4 

5. Associa acontecimentos e outras leituras realizadas. 3 2 4 3 

6. Compreende textos escritos com complexidade e extensão adequadas ao nível de 
 escolaridade. 

2 3 4 4 

 
 

26.05.2017 
 
 
 

Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca (adaptado). RBE 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS 
Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 
 
 
 
 
 
2 – Grelha de observação – Participação em atividades de leitura 
 
 
EB/JI- Areia  

 
 

Competências a selecionar ou a adaptar para observação em relação à atividade e à situação 
de leitura 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom;  

4- Muito Bom 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano  

1. Demonstra interesse e motivação pela atividade. 4 4 4 4 

2. Participa de forma ativa nos vários aspetos envolvidos na atividade. 1 3 2 3 

3. Realiza antecipações, inferências. 2 2 3 3 

4. Interpreta e tece comentários sobre personagens ou acontecimentos. 2 2 2 3 

5. Associa acontecimentos e outras leituras realizadas. 1 2 3 3 

6. Compreende textos escritos com complexidade e extensão adequadas ao nível de 
 escolaridade. 

2 2 3 3 

 
 

31.03.2017 
 
 
 



Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca (adaptado). RBE 
 

 
2 – Grelha de observação – Participação em atividades de leitura 
 
 
EB/JI- Areia  

 
 

Competências a selecionar ou a adaptar para observação em relação à atividade e à situação 
de leitura 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 

 4- Muito Bom 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano  

1. Demonstra interesse e motivação pela atividade. 4 4 4 4 

2. Participa de forma ativa nos vários aspetos envolvidos na atividade. 2 3 3 3 

3. Realiza antecipações, inferências. 3 3 3 4 

4. Interpreta e tece comentários sobre personagens ou acontecimentos. 3 3 3 4 

5. Associa acontecimentos e outras leituras realizadas. 2 3 4 4 

6. Compreende textos escritos com complexidade e extensão adequadas ao nível de 
 escolaridade. 

3 3 4 4 

 
 

26.05.2017 
 
 
 

Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca (adaptado). RBE 
 



1. Grelha de observação – Literacias da informação, tecnológica e digital  

Turma 6º D 
Professora de Matemática e Ciências Naturais: Sandra Ribeiro 
 

Competências a selecionar ou a adaptar para observação 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupo C 

Aluno/ 
grupo D 

Aluno/ 
grupo E 

Aluno/ 
grupo F 

1. Identifica fontes de informação potenciais. 1 1 1 1 1 1 
2. Localiza livros e outros recursos na biblioteca. 2 2 2 2 2 2 
3. Pesquisa informação na Internet.  2 2 2 2 2 2 
4. Avalia a relevância e fiabilidade da informação nos 
diferentes recursos. 

1 1 1 1 1 1 

5. Utiliza estratégias adequadas para registo de 
informação (toma notas, faz resumos, 
seleciona excertos, identifica frases e palavras-chave, 
realiza esquemas, outros). 

2 2 2 2 2 2 

6. Combina de forma adequada informação recolhida em 
diferentes fontes 

1 1 1 1 1 1 

7. Utiliza imagens com critério, devidamente relacionadas 
com os conteúdos e legendadas. 

1 2 2 1 2 1 

8. Organiza o documento de acordo com um índice 
ordenado de que fazem parte uma introdução, um 
desenvolvimento (eventualmente dividido em partes ou 
capítulos) e uma conclusão. 

1 1 1 1 1 1 

9. Recorre sempre que necessário à inclusão de notas e 
anexos, devidamente sinalizados. 

--- --- --- --- --- --- 

10. Regista as referências dos documentos utilizados 
numa bibliografia. 

1 1 1 1 1 1 

 
 

 
 

Data: 9/05/2017 
Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca (adaptado). RBE 

 
 



 
 

1. Grelha de observação – Literacias da informação, tecnológica e digital  

Turma 6º D 
Professora de Matemática e Ciências Naturais: Sandra Ribeiro 
 

 

Competências a selecionar ou a adaptar para observação 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupo C 

Aluno/ 
grupo D 

Aluno/ 
grupo E 

Aluno/ 
grupo F 

1. Identifica fontes de informação potenciais. 2 2 2 2 2 2 
2. Localiza livros e outros recursos na biblioteca. 4 4 3 4 3 4 
3. Pesquisa informação na Internet.  3 3 2 3 2 3 
4. Avalia a relevância e fiabilidade da informação nos 
diferentes recursos. 

3 3 2 3 2 3 

5. Utiliza estratégias adequadas para registo de 
informação (toma notas, faz resumos, 
seleciona excertos, identifica frases e palavras-chave, 
realiza esquemas, outros). 

2 2 2 2 2 2 

6. Combina de forma adequada informação recolhida em 
diferentes fontes 

2 2 2 2 2 2 

7. Utiliza imagens com critério, devidamente relacionadas 
com os conteúdos e legendadas. 

3 3 3 3 3 3 

8. Organiza o documento de acordo com um índice 
ordenado de que fazem parte uma introdução, um 
desenvolvimento (eventualmente dividido em partes ou 
capítulos) e uma conclusão. 

3 3 3 3 3 3 

9. Recorre sempre que necessário à inclusão de notas e 
anexos, devidamente sinalizados. 

--- --- --- --- --- --- 

10. Regista as referências dos documentos utilizados 
numa bibliografia. 

1 2 1 2 2 1 

 

 
 

Data: 30/05/2017 
Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca (adaptado). RBE 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

GRUPOS 
 
 

 

Grupo A  Carlota Avillez; Mariana Moura; Constança Holstein; Gabriella Inreco; Ana Carolina 

Grupo B  João Primaz, Miguel Coelho, Miguel Martins; Carlos Costa 

Grupo C Guilherme Ochôa, Gonçalo Silva; Duarte Abrantes; Frederico Filipe; Henriques Rodrigues 

Grupo D Rodrigo Lemos, Afonso Catarrinho; Kauan Onofre; Joana Guimarães; Alexandra Sousa 

Grupo E Cátia Reis; Mariana Garcêz; Beatriz Oliveira; Madalena Pinto;Iara Alves 

Grupo F Catarina Machado; Matilde Graciano; Pedro Duerholt; Cláudia Guedes; Maria Chindea 

 
 



1. Grelha de observação – Literacias da informação, tecnológica e digital  

Turma 7º D 
Professora de História: Maria João Gonçalves 
 

Competências a selecionar ou a adaptar para observação 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupo C 

Aluno/ 
grupo D 

Aluno/ 
grupo E 

Aluno/ 
grupo F 

1. Identifica fontes de informação potenciais. 2 3 2 3 2 3 
2. Localiza livros e outros recursos na biblioteca. 2 2 2 2 2 2 
3. Pesquisa informação na Internet.  2 2 2 2 2 2 
4. Avalia a relevância e fiabilidade da informação nos 
diferentes recursos. 

1 1 1 1 1 1 

5. Utiliza estratégias adequadas para registo de 
informação (toma notas, faz resumos, 
seleciona excertos, identifica frases e palavras-chave, 
realiza esquemas, outros). 

1 2 1 2 1 2 

6. Combina de forma adequada informação recolhida em 
diferentes fontes 

1 2 1 2 2 2 

7. Utiliza imagens com critério, devidamente relacionadas 
com os conteúdos e legendadas. 

2 2 2 2 2 2 

8. Organiza o documento de acordo com um índice 
ordenado de que fazem parte uma introdução, um 
desenvolvimento (eventualmente dividido em partes ou 
capítulos) e uma conclusão. 

2 2 2 2 2 2 

9. Recorre sempre que necessário à inclusão de notas e 
anexos, devidamente sinalizados. 

--- --- --- --- --- --- 

10. Regista as referências dos documentos utilizados 
numa bibliografia. 

2 2 2 2 2 2 

 
 

Data: 02/02/2017 
Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca (adaptado). RBE 
 



1. Grelha de observação – Literacias da informação, tecnológica e digital  

Turma 7º D 
Professora de História: Maria João Gonçalves 

 

Competências a selecionar ou a adaptar para observação 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupo C 

Aluno/ 
grupo D 

Aluno/ 
grupo E 

Aluno/ 
grupo F 

1. Identifica fontes de informação potenciais. 2 3 3 3 3 3 
2. Localiza livros e outros recursos na biblioteca. 3 3 3 3 3 3 
3. Pesquisa informação na Internet.  3 4 3 3 3 4 
4. Avalia a relevância e fiabilidade da informação nos 
diferentes recursos. 

2 3 2 3 2 3 

5. Utiliza estratégias adequadas para registo de 
informação (toma notas, faz resumos, 
seleciona excertos, identifica frases e palavras-chave, 
realiza esquemas, outros). 

1 2 2 2 2 3 

6. Combina de forma adequada informação recolhida em 
diferentes fontes 

2 3 2 2 2 3 

7. Utiliza imagens com critério, devidamente relacionadas 
com os conteúdos e legendadas. 

3 4 3 4 2 4 

8. Organiza o documento de acordo com um índice 
ordenado de que fazem parte uma introdução, um 
desenvolvimento (eventualmente dividido em partes ou 
capítulos) e uma conclusão. 

3 4 3 4 3 4 

9. Recorre sempre que necessário à inclusão de notas e 
anexos, devidamente sinalizados. 

--- --- --- --- ---- --- 

10. Regista as referências dos documentos utilizados 
numa bibliografia. 

3 3 3 3 3 3 

 
 

Data: 2/03/2017 
Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca (adaptado). RBE 



 
 
 
 
 
 

TEMA: Esparta 
 
 
 

 
 

GRUPOS 
 
 

 

Grupo A  Carolina Dias, Brenda Portes; Francisca Silva; Margarida Cardoso 

Grupo B  Afonso Gama; Tomás Batista; Rita Martins; Rafael Clérigo 

Grupo C João Almeida; Duarte Ávila; António Pereira; António Canas; João Oliveira 

Grupo D Maria João Cadete; Inês Reis; Margarida Cardoso; Sara Batista; Maria Gracias 

Grupo E Vera Clérigo; Pilar Vasconcelos; Rosário Graça; Vera Travassos; Maria Pais 

Grupo F Pedro Consciência; João Albuquerque; Tomás Barros; Rodrigo Almeida 

 
 



1. Grelha de observação – Literacias da informação, tecnológica e digital  

Turma 9º D 
Professora de História: Maria João Gonçalves 
 
 

Competências a selecionar ou a adaptar para observação 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupo C 

Aluno/ 
grupo D 

Aluno/ 
grupo E 

Aluno/ 
grupo F 

1. Identifica fontes de informação potenciais. 2 2 2 2 2 2 
2. Localiza livros e outros recursos na biblioteca. 2 2 1 1 3 1 
3. Pesquisa informação na Internet.  3 3 3 3 3 3 
4. Avalia a relevância e fiabilidade da informação nos 
diferentes recursos. 

2 2 2 2 2 1 

5. Utiliza estratégias adequadas para registo de 
informação (toma notas, faz resumos, 
seleciona excertos, identifica frases e palavras-chave, 
realiza esquemas, outros). 

2 3 2 1 2 1 

6. Combina de forma adequada informação recolhida em 
diferentes fontes 

2 2 2 2 3 2 

7. Utiliza imagens com critério, devidamente relacionadas 
com os conteúdos e legendadas. 

2 2 2 2 2 2 

8. Organiza o documento de acordo com um índice 
ordenado de que fazem parte uma introdução, um 
desenvolvimento (eventualmente dividido em partes ou 
capítulos) e uma conclusão. 

1 1 1 1 1 1 

9. Recorre sempre que necessário à inclusão de notas e 
anexos, devidamente sinalizados. 

--- --- --- --- --- --- 

10. Regista as referências dos documentos utilizados 
numa bibliografia. 

1 1 1 1 1 1 

 
 

 
Data: 7/02/2017 

Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca (adaptado). RBE 
 

 



1. Grelha de observação – Literacias da informação, tecnológica e digital  

Turma 9º D 
Professora de História: Maria João Gonçalves 

 

Competências a selecionar ou a adaptar para observação 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupo C 

Aluno/ 
grupo D 

Aluno/ 
grupo E 

Aluno/ 
grupo F 

1. Identifica fontes de informação potenciais. 3 2 2 2 3 2 
2. Localiza livros e outros recursos na biblioteca. 3 2 1 1 3 1 
3. Pesquisa informação na Internet.  4 4 3 3 4 3 
4. Avalia a relevância e fiabilidade da informação nos 
diferentes recursos. 

3 2 2 2 3 2 

5. Utiliza estratégias adequadas para registo de 
informação (toma notas, faz resumos, 
seleciona excertos, identifica frases e palavras-chave, 
realiza esquemas, outros). 

2 3 2 2 2 2 

6. Combina de forma adequada informação recolhida em 
diferentes fontes 

2 2 2 2 3 2 

7. Utiliza imagens com critério, devidamente relacionadas 
com os conteúdos e legendadas. 

3 3 3 3 3 3 

8. Organiza o documento de acordo com um índice 
ordenado de que fazem parte uma introdução, um 
desenvolvimento (eventualmente dividido em partes ou 
capítulos) e uma conclusão. 

