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Ministério da Educação 

Escola Básica e Secundária de Anadia 

2021/22 

Cursos Profissionais e CEF: Análise dos resultados – 1º P 

(baseado no formulário dos DT após as reuniões de Conselho de Turma) 

I – Cursos Profissionais 

 

1. Alunos no início do 1ºP, que entraram na turma, transferidos, mudaram de turma 

e no final do 1ºP. 

 

Iniciaram no 1º Período 177 alunos nos cursos profissionais. 43 no 10º ano, 71 no11ºano e 63 no 

12º ano. Entretanto neste período e no 10º ano houve alunos entrados nas turmas e outros que 

foram transferidos ou mudaram de turma, permanecendo assim o mesmo número de alunos neste 

ano 43. No 11º ano um aluno foi transferido ficando assim 70 alunos e no 12º ano um aluno foi 

excluído por faltas ficando assim 62 alunos. Estavam no final do 1º P 175 alunos a frequentar o 

ensino profissional. 

 

2. Alunos que apresentaram atestado médico e que estiveram em isolamento 

profilático. 

 

7 alunos (4%) apresentaram atestado médico: 1 no 10º ano, 4 no 11º ano e 2 no 12º ano.  

24 alunos (14%) estiveram em isolamento profilático: 3 no 10º ano, 15 no 11ºano e 6 no 12º ano. 
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3. Nº de módulos lecionados e em atraso até à data e nº de módulos recuperados no 

período. 

 

Foram lecionados a estes alunos 8443 módulos, estando 200 (2%) em atraso. Neste período foram 

recuperados 4 módulos. 

 

4. Assiduidade 

 

Neste período verificou-se um elevado número de faltas justificadas e injustificadas. A percentagem 

de faltas injustificadas é de 29%. 1 aluno foi excluído por faltas e 2 alunos encontram-se em situações 

de risco (estão a atingir o limite de faltas injustificadas). 

1 aluno do 12º ano (12ºJ) foi submetido a plano de recuperação de aprendizagem (ARA), não o tendo 

cumprido. Foi o aluno que foi excluído por faltas uma vez que era maior. 

Registam-se ainda 3 alunos do 11º ano (11ºH e I) em risco de abandono/absentismo elevado e 1 no 

12º ano (12ºH). Estes alunos estão a ser acompanhados ou pela equipa do EMAEI, ou CPCJ, e/ou SPO 

e o aluno do 12º ano já conversou com o Diretor da Escola. 

 

Classificação do Assiduidade 

Os Conselhos de Turma classificaram a assiduidade da seguinte maneira