4 4 4 3 4 3 

9. Recorre sempre que necessário à inclusão de notas e 
anexos, devidamente sinalizados. 

--- --- --- --- --- --- 

10. Regista as referências dos documentos utilizados 
numa bibliografia. 

3 3 3 2 3 2 

 

 
 

 
Data: 7/03/2017 

Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca (adaptado). RBE 
 

 



 
 
 
 
 
 

TEMA: II Guerra Mundial 
 
 
 

 
 

GRUPOS 
 
 

 

Grupo A  Madalena Inácio; Ana Frasco; Mariana Figueiredo; Pedro Correia 

Grupo B  Madalena Albuquerque; Maria Ferreira; Guilherme Borges; João Gomes 

Grupo C Nuno Barbado; Pedro Jerónimo; Lucas Buijsman; Sebastião Lima 

Grupo D Kevin Walch; Andrey Safronov; Diogo Palha 

Grupo E Débora Vieira, Tomás Costa; Pedro Ávila; Manuel Campos 

Grupo F Victor Alves, António Morais; Pedro Rioto; Guilherme Mota 

 
 



1. Grelha de observação – Literacias da informação, tecnológica e digital  

Turma 9º F 
Professora de História: Maria João Gonçalves 
 

Competências a selecionar ou a adaptar para observação 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupo C 

Aluno/ 
grupo D 

Aluno/ 
grupo E 

Aluno/ 
grupo F 

1. Identifica fontes de informação potenciais. 1 2 2 2 2 1 
2. Localiza livros e outros recursos na biblioteca. 2 2 3 3 3 2 
3. Pesquisa informação na Internet.  2 2 2 2 2 2 
4. Avalia a relevância e fiabilidade da informação nos 
diferentes recursos. 

2 2 2 2 2 2 

5. Utiliza estratégias adequadas para registo de 
informação (toma notas, faz resumos, 
seleciona excertos, identifica frases e palavras-chave, 
realiza esquemas, outros). 

1 1 2 1 1 1 

6. Combina de forma adequada informação recolhida em 
diferentes fontes 

1 1 2 1 1 1 

7. Utiliza imagens com critério, devidamente relacionadas 
com os conteúdos e legendadas. 

1 1 1 1 1 1 

8. Organiza o documento de acordo com um índice 
ordenado de que fazem parte uma introdução, um 
desenvolvimento (eventualmente dividido em partes ou 
capítulos) e uma conclusão. 

1 1 1 1 1 1 

9. Recorre sempre que necessário à inclusão de notas e 
anexos, devidamente sinalizados. 

--- --- --- --- --- --- 

10. Regista as referências dos documentos utilizados 
numa bibliografia. 

1 1 1 1 1 1 

 
 

Data: 9/02/2017 
Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca (adaptado). RBE 
 

 



1. Grelha de observação – Literacias da informação, tecnológica e digital  

Turma 9º F 
Professora de História: Maria João Gonçalves 

 

Competências a selecionar ou a adaptar para observação 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupo C 

Aluno/ 
grupo D 

Aluno/ 
grupo E 

Aluno/ 
grupo F 

1. Identifica fontes de informação potenciais. 3 3 3 2 3 2 
2. Localiza livros e outros recursos na biblioteca. 2 2 4 3 3 3 
3. Pesquisa informação na Internet.  3 3 3 3 3 3 
4. Avalia a relevância e fiabilidade da informação nos 
diferentes recursos. 

2 3 4 3 2 2 

5. Utiliza estratégias adequadas para registo de 
informação (toma notas, faz resumos, 
seleciona excertos, identifica frases e palavras-chave, 
realiza esquemas, outros). 

2 2 4 2 2 2 

6. Combina de forma adequada informação recolhida em 
diferentes fontes 

2 2 3 2 2 2 

7. Utiliza imagens com critério, devidamente relacionadas 
com os conteúdos e legendadas. 

3 3 3 3 3 3 

8. Organiza o documento de acordo com um índice 
ordenado de que fazem parte uma introdução, um 
desenvolvimento (eventualmente dividido em partes ou 
capítulos) e uma conclusão. 

3 3 3 3 3 3 

9. Recorre sempre que necessário à inclusão de notas e 
anexos, devidamente sinalizados. 

--- --- --- --- --- --- 

10. Regista as referências dos documentos utilizados 
numa bibliografia. 

3 3 3 3 3 3 

 

 
 

Data: 9/03/2017 
Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca (adaptado). RBE 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

TEMA: II Guerra Mundial 
 
 
 

 
 

GRUPOS 
 
 

 

Grupo A  Eduardo Sardinha; Ricardo Velez; Diogo Tavares; Bruno Pires 

Grupo B  Marta Velez; Inês Peixoto; Beatriz Sá 

Grupo C Layla Velasco; Carlota Areias 

Grupo D Matheus Dauzaker; Diogo Nunes; Francisco Correia 

Grupo E Carolina Areias; Giovana Fonseca; Maria Vilas Boas 

Grupo F Francisco Ferreira; Leonardo Castela; Diogo Rodrigues 

 
 



1. Grelha de observação – Literacias da informação, tecnológica e digital  

Turma 10º C1 
Professora de Filosofia: Inês Muller 
 

Competências a selecionar ou a adaptar para observação 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupoC 

Aluno/ 
grupoD 

Aluno/ 
grupo E 

Aluno/ 
grupo F 

Aluno/ 
grupoG 

 

1. Identifica fontes de informação potenciais . 2 2 2 2 1 2 2  
2. Localiza livros e outros recursos na biblioteca. 1 1 1 2 2 2 3  
3. Pesquisa informação na Internet.  -- -- -- -- -- -- --  
4. Avalia a relevância e fiabilidade da informação nos diferentes 
recursos. 

2 2 3 2 2  2  

5. Utiliza estratégias adequadas para registo de informação (toma 
notas, faz resumos, 
seleciona excertos, identifica frases e palavras-chave, realiza 
esquemas, outros). 

2 2 2 2 2 2 2  

6. Combina de forma adequada informação recolhida em diferentes 
fontes 

-- -- -- -- -- -- --  

7. Utiliza imagens com critério, devidamente relacionadas com os 
conteúdos e legendadas. 

-- -- -- -- -- -- --  

8. Organiza o documento de acordo com um índice ordenado de 
que fazem parte uma introdução, um desenvolvimento 
(eventualmente dividido em partes ou capítulos) e uma conclusão. 

-- -- -- -- -- -- --  

9. Recorre sempre que necessário à inclusão de notas e anexos, 
devidamente sinalizados. 

-- -- -- -- -- -- --  

10. Regista as referências dos documentos utilizados numa 
bibliografia. 

4 4 4 4 4 4 4  

 
 

 
Data: 19/04/2017 

Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca (adaptado). RBE 
 



1. Grelha de observação – Literacias da informação, tecnológica e digital  

Turma 10º C1 
Professora de Filosofia: Inês Muller 
 

Competências a selecionar ou a adaptar para observação 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupoC 

Aluno/ 
grupoD 

Aluno/ 
grupo E 

Aluno/ 
grupo F 

Aluno/ 
grupoG 

 

1. Identifica fontes de informação potenciais . 4 4 4 4 4 4 4  
2. Localiza livros e outros recursos na biblioteca. 4 4 4 4 3 4 4  
3. Pesquisa informação na Internet.  -- -- -- -- -- -- --  
4. Avalia a relevância e fiabilidade da informação nos diferentes 
recursos. 

3 3 4 4 4 4 4  

5. Utiliza estratégias adequadas para registo de informação (toma 
notas, faz resumos, 
seleciona excertos, identifica frases e palavras-chave, realiza 
esquemas, outros). 

4 4 4 4 4 4 3  

6. Combina de forma adequada informação recolhida em diferentes 
fontes 

3 3 3 3 3 
3 3  

7. Utiliza imagens com critério, devidamente relacionadas com os 
conteúdos e legendadas. 

-- -- -- -- -- 
-- --  

8. Organiza o documento de acordo com um índice ordenado de 
que fazem parte uma introdução, um desenvolvimento 
(eventualmente dividido em partes ou capítulos) e uma conclusão. 

4 4 4 4 4 
4 3  

9. Recorre sempre que necessário à inclusão de notas e anexos, 
devidamente sinalizados. 

-- -- -- -- -- 
-- 4  

10. Regista as referências dos documentos utilizados numa 
bibliografia. 

4 4 4 4 4 
4 4  

 
 

 
Data: 3/05/2017 

Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca (adaptado). RBE 
 



 
 
 

TEMA: Filosofia 

 
 
 

 
 

GRUPOS 
 

 
 
 
 
 
 

Grupo A Diogo Luís; João Augusto; Miguel Junqueiro; Tomas Campos;  

Grupo B Carolina Matadinho; Catarina Salvador; Madalena Almeida; Maria 

Vidinha; Mª Teresa Peixoto 

Grupo C Carolina Henriques; Carolina Fernandes; Joana Paulo;  

Grupo D Madalena Matos; Madalena Lourenço; Beatriz Almeida 

Grupo E Beatriz Silva; Gabrielle Lopes; João Costa; Tiago Ramos; Valéria 
Blanco 

Grupo F Joana Francisco; Maria do Mar; Rui Moreno; Beatriz Parrinha 

Grupo G Barbara Lima; Leonor Nunes; Joana Fernandes; Beatriz Ferreira 



ANEXO 3 

1- Grelha de observação – Literacias da informação, tecnológica e digital  

Turma 10º H1 
Professor de Geografia: Sérgio Figueiredo 
 

Competências a selecionar ou a adaptar para observação 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupoC 

Aluno/ 
grupoD 

Aluno/ 
grupo E 

Aluno/ 
grupo F 

Aluno/ 
grupoG 

Aluno/ 
grupoH 

1. Identifica fontes de informação potenciais . 3 3 3 2 2 3 3 2 
2. Localiza livros e outros recursos na biblioteca. 3 3 2 3 2 2 3 2 
3. Pesquisa informação na Internet.  2 3 3 3 2 2 3 2 
4. Avalia a relevância e fiabilidade da informação nos diferentes 
recursos. 

 3     3  

5. Utiliza estratégias adequadas para registo de informação (toma 
notas, faz resumos, 
seleciona excertos, identifica frases e palavras-chave, realiza 
esquemas, outros). 

3 3 3 2 2 2 3 2 

6. Combina de forma adequada informação recolhida em diferentes 
fontes 

        

7. Utiliza imagens com critério, devidamente relacionadas com os 
conteúdos e legendadas. 

        

8. Organiza o documento de acordo com um índice ordenado de 
que fazem parte uma introdução, um desenvolvimento 
(eventualmente dividido em partes ou capítulos) e uma conclusão. 

        

9. Recorre sempre que necessário à inclusão de notas e anexos, 
devidamente sinalizados. 

        

10. Regista as referências dos documentos utilizados numa 
bibliografia. 

3 3 3 3 3 3 3 3 

 
 

 
Data: 18/05/2017 

Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca (adaptado). RBE 



1. Grelha de observação – Literacias da informação, tecnológica e digital  

Turma 11º C3 
Professor de Geografia: Inês Muller 
 

Competências a selecionar ou a adaptar para observação 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupoC 

Aluno/ 
grupoD 

Aluno/ 
grupo E 

Aluno/ 
grupo F 

  

1. Identifica fontes de informação potenciais . 4 4 4 4 4 4   
2. Localiza livros e outros recursos na biblioteca. 4 3 4 4 4 4   
3. Pesquisa informação na Internet.  -- -- -- -- -- --   
4. Avalia a relevância e fiabilidade da informação nos diferentes 
recursos. 

4 4 4 3 4 4   

5. Utiliza estratégias adequadas para registo de informação (toma 
notas, faz resumos, 
seleciona excertos, identifica frases e palavras-chave, realiza 
esquemas, outros). 

4 4 4 4 4 4   

6. Combina de forma adequada informação recolhida em diferentes 
fontes 

-- -- -- -- -- -- 
  

7. Utiliza imagens com critério, devidamente relacionadas com os 
conteúdos e legendadas. 

-- -- -- -- -- -- 
  

8. Organiza o documento de acordo com um índice ordenado de 
que fazem parte uma introdução, um desenvolvimento 
(eventualmente dividido em partes ou capítulos) e uma conclusão. 

-- -- -- -- -- -- 
  

9. Recorre sempre que necessário à inclusão de notas e anexos, 
devidamente sinalizados. 

4 3 3 2 3 2 
  

10. Regista as referências dos documentos utilizados numa 
bibliografia. 

4 4 4 4 4 4 
  

 
 

 
Data: 28/04/2017 

Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca (adaptado). RBE 
 



 
1. Grelha de observação – Literacias da informação, tecnológica e digital  

Turma 11º C3 
Professor de Geografia: Inês Muller 

 

Competências a selecionar ou a adaptar para observação 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupoC 

Aluno/ 
grupoD 

Aluno/ 
grupo E 

Aluno/ 
grupo F 

  

1. Identifica fontes de informação potenciais . 4 4 4 4 4 4   
2. Localiza livros e outros recursos na biblioteca. 4 4 4 4 4 4   
3. Pesquisa informação na Internet.  4 4 4 4 4 4   
4. Avalia a relevância e fiabilidade da informação nos diferentes 
recursos. 

4 4 4 4 4 4   

5. Utiliza estratégias adequadas para registo de informação (toma 
notas, faz resumos, 
seleciona excertos, identifica frases e palavras-chave, realiza 
esquemas, outros). 

4 4 4 3 4 2   

6. Combina de forma adequada informação recolhida em diferentes 
fontes 

4 4 4 3 4 3 
  

7. Utiliza imagens com critério, devidamente relacionadas com os 
conteúdos e legendadas. 

4 4 4 4 4 2 
  

8. Organiza o documento de acordo com um índice ordenado de 
que fazem parte uma introdução, um desenvolvimento 
(eventualmente dividido em partes ou capítulos) e uma conclusão. 

4 4 4 4 4 3 
  

9. Recorre sempre que necessário à inclusão de notas e anexos, 
devidamente sinalizados. 

4 3 4 3 4 2 
  

10. Regista as referências dos documentos utilizados numa 
bibliografia. 

4 4 4 4 4 4 
  

 
 

 
Data: 5/05/2017 

Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca (adaptado). RBE 



 
 
 
 
 

TEMA: Filosofia 

 
 
 

 
 

GRUPOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo A Martim Pimentel; Rafael Rodrigues; José Franco  

Grupo B Diogo Vicente; Francisco Pires; Mª Vicente; 

Grupo C Bernardo Cristóvão; João Jacinto; João Gonçalves; José António; 

Grupo D Alec Wantuil; Diogo Serra; Jens Jensvoll; Ségio Oliveira; 

Grupo E Aton Verbych; Dinis Nascimento; Francisco Rego; Hugo Gonçalves; 

Grupo F Ignácio Tonello; Tomé Rorigues; Vicente Correia; 



1. Grelha de observação – Literacias da informação, tecnológica e digital  

Turma 11º C3 
Professor de Filosofia Inês Muller 
 

Competências a selecionar ou a adaptar para observação 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupoC 

Aluno/ 
grupoD 

Aluno/ 
grupo E 

Aluno/ 
grupo F 

  

1. Identifica fontes de informação potenciais . 4 4 4 4 4 4   
2. Localiza livros e outros recursos na biblioteca. 4 3 4 4 4 4   
3. Pesquisa informação na Internet.  -- -- -- -- -- --   
4. Avalia a relevância e fiabilidade da informação nos diferentes 
recursos. 

4 4 4 3 4 4   

5. Utiliza estratégias adequadas para registo de informação (toma 
notas, faz resumos, 
seleciona excertos, identifica frases e palavras-chave, realiza 
esquemas, outros). 

4 4 4 4 4 4   

6. Combina de forma adequada informação recolhida em diferentes 
fontes 

-- -- -- -- -- -- 
  

7. Utiliza imagens com critério, devidamente relacionadas com os 
conteúdos e legendadas. 

-- -- -- -- -- -- 
  

8. Organiza o documento de acordo com um índice ordenado de 
que fazem parte uma introdução, um desenvolvimento 
(eventualmente dividido em partes ou capítulos) e uma conclusão. 

-- -- -- -- -- -- 
  

9. Recorre sempre que necessário à inclusão de notas e anexos, 
devidamente sinalizados. 

4 3 3 2 3 2 
  

10. Regista as referências dos documentos utilizados numa 
bibliografia. 

4 4 4 4 4 4 
  

 
 

 
Data: 28/04/2017 

Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca (adaptado). RBE 
 



 
1. Grelha de observação – Literacias da informação, tecnológica e digital  

Turma 11º C3 
Professor de Filosofia  Inês Muller 

 

Competências a selecionar ou a adaptar para observação 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupoC 

Aluno/ 
grupoD 

Aluno/ 
grupo E 

Aluno/ 
grupo F 

  

1. Identifica fontes de informação potenciais . 4 4 4 4 4 4   
2. Localiza livros e outros recursos na biblioteca. 4 4 4 4 4 4   
3. Pesquisa informação na Internet.  4 4 4 4 4 4   
4. Avalia a relevância e fiabilidade da informação nos diferentes 
recursos. 

4 4 4 4 4 4   

5. Utiliza estratégias adequadas para registo de informação (toma 
notas, faz resumos, 
seleciona excertos, identifica frases e palavras-chave, realiza 
esquemas, outros). 

4 4 4 3 4 2   

6. Combina de forma adequada informação recolhida em diferentes 
fontes 

4 4 4 3 4 3 
  

7. Utiliza imagens com critério, devidamente relacionadas com os 
conteúdos e legendadas. 

4 4 4 4 4 2 
  

8. Organiza o documento de acordo com um índice ordenado de 
que fazem parte uma introdução, um desenvolvimento 
(eventualmente dividido em partes ou capítulos) e uma conclusão. 

4 4 4 4 4 3 
  

9. Recorre sempre que necessário à inclusão de notas e anexos, 
devidamente sinalizados. 

4 3 4 3 4 2 
  

10. Regista as referências dos documentos utilizados numa 
bibliografia. 

4 4 4 4 4 4 
  

 
 

 
Data: 5/05/2017 

Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca (adaptado). RBE 



 
 
 
 
 

TEMA: Filosofia 

 
 
 

 
 

GRUPOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo A Martim Pimentel; Rafael Rodrigues; José Franco  

Grupo B Diogo Vicente; Francisco Pires; Mª Vicente; 

Grupo C Bernardo Cristóvão; João Jacinto; João Gonçalves; José António; 

Grupo D Alec Wantuil; Diogo Serra; Jens Jensvoll; Ségio Oliveira; 

Grupo E Aton Verbych; Dinis Nascimento; Francisco Rego; Hugo Gonçalves; 

Grupo F Ignácio Tonello; Tomé Rodrigues; Vicente Correia; 



1. Grelha de observação – Literacias da informação, tecnológica e digital  

Turma 12º D 
Professora de Geografia: Cristina Sarmento 
 

Competências a selecionar ou a adaptar para observação 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupoC 

Aluno/ 
grupoD 

Aluno/ 
grupo E 

Aluno/ 
grupo F 

Aluno/ 
grupoG 

Aluno/ 
grupoH 

1. Identifica fontes de informação potenciais . 3 3 3 2 2 3 2 2 
2. Localiza livros e outros recursos na biblioteca. 3 2 2 1 1 3 1 2 
3. Pesquisa informação na Internet.  3 3 3 2 2 3 3 2 
4. Avalia a relevância e fiabilidade da informação nos diferentes 
recursos. 

3 2 3 1 1 3 3 1 

5. Utiliza estratégias adequadas para registo de informação (toma 
notas, faz resumos, 
seleciona excertos, identifica frases e palavras-chave, realiza 
esquemas, outros). 

3 3 3 2 2 3 2 1 

6. Combina de forma adequada informação recolhida em diferentes 
fontes 

3 2 2 2 1 3 2 2 

7. Utiliza imagens com critério, devidamente relacionadas com os 
conteúdos e legendadas. 

4 3 2 2 2 3 3 2 

8. Organiza o documento de acordo com um índice ordenado de 
que fazem parte uma introdução, um desenvolvimento 
(eventualmente dividido em partes ou capítulos) e uma conclusão. 

4 3 3 2 2 4 3 1 

9. Recorre sempre que necessário à inclusão de notas e anexos, 
devidamente sinalizados. 

3 2 2 1 1 3 2 1 

10. Regista as referências dos documentos utilizados numa 
bibliografia. 

4 3 4 1 2 4 3 1 

 
 

 
Data: 2/03/2017 

Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca (adaptado). RBE 
 



 
1. Grelha de observação – Literacias da informação, tecnológica e digital  

Turma 12º D 
Professora de Geografia: Cristina Sarmento 

 

Competências a selecionar ou a adaptar para observação 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupoC 

Aluno/ 
grupoD 

Aluno/ 
grupo E 

Aluno/ 
grupo F 

Aluno/ 
grupoG 

Aluno/ 
grupoH 

1. Identifica fontes de informação potenciais . 4 3 3 2 2 4 3 1 
2. Localiza livros e outros recursos na biblioteca. 4 3 4 1 1 4 1 1 
3. Pesquisa informação na Internet.  4 3 3 2 2 4 3 2 
4. Avalia a relevância e fiabilidade da informação nos diferentes 
recursos. 

4 3 4 2 2 4 3 2 

5. Utiliza estratégias adequadas para registo de informação (toma 
notas, faz resumos, 
seleciona excertos, identifica frases e palavras-chave, realiza 
esquemas, outros). 

4 3 3 2 2 4 3 2 

6. Combina de forma adequada informação recolhida em diferentes 
fontes 

4 3 3 2 2 3 3 2 

7. Utiliza imagens com critério, devidamente relacionadas com os 
conteúdos e legendadas. 

4 3 4 2 2 4 3 1 

8. Organiza o documento de acordo com um índice ordenado de 
que fazem parte uma introdução, um desenvolvimento 
(eventualmente dividido em partes ou capítulos) e uma conclusão. 

4 3 4 2 2 4 3 2 

9. Recorre sempre que necessário à inclusão de notas e anexos, 
devidamente sinalizados. 

4 3 3 2 1 4 3 1 

10. Regista as referências dos documentos utilizados numa 
bibliografia. 

4 4 4 2 2 4 4 2 

 
 

 
Data: 16/03/2017 

Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca (adaptado). RBE 



 
 
 
 
 

TEMA: Conflitos regionais 

 
 
 

 
 

GRUPOS 
 
 

 
Grupo A - Fundamentalismo islâmico Sophie Ferro 

Grupo B - Conflito Israelo-Palestiniano David Deus; Pedro Rendeiro 

Grupo C-  Ucrânia e Rússia: a hora do medo André Costa; Ricardo Mendes 

Grupo D- Conflitos mundiais José Vidinha; António Santos 

Grupo E- Conflito na Nigéria Diogo Paiva 

Grupo F- Somália: o país mais perigoso do mundo André Caldeira; André Vasques 

Grupo G- As guerras da água Margarida Martins; Victória Paiu 

Grupo H-Conflito no Ruanda Pedro Bonvalot 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE   CASCAIS       

 

                Projeto E.M.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL  

Ano letivo 2016/17 

PROJETO  4 - LITERACIA FINANCEIRA  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

O programa de Educação Financeira foi desenvolvido ao longo da lecionação dos conteúdos 

programáticos e da oferta complementar do 1.º ciclo, tendo finalizado com o jogo “O mundo 

do Poupinhas”  dinamizado pelo ISEG-GOEC –DGC. Foi aplicado aos alunos do 3.º e do 4.º anos 

de cada uma das três escolas básicas do Agrupamento.  

Relativamente ao 2.º ciclo, alunos do 12.º ano prepararam uma sessão sobre o Consumidor 

Inteligente e sobre Consumo e Endividamento que dinamizaram no 5.º A e no 6.º B. Por falta 

de disponibilidade de tempo não foi possível alargar a outras turmas. 

No ensino secundário e no ensino noturno foi realizada uma sessão dinamizada pelo ISEG-

GOEC –DGC conforme o programa acordado que resultou do cruzamento com o referencial de 

Educação Financeira da DGE e do Banco de Portugal. Abrangeu duas turmas do 11.º ano e 

todos os alunos do cursos noturnos. A Educação Financeira foi sendo introduzida ao longo do 

ano nos conteúdos programáticos destes alunos. 

Não houve disponibilidade para realizar as sessões previstas para as duas turmas do 9.º ano. 

ESTÍMULO À MELHORIA DAS APRENDIZAGENS  

As atividades desenvolvidas constituíram uma mais-valia para o público envolvido, tendo  

proporcionado  aprendizagens significativas de educação financeira aos alunos do ensino 

básico e do ensino secundário. 

Os alunos do ensino secundário ficaram a conhecer os instrumentos financeiros indispensáveis 

ao desempenho dos papéis de produtores e de consumidores, nomeadamente, formas de 

realizar poupanças e de evitar o endividamento.  

Os alunos do 12.º ano foram simultaneamente recetores e transmissores de informação sobre 

educação financeira já que dinamizaram as sessões para os colegas do 1.º e do 2.º ciclo, o 

que se traduziu numa experiência muito enriquecedora para os alunos envolvidos e uma boa 

tentativa de desenvolver um trabalho pedagógico de articulação vertical no seio do 

Agrupamento. 

A meta proposta  não foi totalmente atingida  no presente ano letivo uma vez que não foram 

realizadas as sessões previstas para o 9.º ano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professores responsáveis  

Maria Margarida Rufino e Ana Moura Trigo 

Agrupamento de Escolas de Cascais ,  16 de Junho de 2017  

RECURSOS UTILIZADOS  

Para a dinamização das atividades de educação Financeira foram utilizados os equipamentos 

multimédia financiados pelo Programa Gulbenkian Qualificação das Novas Gerações. A Outra 

parceria foi a do  ISEG/GOEC  que dinamizou uma parte das sessões de formação .  

O AECascais forneceu fotocópias e outros consumíveis.       

ESTRATÉGIAS FUTURAS 

No próximo ano letivo  o projeto de Literacia Financeira irá ter algumas alterações . Assim, 

no 1.º ciclo será reforçada a utilização dos conteúdos programáticos das diversas disciplinas 

para introduzir alguns  conceitos de Educação Financeira.  

No 2.º e 3.º ciclos também será utilizada a metodologia de articulação dos conteúdos com 

itens selecionados do Referencial da Educação Financeira, mantendo-se as tutorias dos alunos 

do 12.º ano do Curso de Ciências Socioeconómicas e a parceria do ISEG-GOEC . 

Relativamente ao ensino secundário diurno e noturno dar-se-á continuidade ao trabalho que 

tem sido desenvolvido havendo a possibilidade de se conseguir uma parceria com a Junta de 

Crédito Público.   

DIFICULDADES E NECESSIDADES FUTURAS 

Os principais obstáculos têm sido: a dificuldade em conciliar horários letivos e não letivos dos 

dinamizadores e dos recetores porque as sessões deveria ser realizadas no horário  da 

Cidadania e tutores e professores não conseguiram articular os horários para o 9.º ano; outra 

dificuldade é a dispersão geográfica das escolas do Agrupamento o que torna a logística da 

deslocação muito complicada.  

ESTÍMULO À MELHORIA DAS APRENDIZAGENS  

Indicador de medida: Aumentar em 30 % o número de alunos envolvidos relativamente ao 

total dos alunos inscritos no ano letivo de 2016/2017. 

Indicador de medida Aumentar em 50 % o número de alunos envolvidos relativamente ao ano 

letivo de 2016/2017. 

Avaliação: não se conseguiu o aumento pretendido porque não foi possível organizar o projeto 

de Literacia Financeira na Escola Básica ao nível do 3.º ciclo. No entanto conseguiu-se chegar 

a duas turmas do 2.º ciclo o que no ano letivo 2015/16 não tinha sido possível. 

 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS 
Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

 

 
 
 
 
P4- Literacia  Financeira               
1.º ciclo   (3.º ano)        

Grelha de observação 
 

Competências a selecionar ou a adaptar para a observação da atividade  

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

EB1-
Branquinho 
da Fonseca 

 
EB1-Aldeia 

de Juso 
 

Eb1- Areia -
Guincho 

      

1. Participa de forma ativa nos vários aspetos envolvidos na atividade. 4  4  4 

2.Utiliza modalidades de informação em diferentes formatos(web, slides, registo sonoro, outros).**      

3. Seleciona o formato apropriado de acordo com o destinatário.**      

4. Regista corretamente as referências bibliográficas utilizadas.**      

5. Faz uma lista de necessidades.* 2  4  4 

6.Consegue gerir um pequeno orçamento.* 2  3  3 

 
*Apenas para o ensino básico 
** Apenas para o ensino secundário 

4.04.2017 
 

Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca. RBE 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS 
Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

 

(adaptado) 
 
 

P4- Literacia  Financeira               
1.º ciclo   (3.º ano)        
                                                                                          Grelha de observação  
 

Competências a selecionar ou a adaptar para a observação da atividade  

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

EB1-
Branquinho 
da Fonseca 

 
EB1-Aldeia 

de Juso 
 

Eb1- Areia -
Guincho 

      

1. Participa de forma ativa nos vários aspetos envolvidos na atividade. 4  4  4 

2.Utiliza modalidades de informação em diferentes formatos(web, slides, registo sonoro, outros).**      

3. Seleciona o formato apropriado de acordo com o destinatário.**      

4. Regista corretamente as referências bibliográficas utilizadas.**      

5. Faz uma lista de necessidades.* 2  4  4 

6.Consegue gerir um pequeno orçamento.* 2  3  3 

 
*Apenas para o ensino básico 
** Apenas para o ensino secundário 
 

30.05.2017 
 

Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca. RBE 
 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS 
Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

 

 

 
 
P4- Literacia  Financeira               
1.º ciclo   (4.º ano)                                                                                                 Grelha de observação  
 

Competências a selecionar ou a adaptar para a observação da atividade  

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

EB1-
Branquinho 
da Fonseca 

 
EB1-Aldeia 

de Juso 
 

Eb1- Areia –
Guincho 

      

1. Participa de forma ativa nos vários aspetos envolvidos na atividade. 4  4  4 

2.Utiliza modalidades de informação em diferentes formatos(web, slides, registo sonoro, outros).**      

3. Seleciona o formato apropriado de acordo com o destinatário.**      

4. Regista corretamente as referências bibliográficas utilizadas.**      

5. Faz uma lista de necessidades.* 2  3  3 

6.Consegue gerir um pequeno orçamento.* 3  4  4 

 
* Apenas para o ensino básico 
** Apenas para o ensino secundário 

4.04.2017 
 

Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca. RBE 
(adaptado)  

 
 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS 
Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

 

 
 
 

P4- Literacia  Financeira               
1.º ciclo   (4.º ano)                                                                                                 Grelha de observação  
 

Competências a selecionar ou a adaptar para a observação da atividade  

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

EB1-
Branquinho 
da Fonseca 

 
EB1-Aldeia 

de Juso 
 

Eb1- Areia –
Guincho 

      

1. Participa de forma ativa nos vários aspetos envolvidos na atividade. 4  4  4 

2.Utiliza modalidades de informação em diferentes formatos(web, slides, registo sonoro, outros).**      

3. Seleciona o formato apropriado de acordo com o destinatário.**      

4. Regista corretamente as referências bibliográficas utilizadas.**      

5. Faz uma lista de necessidades.* 3  4  4 

6.Consegue gerir um pequeno orçamento.* 4  4  4 

 
* Apenas para o ensino básico 
** Apenas para o ensino secundário 

30.05.2017 
 

Fonte: Modelo de Avaliação da Biblioteca. RBE 
(adaptado)  

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS 
Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

 

 
 
 
 
P4- Grelha de observação das atividades da “Literacia Financeira”   

2.º Ciclo 

 

Competências observadas 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

5.ºA 6.ºB    

      

1. Participa de modo produtivo nos vários aspetos e tarefas  que compõem a  atividade. 4 4    

2. Elabora uma lista de necessidades.* 4 4    

3.Gere um pequeno orçamento.* 4 4    

4.Utiliza modalidades de informação em diferentes formatos( internet, slides, registos sonoros, 
outros).** 

     

5. Seleciona o formato apropriado de acordo com o destinatário.**      

6. Regista as referências bibliográficas dos documentos utilizados. 2 2    

 
* Apenas para o ensino básico. 
**Apenas para o ensino secundário. 

10.06.2017 
Fonte: Modelo de avaliação da biblioteca escolar 2014/2017, RBE.  
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P4- Grelha de observação das atividades da “Literacia Financeira”   

11.º ano –  

Competências observadas 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupo C 

Aluno/ 
grupo D 

Aluno/ 
grupo E 

      

1. Participa de modo produtivo nos vários aspetos e tarefas  que compõem a  atividade. 4 3 2 4 3 

2. Elabora uma lista de necessidades. 4 3 2 4 3 

3.Gere um pequeno orçamento. 3 3 2 3 3 

4.Utiliza modalidades de informação em diferentes formatos( internet, slides, registos sonoros, 
outros). 

3 3 2 3 3 

5. Seleciona o formato apropriado de acordo com o destinatário. 3 3 3 3 3 

6. Regista as referências bibliográficas dos documentos utilizados. 2 2 2 4 3 

 
Fonte: Modelo de avaliação da biblioteca escolar 2014/2017, RBE.  

 
 

4.04.2017 
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P4- Grelha de observação das atividades da “Literacia Financeira”   

11.º ano –  

Competências observadas 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupo C 

Aluno/ 
grupo D 

Aluno/ 
grupo E 

      

1. Participa de modo produtivo nos vários aspetos e tarefas  que compõem a  atividade. 4 3 3 4 4 

2. Elabora uma lista de necessidades. 4 3 3 4 4 

3.Gere um pequeno orçamento. 4 4 3 4 4 

4.Utiliza modalidades de informação em diferentes formatos( internet, slides, registos sonoros, 
outros). 

3 3 3 4 4 

5. Seleciona o formato apropriado de acordo com o destinatário. 3 3 3 4 4 

6. Regista as referências bibliográficas dos documentos utilizados. 3 3 3 4 3 

 
Fonte: Modelo de avaliação da biblioteca escolar 2014/2017, RBE. 

 
 

6.06.2017 
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Grupo A – Maria Carolina Machado; Mariana Velázquez , Margarida Batista (11.º E1)  
 
Grupo B- Afonso Cruz; Simão ; Nuno Duarte e Pedro Duarte (11.º E1)  
 
Grupo C- Marlene Jordão, Madalena Teixeira e Henrique Sthen(11.º E1)  
 
Grupo D- António Cymbron; Diogo Deslandes; Gonçalo Frade e Jorge Baguaei(11.º E1)  
 
Grupo E – Frederico Pinto; Mafalda Janz; Bernardo Pereira (11.º E1)  
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RELATÓRIO FINAL  

Ano letivO 2016/17 

PROJETO  5 – JOVENS EMPREENDEDORES   

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

O programa de Empreendedorismo Jovem foi desenvolvido em articulação com a lecionação 

dos conteúdos programáticos do ensino secundário  mas também em sessões de frequência 

livre às quartas-feiras da parte da tarde.  

Teve o apoio institucional e formativo de duas entidades: Junior Achievement Portugal e DNA 

Cascais . Cada uma destas entidades assegurou um voluntário no ativo na área dos negócios 

para todas as 4.ªs feiras trabalhar em conjunto com os grupos e as professoras.  

Aderiram ao projeto 32 alunos do 10.º (Curso Profissional de Técnico de Marketing) , 11.º 

(Curso de Ciências Socioeconómicas) e 12.º anos (Curso de Ciências Socioeconómicas e Curso 

de Estudos Humanísticos)  organizados em 8 grupos de empreendedores.  

No brainstorming,  os alunos do 12.º ano (2 turmas) geraram 53 ideias de negócio que depois 

de trabalhadas  produziram 6 ideias de negócio para serem desenvolvidas e apresentadas aos 

júris dos concursos. Os alunos do 11.º ano geraram 6 ideias mas apenas um grupo quis 

desenvolver uma ideia e submetê-la ao júri dos concursos . 

Todas as Ideias de Negócio  ficaram apuradas para as Meias-Finais do concurso do JAP e do 

DNA Cascais Escolas Empreendedoras. Neste último concurso , 5 ideias ficaram apuradas para 

a Final estando duas delas a ser acompanhadas por elementos do júri no sentido de serem 

desenvolvidas e implementadas. 

Não foi possível organizar o projeto Jovens Empreendedores em nenhum dos níveis de 

escolaridade do Ensino Básico 

A Escola Secundária de Cascais venceu o prémio Escola Mais Empreendedora. 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS UTILIZADOS  

Para a dinamização das atividades dos jovens empreendedores foram utilizados os 

equipamentos multimédia financiados pelo Programa Gulbenkian Qualificação das Novas 

Gerações, nomeadamente o equipamento da Biblioteca e da Sala do Clube Europeu .  

O AECascais forneceu fotocópias e outros consumíveis.       

 

 

 

ESTÍMULO À MELHORIA DAS APRENDIZAGENS  

As atividades desenvolvidas constituíram uma mais-valia para os alunos, tendo  proporcionado  

aprendizagens significativas de empreendedorismo, Excel, mapa financeiros e estudo de 

mercado.  

Os alunos foram desafiados para criar uma miniempresa tendo aprendido como criar e gerir 

um projeto em fase experimental. Através destes projetos conseguiu fomentar –se no aluno 

uma atitude de curiosidade e abertura para os saberes no sentido duma apropriação crítica, o 

que é mais difícil quando realizam um trabalho e conseguem copiar ideias e textos de outros 

autores.  

 

Indicador de medida: 50% dos alunos do ensino básico de cada uma das turmas do 3.º ano 

conseguem transformar uma ideia criativa num projeto em fase experimental. 

Avaliação: não se conseguiu o aumento pretendido porque não foi possível organizar o projeto 

Jovens Empreendedores em nenhum dos níveis de escolaridade do Ensino Básico porque as 

duas entidades não conseguiram assegurar um voluntário nos horários letivos disponibilizados 

pelo AECascais. 

 

Indicador de medida : 50% dos alunos do ensino secundário envolvidos conseguem transformar 

uma ideia criativa numa miniempresa. 

Avaliação:o indicador foi plenamente atingido e superou a meta estabelecida porque no ano 

letivo anterior apenas tinham estado envolvidos 8 alunos: 4 da turma do 10ºano e 4 da turma 

do 12.º ano. 

Indicador de medida Aumentar em 50% o número de projetos admitidos às duas fases finais 

dos concursos. 

Avaliação: o indicador foi plenamente atingido e superou a meta estabelecida. No ano letivo 

passado só foi possível ter um projeto em cada uma das meias-finais e um na Final do DNA 

Cascais. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professores responsáveis  

Maria Margarida Rufino e Ana Moura Trigo 

Agrupamento de Escolas de Cascais ,  16 de Junho de 2017  

ESTRATÉGIAS FUTURAS 

No próximo ano letivo  o projeto Jovens Empreendedores  para o ensino básico terá de ser 

repensado. Vamos tentar incluí-lo na oferta curricular de escola  ao nível do 1.º ciclo. No 2.º 

e 3.º ciclos ficará dependente dos horários da disciplina de Cidadania e da possibilidade dos 

voluntários poderem periodicamente deslocar-se às turmas  num desses horários devendo o 

professor que assegura a Cidadania ir orientando as atividade em desenvolvimento. 

Relativamente ao ensino secundário dar-se-á continuidade ao trabalho que tem estado a ser 

desenvolvido.   

DIFICULDADES E NECESSIDADES FUTURAS 

Há  dificuldade em conciliar horários letivos e não letivos dos dinamizadores e dos recetores 

porque as sessões deveria ser realizadas no horário  da Cidadania e os voluntários  não 

conseguirem articular os horários para o 2.º e 3.º ciclos. 

No ensino secundário,  o principal desafio é conseguir mobilizar os alunos para sessões fora do 

horário letivo. 

Por outro lado, a dispersão geográfica das escolas do Agrupamento torna a logística da 

deslocação muito complicada.  

A principal necessidade depende das entidades organizadoras dos concursos que têm 

dificuldade em disponibilizar  voluntários que são indispensáveis para o adequado 

desenvolvimento dos projetos.  
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P5- Grelha de observação da Ideia de Negócio   

Ensino Secundário 

 
 

Competências observadas 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupo C 

Aluno/ 
grupo D 

Aluno/ 
grupo E 

1. Demonstra motivação e interesse pela atividade. 4 4 4 4 4 

2. Participa de modo produtivo nos vários aspetos e tarefas que compõem a atividade. 3 4 3 4 4 

3. Identifica problemas ou  necessidades. 4 3 4 4 3 

4.Apresenta soluções adequadas , criativas ou exequíveis para problemas ou necessidades. 4 3 4 4 3 

5. Argumenta em defesa de uma ideia, ação ou perspetiva, invocando factos, exemplos 
relevantes, teorias económicas, outros. 

3 3 3 4 3 

6. Utiliza a terminologia económica.  * 4 4 4 4 3 

7. Preenche os itens necessários para a concretização da ideia de negócio. 4 4 4 4 3 

 
04.04.2017 

*Apenas para o ensino secundário.                       
Fonte: Modelo de avaliação da biblioteca escolar 2014/2017, RBE.  
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P5- Grelha de observação da Ideia de Negócio   

Ensino Secundário 

 
 

Competências observadas 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupo C 

Aluno/ 
grupo D 

Aluno/ 
grupo E 

1. Demonstra motivação e interesse pela atividade. 4 4 4 4 4 

2. Participa de modo produtivo nos vários aspetos e tarefas que compõem a atividade. 3 4 3 4 4 

3. Identifica problemas ou  necessidades. 4 4 4 4 3 

4.Apresenta soluções adequadas , criativas ou exequíveis para problemas ou necessidades. 4 4 4 4 3 

5. Argumenta em defesa de uma ideia, ação ou perspetiva, invocando factos, exemplos 
relevantes, teorias económicas, outros. 

3 4 3 4 4 

6. Utiliza a terminologia económica.  * 4 4 4 4 3 

7. Preenche os itens necessários para a concretização da ideia de negócio. 4 4 4 4 3 

 
10.06.2017 

*Apenas para o ensino secundário.                       
Fonte: Modelo de avaliação da biblioteca escolar 2014/2017, RBE.  
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Grupo A- Marta Coutinho (12.º E); Mónica Mamede (12.º E); Marta Pais  (12.º G) e Madalena Nascimento (12.ºG)   
 
Grupo B- Ana Rita Agostinho; Mariana Coelho; Guilherme Gomes; Tiago Jorge (12.º E)  
 
Grupo C- Jéssica Caixado; Margarida Nunes e Diogo Teixeira (12.º D)  
 
Grupo D – António Cymbron; Diogo Deslandes; Jorge Baguaei; Gonçalo Frade (11.º E1)  
 
Grupo E- Catarina Huelva; Madalena Jordão; Vitoria Butkoska ; Maria Ribeiro  (12.º G)  
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                Projeto E.M.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL  

Ano letivo 2016/17 

PROJETO  6 – CLUBE EUROPEU   

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

O Clube Europeu é um espaço de partilha dos valores e dos ideais europeus. Está a ser 

construído desde o ano letivo de 2016/17, pelo que ainda está numa fase embrionária. 

Durante o presente ano letivo foram realizadas as seguintes atividades envolvendo alunos do 

1.º ciclo e do secundário do Agrupamento: 

 produção de notícias destinadas ao boletim do Clubes Europeus da DGES; 

 realização da Semana de Combate à Pobreza e à Exclusão Social em parceria com a 

Rede Social da Câmara Municipal de Cascais que incluiu uma sensibilização para a 

prossecução dos valores da Carta Europeia dos Direitos Fundamentais através da 

apresentação de projetos solidários e de uma recolha de agasalhos ; 

 Realização de um debate sobre direitos humanos e justiça com o apoio da Associação 

Sindical do Juízes Portugueses  no âmbito da Semana do Tribunal Porta Aberta. 

 para assinalar o Dia Mundial dos Direitos Humanos (10 de dezembro) realizou-se uma 

palestra sobre o Holocausto com a presença do Dr Ricardo Presumido;  

 dinamizou o Dia da Cultura (23 de fevereiro) com atividades lúdicas (vídeos, quizz, 

jogos)  relacionadas com os valores , os princípios, a história e a cultura dos estados-

membros da União Europeia, feita por alunos do 12.º ano para os restantes colegas do 

Agrupamento; 

 para assinalar o Dia Mundial dos Direitos Humanos (10 de dezembro) realizou-se uma 

palestra sobre o Holocausto com a presença do Dr Ricardo Presumido;  

 de 8 a 13 de maio decorreu a Semana da Europa com um programa diversificado que 

inclui a dinamização pelos alunos do 12.ºD-E –G de atividades sobre a Europa nas 

restantes escolas do Agrupamento, uma palestra sobre os desafios da Europa após o 

Brexit tendo como convidado o Dr. António Capucho e uma semana de gastronomia 

europeia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS UTILIZADOS  

Para a dinamização do Clube Europeu foram imprescindíveis os equipamentos multimédia 

financiados pelo Programa Gulbenkian Qualificação das Novas Gerações, nomeadamente o 

equipamento da Biblioteca e da Sala do Clube Europeu .  

O AECascais forneceu fotocópias e outros consumíveis.       

 

 

 

 

 

ESTÍMULO À MELHORIA DAS APRENDIZAGENS  

As atividades desenvolvidas constituíram uma mais-valia para os alunos, tendo  proporcionado  

aprendizagens significativas sobre o exercício da cidadania europeia, nomeadamente através 

do estudo de alguns dos direitos consignados na Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia. 

Indicador de medida: Conseguir a participação nas atividades de pelo menos 30 % de alunos 

do ensino básico. 

Avaliação: o objetivo foi plenamente alcançado no 1.º ciclo  porque foi possível mobilizar 

todas as turmas do 3.º e do 4.º ano mas ficou aquém da meta de 30% no 2.º e 3.º ciclo porque 

não foi possível integrar atividades do Clube nos tempos letivos da Cidadania.  

 

Indicador de medida : Conseguir a participação nas atividades de pelo menos 30 % de alunos 

do ensino secundário. 

Avaliação:o indicador foi plenamente atingido e superou a meta estabelecida porque os 

alunos do 11.º ano e do 12.º ano estiveram envolvidos nas atividades do Clube Europeu. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Duas professoras do agrupamento participaram no II Encontro Nacional dos Clubes 

Europeus. 

 

 Não foi possível realizar a visita ao Centro Europeu Jacques Delors devido a várias 

incompatibilidade de horários.  

 

Não foi possível participar no concurso “ A Europa dos valores” por não se ter conseguido 

mobilizar alunos interessados na temática. 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professores responsáveis  

Maria Margarida Rufino e Ana Moura Trigo 

Agrupamento de Escolas de Cascais ,  21 de Junho de 2017  

ESTRATÉGIAS FUTURAS 

No próximo ano letivo  as atividades do Clube Europeu  para o ensino básico serão repensadas  

de forma a  articulá-las com os conteúdos das disciplinas do  1.º ciclo. No 2.º e 3.º ciclos 

ficará dependente dos horários da disciplina de Cidadania e da possibilidade dos professores 

desenvolverem um trabalho colaborativo trabalhando os valores e ideais da União Europeia 

nos currículos das disciplinas que lecionam.  

Relativamente ao ensino secundário dar-se-á continuidade ao trabalho que tem estado a ser 

desenvolvido.   

DIFICULDADES E NECESSIDADES FUTURAS 

A preparação para os exames nacionais e para as provas de aferição constitui uma das   

dificuldades alegadas pelos professores do 2.º e 3.º ciclos porque limita a sua capacidade 

para desenvolver atividades do Clube. 

Por outro lado, a dispersão geográfica das escolas do Agrupamento torna a logística da 

deslocação de alunos tutores e professora coordenadora muito complicada.  

No ensino secundário,  o principal desafio é conseguir mobilizar os alunos para sessões fora do 

horário letivo. 
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P6 - Grelha de observação das atividades da Semana da Europa   

1.º ciclo (3.º ano)  
 

Competências observadas 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

EB 
Branquinho 
da Fonseca  

 
EB n.º1 

Aldeia de 
Juso 

 
EB- Areia-
Guincho 

1. Demonstra motivação e interesse e motivação pela atividade. 4  4  4 

2. Participa de modo produtivo nos vários aspetos e tarefas que compõem a atividade. 4  4  4 

3. Aprofunda, por sua iniciativa, a tarefa inicialmente proposta. 2  3  3 

4.Mostra autonomia no trabalho (toma a iniciativa, organiza o trabalho e gere o tempo disponível).  2  3  3 

5.Interage no âmbito do trabalho em equipa estimulando a cooperação e a ajuda mútua.  3  3  3 

6. Partilha ideias e conhecimentos com os colegas. 3  3  3 

 
Fonte: Modelo de avaliação da biblioteca escolar 2014/2017, RBE.  

 
 

4.04.2017 
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P6 - Grelha de observação das atividades da Semana da Europa   

1.º ciclo (3.º ano)  
 

Competências observadas 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

EB 
Branquinho 
da Fonseca  

 
EB n.º1 

Aldeia de 
Juso 

 
EB Areia-
Guincho 

1. Demonstra motivação e interesse e motivação pela atividade. 4  4  4 

2. Participa de modo produtivo nos vários aspetos e tarefas que compõem a atividade. 4  4  4 

3. Aprofunda, por sua iniciativa, a tarefa inicialmente proposta. 2  3  3 

4.Mostra autonomia no trabalho (toma a iniciativa, organiza o trabalho e gere o tempo disponível).  3  4  4 

5.Interage no âmbito do trabalho em equipa estimulando a cooperação e a ajuda mútua.  4  4  4 

6. Partilha ideias e conhecimentos com os colegas. 3  3  3 

 
Fonte: Modelo de avaliação da biblioteca escolar 2014/2017, RBE.  

 
 

 
 

30.05.2017 
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P6 - Grelha de observação das atividades da Semana da Europa   

1.º ciclo (4.º ano)  
 

Competências observadas 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

EB 
Branquinho 
da Fonseca  

 
EB n.º1 

Aldeia de 
Juso 

 
EB- Areia-
Guincho 

1. Demonstra motivação e interesse e motivação pela atividade. 4  4  4 

2. Participa de modo produtivo nos vários aspetos e tarefas que compõem a atividade. 3  4  4 

3. Aprofunda, por sua iniciativa, a tarefa inicialmente proposta. 3  3  3 

4.Mostra autonomia no trabalho (toma a iniciativa, organiza o trabalho e gere o tempo disponível).  3  3  4 

5.Interage no âmbito do trabalho em equipa estimulando a cooperação e a ajuda mútua.  4  4  4 

6. Partilha ideias e conhecimentos com os colegas. 3  3  3 

 
Fonte: Modelo de avaliação da biblioteca escolar 2014/2017, RBE.  

 
 

4.04.2017 
 
 
 

 
 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS 
Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

 

 
 
P6 – Grelha de observação das atividades da Semana da Europa   

1.º ciclo (4.º ano)  
 

Competências observadas 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

EB1 
Branquinho 
da Fonseca  

 
EB1 Aldeia 

de Juso 
 

Eb1- Areia-
Guincho 

1. Demonstra motivação e interesse e motivação pela atividade. 4  4  4 

2. Participa de modo produtivo nos vários aspetos e tarefas que compõem a atividade. 3  4  4 

3. Aprofunda, por sua iniciativa, a tarefa inicialmente proposta. 3  3  3 

4.Mostra autonomia no trabalho (toma a iniciativa, organiza o trabalho e gere o tempo disponível).  4  4  4 

5.Interage no âmbito do trabalho em equipa estimulando a cooperação e a ajuda mútua.  4  4  4 

6. Partilha ideias e conhecimentos com os colegas. 4  4  4 

 
Fonte: Modelo de avaliação da biblioteca escolar 2014/2017, RBE.  

 
 

30.05.2017 
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P6 - Grelha de observação das atividades da Semana da Europa   

Ensino Secundário 
 

Competências observadas 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupo C 

Aluno/ 
grupo D 

Aluno/ 
grupo E 

1. Demonstra motivação e interesse e motivação pela atividade. 4 4 4 4 4 

2. Participa de modo produtivo nos vários aspetos e tarefas que compõem a atividade. 4 4 4 4 4 

3. Aprofunda, por sua iniciativa, a tarefa inicialmente proposta. 4 4 3 3 3 

4.Mostra autonomia no trabalho (toma a iniciativa, organiza o trabalho e gere o tempo disponível).  4 4 3 3 3 

5.Interage no âmbito do trabalho em equipa estimulando a cooperação e a ajuda mútua.  4 4 4 4 4 

6. Partilha ideias e conhecimentos com os colegas. 4 4 4 4 4 

 
Fonte: Modelo de avaliação da biblioteca escolar 2014/2017, RBE.  
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Grupo A- Catarina Huelva; Madalena Jordão; Vitoria Butkovska ; Maria Ribeiro  (12.º G)  
 
Grupo B- Marta Coutinho (12.º E); Tiago Jorge (12.º E); Guilherme Gomes (12.º E)   
 
Grupo C- Ana Rita Agostinho; Mariana Coelho; Guilherme Gomes; Tiago Jorge (12.º E)  
 
Grupo D- Jéssica Caixado; Margarida Nunes e Diogo Teixeira (12.º D)  
 
Grupo E – Ana Carmo; Joana Pimentel  (12.º G) ; Carolina Ribeiro; Margarida Santos (12.º D) 
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                Projeto E.M.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL  

Ano letivo 2016/17 

PROJETO 7-SALA DE EXPLICAÇÕES  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Foram realizadas noventa e cinco sessões ao longo do ano letivo, quatro por semana, de 45 

minutos cada. Destas, trinta e três foram lecionadas ao longo do 1º período, quarenta ao 

longo do 2º período e vinte e duas ao longo do 3º período. 

O total de presenças nestas sessões foi de 127 alunos no 1º período, 158 no 2ºperíodo e 75 

alunos no 3º período. 

Durante estas sessões foram realizadas inúmeras fichas de trabalho, com exercícios variados 

e do mesmo tipo dos que aparecem nos exames nacionais. 

Além das fichas de trabalho realizadas foram esclarecidas dúvidas sobre os conteúdos 

lecionados nas aulas, aproveitando o facto de ser um grupo pequeno que proporciona um 

trabalho mais individualizado. 

 

ESTÍMULO À MELHORIA DAS APRENDIZAGENS  

Destes 20 alunos, 16 tiveram sucesso na disciplina, o que corresponde a uma taxa de sucesso 

de 80 %. Tal significa que o objetivo de 70% dos alunos terem sucesso foi plenamente 

alcançado.  

Segue em anexo uma tabela com a evolução dos resultados dos alunos ao longo do ano letivo. 

Registou-se uma boa assiduidade da maioria dos alunos, o que lhes permitiu ter bons 

resultados na disciplina, no entanto registaram-se alguns casos em que 45 minutos por 

semana não foram de todo suficientes para colmatar as imensas dificuldades na disciplina, 

em especial por se tratar de alunos(as) com muito pouca capacidade de trabalho e demasiada 

preguiça para trabalharem de forma autónoma em casa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professores responsáveis  

Maria Machado e Cristina Soromenho 

Agrupamento de Escolas de Cascais ,  20 de Junho de 2017  

 

RECURSOS UTILIZADOS  

Para a concretização deste projeto foi fundamental a colaboração financeira da Gulbenkian, 

uma vez que nos permitiu adquirir várias máquinas de calcular gráficas necessárias à 

resolução de exercícios mais elaborados, bem como sensores de movimento e outros 

materiais necessários à exploração das atividades laboratoriais que constam do programa. 

Usufruímos também da colaboração do Agrupamento no que respeita às fotocópias das fichas 

de trabalho utilizadas. 

 

ESTRATÉGIAS FUTURAS 

A principal dificuldade foi o pouco tempo semanal dedicado a cada grupo. Tornou-

se óbvio que apenas 45 minutos semanais apenas são suficientes para alunos muito 

interessados e trabalhadores. Esses alunos conseguiram ter muito bons resultados, 

porque o facto de terem o trabalho orientado e fichas de trabalho consistentes era o 

que lhes fazia mesmo falta.  

Para os outros foi uma boa ajuda para terem êxito, mas necessitavam claramente de 

mais tempo de apoio, por serem alunos com maior dificuldade na aplicação dos 

conhecimentos, por precisarem de maior rotina na realização de exercícios e por 

serem também menos persistentes no trabalho individual. 

Para os 20% que não conseguiram ter sucesso, 45 minutos não eram de todo 

suficientes. Eram alunos que não se empenhavam ou que faltavam, que tinham 

muitas lacunas nos pré requisitos (10ºano) e que se apresentavam nas sessões apenas 

para resolver os trabalhos de casa ou nas vésperas dos testes. 

NECESSIDADES FUTURAS 

Tornou-se óbvio para nós que são necessários dois blocos de 45 minutos ou um 

bloco de 90 minutos para cada grupo de alunos, para alcançar uma percentagem 

de sucesso ainda mais elevada. 



 

Avaliação dos Resultados da Sala de Explicações FQ - anexo1 

Aluno Turma Avaliação 1º 

Período 

Avaliação 2º 

Período  

Avaliação 3º 

Período 

observações 

Henrique 

Matos 

11º C1 10 9 10 Apenas frequentou no 1º 

período 

 

 

Inês Alves 

 

 

11º C1 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

8 

Aluna assídua. Nunca 
realizou os TPC 

marcados. Muitas 
lacunas do 10ºano. 

Muito distraída nas aulas 

 

 

Beatriz Rosado 

 

 

11º C1 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

11 

Aluna assídua. Nunca 
realizou os TPC 

marcados. Muitas 
lacunas do 10ºano. 

Muito distraída nas aulas 

 

Margarida Leal 

 

11º C1 

 

11 

 

11 

 

10 

Aluna assídua. Nunca 
realizou os TPC 

marcados. 

 

Carolina 

Gonçalves 

 

11º C1 

 

8 

 

7 

 

7 

Aluna assídua. Nunca 
realizou os TPC 

marcados. Muitas 
lacunas do 10ºano. 

Muito distraída nas aulas 
e grandes dificuldades 

de compreensão 

 

Rodrigo 

Henriques 

 

11º C2 

 

13 

 

10 

 

11 

Aluna pouco assíduo, por 
graves problemas de 

saúde, em especial no 3º 
período. Nunca realizou 

os TPC marcados. 
Inteligente mas pouco 
empenhado nas aulas 

Duarte Grego 11º C2 13 

 

12 

 

13 

 

Aluno assíduo e 

inteligente. Melhorou a 

sua atitude no final do 

ano. 

Francisco 

Soares 

11º C2 14 15 15 Aluno assíduo e 

trabalhador.  

Teresa Kibinza 11º C1 13 14 14 Aluna assídua e 

trabalhadora 



Roberto Xufre 11º C1 18 18 18 Aluno assíduo e 

trabalhador. Muito 

interessado e 

inteligente.  

Matilde Matos 11º C1 16 17 18 Aluna assídua, muito 

interessada e 

trabalhadora. 

Salvador 

Saldanha 

11º C1 12 11 11 Apenas frequentou no 1º 

período. 

Carolina Ramos 11º C1 15 15 17 Aluna assídua, 

empenhada e 

trabalhadora. 

Manuel 

Augusto 

11º C2 11 10 10 Apenas frequentou 2 

sessões no final do ano, 

Inês Simões 11º C2 9 7 9 Aluna estudante 

trabalhadora, apenas foi 

assídua no 1º P devido a 

muitos problemas 

pessoais.  Grandes 

dificuldades na aplicação 

de conhecimentos 

Mariana Brito 11º C2 15 16 18 Aluna muito 

empenhada, assídua e 

trabalhadora. 

Nuno Nunes 11º C1 9 9 11 Aluno assíduo, mas 

pouco empenhado. Com 

défice de atenção e 

dislexia. 

Salvador 

Saldanha 

11º C1 12 11 11 Apenas frequentou no 1º 

período 

Sebastião 

Casimiro 

11º C1 14 13 13 Aluno assíduo mas 

pouco trabalhador 

Filipe Oliveira 11º C2 8 6 7 Aluno assíduo mas com 

grandes problemas de 

aplicação dos 

conhecimentos. Pouco 

trabalhador. 

 

Destes 20 alunos, 16 tiveram sucesso na disciplina, o que corresponde a uma taxa de sucesso 

de 80 %. Tal significa que os objetivos de 70% dos alunos terem sucesso foram plenamente 

alcançados.  
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RELATÓRIO FINAL  

Ano letivo 2016/17 

PROJETO 8 - Apetrechamento e Requalificação dos laboratórios de Física e 
Química do Agrupamento 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Levantamento das necessidades do Agrupamento para apoio às atividades dos projetos e às 

atividades laboratoriais curriculares dos vários níveis de ensino. 

Consulta de preços e análise de propostas.  

Processo de aquisição. 

Receção dos equipamentos/materiais/reagentes, etiquetagem e registos dos mesmos e 

devida colocação em local devido, tendo em atenção as boas práticas aplicáveis.  

Requalificação da sala 20 – Sala de Física e da sala 21 - Laboratório de Química da Escola 

Secundária do Agrupamento: 

 Procura de empresas para parecerias tendo como objetivo o fornecimento de material 

pintura e respetiva aplicação, assim como manutenção de portas e janelas do Laboratório 

de Química: 

- AKI – fornecimento de tinta; 

- Pinto e Bentes – empresa que forneceu materiais e mão-de-obra, para concretização da 

pintura de tetos e paredes e manutenção de portas e caixilharias das janelas. 

 A Sala de Física teve pintura de tetos, de paredes, porta e caixilharias das janelas, assim 

como colocação de um novo pavimento, através de uma parceria existente entre o 

Agrupamento de Escolas de Cascais e o Centro Sapienti com o objetivo de renovar a 

Escola Secundária de Cascais. 



 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS UTILIZADOS  

Para a concretização deste projeto foi fundamental a colaboração financeira da Fundação 

Calouste Gulbenkian, uma vez que nos permitiu reapetrechar os laboratórios, adquirindo 

materiais e reagentes necessários à realização da atividades laboratoriais propostas. 

 

 

ESTÍMULO À MELHORIA DAS APRENDIZAGENS  

A Sala de Física e o Laboratório de Química foram reabilitados no prazo previsto de seis 

meses. 

As aquisições de equipamentos, de materiais e reagentes permitiram o funcionamento 

adequado da disciplina de Física e Química, onde foram: 

- Reduzidas em 25% as necessidades do Agrupamento;  

- Proporcionadas aos alunos melhores condições de trabalho - melhoradas em 100%, conforme   

 o objetivo inicial; 

- Realizadas e concretizadas com sucesso, todas as atividades dos projetos P2 e P7, e todas as 

atividades prático-laboratoriais de Física e Química dos vários níveis de ensino do 

Agrupamento; 

- Melhoradas e reforçadas as aprendizagens e o aproveitamento dos alunos no desempenho 

laboratorial, com o objetivo de:  

 Estimular o interesse pela Ciência; 

 Fomentar a aprendizagem - de conceitos científicos, de novas técnicas e métodos usados 

em ciência; 

 Mostrar potenciais perigos e riscos, quando se utiliza um laboratório. 

 Manusear com segurança os materiais e equipamentos de laboratório de Física e Química 

– equipamentos elétricos e mecânicos, calculadoras gráficas, sensores, balanças, de 

vidro e os reagentes químicos; 

 Reforçar o conhecimento processual tendo em conta as relações entre a teoria e a 

prática; 

 Aumentar a capacidade investigativa e de resolução de problemas; 

 Desenvolver a autonomia; 

 Aprender a resolver problemas, partindo das situações e dos recursos existentes; 

 Ajudar na memorização de eventos e processos; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professores responsáveis  

Maria Machado 

Cristina Soromenho 

 

Agrupamento de Escolas de Cascais ,  16 de Junho de 2017  

 

ESTRATÉGIAS FUTURAS 

 Concluir o apetrechamento da Escola Secundária e Básica; 

 Disponibilizar material às escolas básicas de 1º ciclo do Agrupamento, de modo a permitir 

que os professores do 1º ciclo possam desenvolver as atividades práticas dos seus 

currículos; 

 Desenvolver a execução deste projeto nas escolas básicas de 1º ciclo do Agrupamento; 

 Mobilizar mais professores do grupo disciplinar; 

 Organizar sessões com os professores do 1º ciclo para enriquecimento das suas 

competências prático-laboratoriais; 

 Divulgar pelo Agrupamento as melhorias nas condições de trabalho dos alunos na 

disciplina de Física e Química, valorizando a imagem da Escola junto da Comunidade. 

 

NECESSIDADES FUTURAS 

Concluir o apetrechamento da Escola Secundária e Básica e estender o apetrechamento às 

escolas básicas de 1º ciclo do Agrupamento, de modo a permitir que os professores do 1º ciclo 

possam desenvolver as atividades práticas dos seus currículos, assim como permitir a 

execução deste projeto nas próprias escolas. 
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P8-Grelha de observação relativa ao apetrechamento dos laboratórios de Física e Química do Agrupamento 
 

Objetivos institucionais 
Nível de Desempenho: 

1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 
4- Muito Bom 

1. Aquisição dos materiais, dos equipamentos e dos reagentes químicos necessários à concretização dos 
projetos 2, 7 e 8. 

   3  

2. Apetrechamento das salas específicas da disciplina de Física e Química.    3  

3. Qualificação dos recursos multimédia das salas de Física e Química.    3  

4. Atualização do inventário dos materiais e dos reagentes usados na disciplina de Física e Química.     4 

 
      Fonte: Modelo de avaliação da biblioteca escolar 2014/2017, RBE.  

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS 
Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º 1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

 
 
 
 

P9 - Grelha de observação do Clube de Aeromodelismo ( 2.º período – 30/03/2017) 

 

Competências observadas  

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4 Aluno 5 

1. Demonstra interesse pela actividade e participa ativamente na construção dos modelos. 3 3 4 2 2 

2. Pesquisa informação na internet e faz visionamentos de vídeos sobre o tema. 2 3 4 2 3 

3. Seleciona informação relevante de acordo com as tarefas a realizar. 3 3 3 3 3 

4. Demonstra capacidades manuais na construção dos modelos. 3 4 4 3 3 

5. Executa com cuidado e competência as tarefas solicitadas.  3 3 4 3 3 

6. Utiliza de um modo correto as ferramentas apropriadas. 3 3 4 3 3 

7. Assimila e planeia os procedimentos de construção dos modelos. 3 4 4 3 3 

 
Fonte: Modelo de avaliação da biblioteca escolar 2014/2017, RBE.   

Aluno 1 – Nuno Duarte, n.º 16 do 11.ºano, turma E1. 
Aluno 2 – Pedro Sequeira, n.º 20 do 8.º ano, turma C. 
Aluno 3 – Mateus Correia, n.º 8 do 8.º ano, turma C. 
Aluno 4 - Felipe Nancini, n.º 7 do  11.º ano, turma C3. 
Aluno 5 – Frederico Fonseca, n.º5 do 12.º ano, turma H. 
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              RELATÓRIO referente ao Clube de Aeromodelismo : 
 

1. A atividade do clube teve início em meados de novembro de 2016. 
2. Inscreveram-se  7 alunos  da Escola Secundária de Cascais e da Escola Preparatória Pereira Coutinho, tendo frequentado a aula 

semanal de 2,30h, regularmente 3/4 alunos. 
3. Após terem sido estabelecidos objeticos e definidos prazos, foi iniciada a construção de 2 modelos à escala: um avião histórico 

(boeing B-314 Clipper) e um outro para voo “indoor”. 
4. Foram construídas as asas em K-line e a fuselagem com reforços em fibra de carbono e efetuada as colagens com cola 

termofusível. Posteriormente foram executadas os lemes de direção e profundidade e os trem de aterragem. 
5. Seguidamente foram montados os componentes eletrónicos: motores “brushless”, variador de velocidade, servomecanismos e 

recetor de rádio de alta frequência. 
6. Ao fim de 11 sessões de trabalho seguiu-se as primeiras provas experimentais, no pavilhão do Dramático de Cascais a 22 de 

março e foi feito o batismo de voo no dia 10 de junho, na pista do clube de Aeromodelismo de Setúbal, no Poceirão, com a 
comparência dos alunos e encarregados de educação. 

7. Os objetivos propostos para esta atividade foram amplamente atingidos, tendo contribuído para um  significativo estímulo à 
melhoria das aprendizagens, alargando os conhecimentos em diversas áreas do conhecimento ( física, eletrónica, materiais, 
ergonomia, etc) e contribuindo para uma saudável atividade em grupo com divisão com partilha de tarefas, cumprimento de 
prazos e  finalização de um objetivo comum a atingir.  

8. Como estratégias futuras a implementar, propõe-se uma maior divulgação junto das turmas  com o apoio da Associação de 
Estudantes e a continuação do saber, da experiência e dos materiais já adquiridos. 
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P9 - Grelha de observação do Clube de Aeromodelismo ( 2.º período – 30/03/2017) 

 

Competências observadas  

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4 Aluno 5 

1. Demonstra interesse pela actividade e participa ativamente na construção dos modelos. 3 3 4 2 2 

2. Pesquisa informação na internet e faz visionamentos de vídeos sobre o tema. 2 3 4 2 3 

3. Seleciona informação relevante de acordo com as tarefas a realizar. 3 3 3 3 3 

4. Demonstra capacidades manuais na construção dos modelos. 3 4 4 3 3 

5. Executa com cuidado e competência as tarefas solicitadas.  3 3 4 3 3 

6. Utiliza de um modo correto as ferramentas apropriadas. 3 3 4 3 3 

7. Assimila e planeia os procedimentos de construção dos modelos. 3 4 4 3 3 

 
Fonte: Modelo de avaliação da biblioteca escolar 2014/2017, RBE.   

Aluno 1 – Nuno Duarte, n.º 16 do 11.ºano, turma E1. 
Aluno 2 – Pedro Sequeira, n.º 20 do 8.º ano, turma C. 
Aluno 3 – Mateus Correia, n.º 8 do 8.º ano, turma C. 
Aluno 4 - Felipe Nancini, n.º 7 do  11.º ano, turma C3. 
Aluno 5 – Frederico Fonseca, n.º5 do 12.º ano, turma H. 
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P9 - Grelha de observação do Clube de Aeromodelismo ( 3.º período – 06/06/2017) 

 

Competências observadas  

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4 Aluno 5 

1. Demonstra interesse pela actividade e participa ativamente na construção dos modelos. 3 4 4 2 2 

2. Pesquisa informação na internet e faz visionamentos de vídeos sobre o tema. 3 4 4 3 3 

3. Seleciona informação relevante de acordo com as tarefas a realizar. 3 3 4 3 3 

4. Demonstra capacidades manuais na construção dos modelos. 4 4 4 3 3 

5. Executa com cuidado e competência as tarefas solicitadas.  4 4 4 4 3 

6. Utiliza de um modo correto as ferramentas apropriadas. 3 3 4 4 3 

7. Assimila e planeia os procedimentos de construção dos modelos. 3 4 4 3 3 

 
Fonte: Modelo de avaliação da biblioteca escolar 2014/2017, RBE.   

Aluno 1 – Nuno Duarte, n.º 16 do 11.ºano, turma E1. 
Aluno 2 – Pedro Sequeira, n.º 20 do 8.º ano, turma C. 
Aluno 3 – Mateus Correia, n.º 8 do 8.º ano, turma C. 
Aluno 4 - Felipe Nancini, n.º 7 do  11.º ano, turma C3. 
Aluno 5 – Frederico Fonseca, n.º5 do 12.º ano, turma H. 
   
 
 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE   CASCAIS       

 

                Projeto E.M.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL  

Ano letivo 2016/17 

PROJETO  P10 – ESCREVER E LER PARA APRENDER E PARA COMUNICAR 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

No 1º período fez-se um trabalho de sensibilização e mobilização dos alunos para o projeto e de 

determinação da qualidade dos textos produzidos. Cedo se verificou a dificuldade de subordinar os 

textos ao tema Ser jovem em Cascais, essencialmente em virtude da competência linguística dos alunos, 

da disponibilidade dos seus familiares e da articulação do tema com o programa lecionado. Foi então 

definida a tipologia dos textos a elaborar de acordo com as competências e interesses dos alunos, 

evitando pedir-lhes trabalhos que, na sua opinião, não se justificariam por não fazerem parte dos 

conteúdos, o que tornaria mais difícil a sua participação. Procurei então, a partir dos textos e temas 

trabalhados ao lecionar o programa, estabelecer uma comparação entre a atualidade e o tempo dos 

avós e dos pais.  

O estudo da poesia trovadoresca permitiu abordar temas como a sedução, o namoro e fazer a ponte 

com a atualidade e o tempo dos avós e dos pais. Com as cantigas de escárnio, redigiram-se textos de 

crítica sobre a atualidade.  

Para a deteção e identificação de incorreções linguísticas em diferentes situações do quotidiano foi 

entregue a cada turma um caderno que circulou pelos alunos onde eram registados os erros detetados, 

que iam sendo comentados e corrigidos.  

No 2º período, continuaram a ser solicitados textos de diversas tipologias mas procedeu-se 

essencialmente à sua seleção e correção. Em virtude da elevada carga horária dos alunos e da 

diversidade de horários que dificultaram a indicação de uma hora de trabalho em conjunto, optou-se 

por trabalhar individualmente com cada aluno na melhoria dos textos apresentados o que se refletiu 

numa maior lentidão e ineficácia do processo.  

A verdade é que, para desenvolver a capacidade de análise, de crítica e de correção, é fundamental que 

o aluno identifique as dificuldades e que se lhe dê o feedback sobre o texto produzido para que ele o 

corrija, quando está em condições de entender esse mesmo feedback. Portanto, era fundamental um 

trabalho regular de oficina. Face à impossibilidade de o fazer, optou-se por corrigir os textos, falar com 

os alunos para que entendessem as correções e pedir-lhes que apresentassem de novo o texto com as 

alterações que entendessem.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÍMULO À MELHORIA DAS APRENDIZAGENS  

Podem considerar-se cumpridos, pelo menos parcialmente, os objetivos estabelecidos para o projeto, 

uma vez que se desenvolveu o espírito crítico dos alunos assim como uma atitude reflexiva sobre a 

língua, se conseguiu a participação de familiares, nomeadamente dos avós, embora em número não 

muito significativo, e se promoveu o trabalho cooperativo entre docentes. Quanto ao desenvolvimento 

da capacidade de expressão escrita dos alunos, é difícil dizer se o trabalho realizado teve resultados 

positivos. 

Relativamente às metas a atingir, estabeleceu-se uma lista dos erros mais frequentes no nosso 

quotidiano detetados pelos alunos e foi elaborada uma coletânea com os melhores textos produzidos e 

com ilustrações dos alunos do 12º H, orientados pela professora Carla Martins que ficará disponível na 

biblioteca.  

 A participação dos alunos foi muito variável, no entanto, alguns foram mais constantes na sua 

colaboração e esforço de melhoria e são eles (quinze) que constam das grelhas de avaliação, não 

surgindo necessariamente como autores dos textos da coletânea.   

No que diz respeito aos erros selecionados, verificou-se que, se inicialmente os alunos tendiam a 

identificar apenas erros ortográficos, acabaram por fazer incidir a sua atenção também em erros de 

sintaxe. 

Há que acrescentar que o trabalho desenvolvido permitiu ir ao encontro dos interesses dos 

alunos, apresentando temáticas atuais e adequadas à sua faixa etária e evidenciar a sua 

intemporalidade de modo a mais facilmente fazer a ponte com textos de outros séculos. 

Evitou-se desse modo, o mais possível, uma abordagem simplesmente literária e fastidiosa dos 

conteúdos programáticos.   

 

 

 

 

 

 

 

No final do período foi entregue uma lista com os erros detetados pelos alunos e professora, que 

foram corrigidos numa oficina de gramática, tendo sido previamente feita uma tipologia dos erros. A 

sensibilização para a necessidade de escrever bem, sem erros, resultou numa atitude de maior 

atenção e crítica que se refletiu em observações e perguntas que iam sendo feitas nas aulas e 

contribuiu para a Interiorização de uma atitude reflexiva sobre a língua.  

No 3º período, pediu-se a alunos do curso de Artes do 12º ano que contribuíssem com ilustrações e 

tratou-se de preparar os textos para impressão.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professores responsáveis  

Margarida Cabral Fernandes 

Agrupamento de Escolas de Cascais ,  16 de Junho de 2017  

 

ESTRATÉGIAS FUTURAS 

Embora o trabalho desenvolvido tenha sido frutuoso, penso que as dificuldades já assinaladas 

votarão ao insucesso uma tentativa para continuar com este projeto no 11º ano, que é ano de 

exames. Acrescente-se que a disponibilidade dos familiares para participarem nas atividades 

letivas dos alunos também se vai reduzindo à medida que estes se vão adaptando à escola e 

autonomizando.   

A evolução que os alunos podem ter a nível de leitura, escrita e gramática exige um trabalho 

semanal, contínuo e intensivo que deveria ser feito nas aulas em oficinas, se o programa o 

permitisse. De outro modo há que encarar uma outra atividade, direcionada especificamente 

para a escrita. 

 

NECESSIDADES FUTURAS 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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P10-Grelha de observação das atividades de escrita e leitura para aprender e para comunicar                                                                                                                  
 

Competências a selecionar ou a adaptar para a observação da atividade  

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

Aluno A Aluno B Aluno C Aluno D Aluno E 

1. Demonstra motivação e interesse pela atividade. Bom Suf. Suf. Bom Bom 

2. Participa de modo produtivo nos vários aspetos e tarefas que compõem a atividade. Bom Suf. Suf. Bom Bom 

3. É autónomo, criativo e crítico. MB Suf. Suf. Bom Suf. 

4. Interage com amigos e familiares nas tarefas a realizar.   Suf. Suf. Insuf. Bom Bom 

5. Adota estratégias de autocorreção na reescrita e no aperfeiçoamento dos textos.   Suf Suf. Suf. Suf. Suf. 

6. Identifica e inventaria erros de forma crítica. Bom Suf. Suf. Suf. Suf. 

7. Revela conhecimentos práticos e refletidos sobre a língua. Suf Suf. Suf. Suf. Suf. 

 
Fonte: Modelo de avaliação da biblioteca escolar 2014/2017, RBE.  

 

Aluno A – Baltazar Guedes 
Aluno B – Beatriz Pinto 
Aluno C – Mafalda Oliveira 

Aluno D – Mariana Santos 
Aluno E – Sérgio Bernardino 
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P10-Grelha de observação das atividades de escrita e leitura para aprender e para comunicar                                                                                                                  
 

Competências a selecionar ou a adaptar para a observação da atividade  

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

Aluno A Aluno B Aluno C Aluno D Aluno E 

1. Demonstra motivação e interesse pela atividade. Suf. Bom Bom Bom Bom 

2. Participa de modo produtivo nos vários aspetos e tarefas que compõem a atividade. Suf. Bom Suf. Bom Bom 

3. É autónomo, criativo e crítico. Suf MB Bom Bom Bom 

4. Interage com amigos e familiares nas tarefas a realizar.   Bom Suf Suf. Suf. Suf 

5. Adota estratégias de autocorreção na reescrita e no aperfeiçoamento dos textos.   Suf. Bom Suf. Suf. Suf. 

6. Identifica e inventaria erros de forma crítica. Insuf. Suf. Suf. Suf. Suf. 

7. Revela conhecimentos práticos e refletidos sobre a língua. Insuf. Suf. Suf. Suf. Suf. 

 
Fonte: Modelo de avaliação da biblioteca escolar 2014/2017, RBE.  

 

A – Daniel Mateus 
B – Eduardo Castro 
C – Diana Varela 

D – Rafaela Soares 
E – Rodrigo Silva 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS 
Sede: Escola Secundária de Cascais 

EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

 

 
 
 
 
P10-Grelha de observação das atividades de escrita e leitura para aprender e para comunicar                                                                                                                  
 

Competências a selecionar ou a adaptar para a observação da atividade  

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

Aluno A Aluno B Aluno C Aluno D Aluno E 

1. Demonstra motivação e interesse pela atividade. Suf. Bom Bom Suf Suf 

2. Participa de modo produtivo nos vários aspetos e tarefas que compõem a atividade. Suf. Bom Suf. Insuf. Insuf. 

3. É autónomo, criativo e crítico. Suf Bom Bom Suf. Suf. 

4. Interage com amigos e familiares nas tarefas a realizar.   Suf. Suf Suf. Insuf. Insuf. 

5. Adota estratégias de autocorreção na reescrita e no aperfeiçoamento dos textos.   Suf. Bom Suf. Suf. Suf. 

6. Identifica e inventaria erros de forma crítica. Insuf. Suf. Suf. Insuf. Insuf. 

7. Revela conhecimentos práticos e refletidos sobre a língua. Insuf. Suf. Suf. Suf. Suf. 

 
Fonte: Modelo de avaliação da biblioteca escolar 2014/2017, RBE.  

 

A – Lourenço Santos 
B – Mafalda Nascimento 
C – Vasco Batista 

D – Daniela Pereira 
E – Gabriela Marquês 
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Ano letivo 2016/17  

RELATÓRIO FINAL  

COORDENADORA DO PROJETO 

 

ANÁLISE DA CONSECUÇÃO DAS METAS E DOS OBJETIVOS 

Na qualidade de coordenadora acompanhei individualmente cada grupo de trabalho, 

avaliando em cada momento as atividades, sugerindo reajustamentos sempre que necessários 

para aproximação às metas e objetivos a alcançar.  

No ano letivo de 2016-2017, o Projeto Transforma- Uma Escola de Todos, para Todos 

envolveu de forma direta 21 docentes dos grupos disciplinares de Português, Física – Química, 

Economia, Artes Visuais, Educação Especial, os professores do 1.º ciclo e as duas professoras 

bibliotecárias. De forma indireta foi possível desenvolver um trabalho de estímulo à melhoria 

das aprendizagens com mais 34 professores que lecionavam as turmas envolvidas no projeto.  

O projeto EMA envolveu, em média, 41,5% dos alunos do Agrupamento de Escolas de Cascais, 

embora os níveis de abrangência não sejam os mesmos para os diversos ciclos de 

escolaridade. Assim, nas atividades dos Projeto 1, Projeto 3 e Projeto 6 foi possível abranger 

a totalidade (100%) dos 295 alunos das três escolas do 1.º ciclo. No entanto, os recursos 

humanos disponíveis apenas permitiram trabalhar o estímulo à melhoria das aprendizagens no 

âmbito daqueles projetos com 22,4% dos alunos do 2.º ciclo, 64,8% do 3.º ciclo e 32,5% do 

ensino secundário.  

No próximo ano letivo far-se-á uma redefinição de estratégias e de objetivos daqueles três 

projetos com um maior enfoque no pré-escolar e no 2.º ciclo. Será dada continuidade ao 

trabalho iniciado no 1.º ciclo, no 3.º ciclo e no ensino secundário.  

O Projeto 2- Cientistas de Palmo e Meio - por ter uma logística complicada com a 

deslocação dos alunos do 1.º ciclo à escola sede foi direcionado para os alunos do 3.º e do 4.º 

ano, tendo se revelado determinante para despertar a curiosidade e a vontade de 

experimentar dos estudantes mais jovens. Abrangeu 59,2% dos alunos do 1.º ciclo.  

O Projeto 4- Literacia Financeira estava direcionado para os diversos níveis de escolaridade 

mas com o foco nos anos terminais de cada ciclo (4.º,6.º, 9.º e 12.º ano). Este projeto 

dependia da disponibilidade de dois parceiros externos – o GOEC e a DGC – que devido a 

dificuldades de calendarização e a mudanças nas estruturas de decisão ficaram condicionados 

no apoio inicialmente previsto para as diferentes sessões. Mesmo assim, foi possível abranger 

a totalidade dos alunos do 3.º e do 4.º ano, ou seja, 46,2% dos alunos do 1.º ciclo , bem como  
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15% dos alunos do ensino secundário. Para suprir as dificuldades encontradas com as sessões 

para o 2.º ciclo foram preparados alunos do 12.º ano do Curso de Ciências Socioeconómicas 

que funcionaram como tutores dos alunos do 5.º ano (1 turma) e do 6.º ano (1 turma).  

As atividades desenvolvidas constituíram uma mais-valia para o público envolvido, tendo 

proporcionado aprendizagens significativas de educação financeira aos alunos do ensino 

básico e do ensino secundário. 

Relativamente ao Projeto 6 -Jovens Empreendedores, ao nível do ensino secundário, as 

metas e os objetivos foram plenamente atingidos e as expectativas foram excedidas. Este 

projeto também dependia de dois parceiros externos – Júnior Achievement Portugal e DNA 

Cascais – que não conseguiram dinamizar as sessões previstas para o ensino básico por falta 

de recursos humanos. Esta falha inviabilizou o cumprimento das metas e dos objetivos 

estabelecidos. Para o próximo ano letivo já está a ser delineada uma estratégia alternativa 

para este nível de ensino mesmo mantendo-se a colaboração daquelas duas entidades. O 

projeto envolveu 21,2% dos alunos do ensino secundário, correspondente às turmas do Curso 

de Ciências Socioeconómicas e do Curso Profissional de Técnico de Marketing.  

O Projeto 7 – Sala de Explicações - teve os seus objetivos plenamente atingidos já que 70% 

dos alunos tiveram sucesso. Para os bons resultados também teve influência a requalificação 

e o apetrechamento dos laboratórios de Física e Química – Projeto 8, que permitiu um ensino 

mais prático e com melhor qualidade. Com estes dois projetos foi possível envolver direta e 

indiretamente 31,8% dos alunos do ensino secundário correspondentes a 7 turmas do Curso de 

Ciências e Tecnologias. A média dos alunos do 11º ano da escola no exame nacional de Física 

e Química foi de 9,13 valores. A dos alunos que foram a exame da sala de explicações foi de 

11,6. Destes, 40 % tiveram classificação igual ou superior a 14 no exame nacional. 

O impacto deste projeto sobre a melhoria das aprendizagens notou-se porque a maioria 

melhorou a classificação final relativamente à do 10º ano. Nenhum destes alunos reprovou na 

disciplina.  A nota média de exame destes alunos foi de 11,6 valores, quando a média de 

exame da 1ª fase foi de 9,9 valores, ou seja, ficaram acima da média nacional. 

O Projeto 9- Clube de Aeromodelismo alcançou plenamente os objetivos e metas propostas. 

É um projeto interdisciplinar aberto a todos os níveis de escolaridade e potenciador do 

desenvolvimento de competências transversais.   

Relativamente ao Projeto 10- Escrever e ler para aprender e para comunicar – os objetivos 

foram plenamente alcançados. Deste projeto resultou um produto final, onde a propósito das 

Cantigas de Amor, de Escárnio e de Maldizer e das Redondilhas de Camões, foi produzida uma 

Coletânea de Contos com contributos de três gerações: filhos, pais e avós. Este projeto foi 

direcionado para as turmas do 10.º ano do Curso de Ciências e Tecnologias e envolveu 16,5% 

dos alunos do ensino secundário, correspondendo a três turmas.  
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Professores responsáveis  

Maria Margarida Rufino  

Agrupamento de Escolas de Cascais ,  4 de agosto de 2017  
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DIFICULDADES  

Os principais obstáculos foram : a falta de créditos horários para alguns dinamizadores e a 

dificuldade em conciliar horários letivos e não letivos dos dinamizadores e dos recetores 

porque as sessões deveria ser realizadas no horário da Cidadania e tutores e professores não 

conseguiram articular os horários para o 9.º ano; outra dificuldade é a dispersão geográfica 

das escolas do Agrupamento o que torna a logística da deslocação muito complicada.  

ESTÍMULO À MELHORIA DAS APRENDIZAGENS / ESTRATÉGIAS FUTURAS 

Globalmente, o Projeto Transforma, através do conjunto de projetos que integra, permitiu 

melhorar de forma direta e indireta as aprendizagens significativas de quase metade dos 

alunos do Agrupamento de Escolas de Cascais. Pela sua transversalidade, o Projeto 3- 

Literacias da leitura, da informação digital e dos media , envolvendo todas as bibliotecas 

escolares do Agrupamento, permitiu uma abrangência maior com impactos muito positivos no 

desenvolvimento das competências que se propôs e o consequente efeito no estímulo à 

melhoria das aprendizagens.  

O Projeto 1- Quando os Livros se Transformam revelou-se muito importante para acentuar a 

construção de uma escola cada vez mais inclusiva. 

Os restantes projetos, embora mais direcionados para cursos específicos, permitiram 

abranger uma parte muito significativa dos alunos do 1.º ciclo e do ensino secundário. No ano 

letivo 201-2018,  o projeto de Literacia Financeira terá algumas alterações . Assim, no 1.º 

ciclo será reforçada a utilização dos conteúdos programáticos das diversas disciplinas para 

introduzir alguns  conceitos de Educação Financeira. No 2.º e 3.º ciclos também será utilizada 

a metodologia de articulação dos conteúdos com itens selecionados do Referencial da 

Educação Financeira, mantendo-se as tutorias dos alunos do 12.º ano do Curso de Ciências 

Socioeconómicas e a parceria do ISEG-GOEC . 

 A grande falha que se observa é ao nível da abrangência do pré-escolar, do 2.º e do 3.º ciclo. 

Por isso, irão ser estudadas estratégias para serem implementadas a partir do ano letivo 

2017-2018. Para preencher estas lacunas, no ano letivo de 2017-2018,  será dada prioridade 

ao desenvolvimento de projetos de promoção da melhoria das aprendizagens naqueles três 

ciclos de escolaridade, nomeadamente, através da criação de atividades direcionadas para o 

desenvolvimento da fonologia e da língua no pré-escolar e da promoção da motivação e do 

sucesso escolar nas disciplinas de Português e de Matemática  

De certo modo, o facto do Agrupamento não se localizar num espaço único, obrigando a 

deslocações entre escolas com recurso a veículo motorizado e as dificuldades em conciliar 

horários foi a principal razão que explica a menor intervenção naqueles três ciclos de 

escolaridade.  
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A coordenadora do Projeto E.M.A.  

Maria Margarida Andrade Rufino 

Cascais, 5 de Setembro de 2017 

 

EXECUÇÃO FINANCEIRA  

Em Agosto de 2016 a Fundação Calouste Gulbenkian disponibilizou 50% da verba 

correspondendo  a 11.111,11 €. Após a execução de 80% desta verba, disponibilizou mais 40 % 

correspondente a 8.889,20€, restando a atribuição de 10%. 

 A execução financeira, à data de 12 de junho de 2017, correspondia a 16.647,77 €   sendo o 

saldo total remanescente de 5.575,22 € , do qual,  2 222,99 €  ( correspondente aos 10% 

ainda não disponibilizados)  se encontram cativos na FCG 

 

 

 

  


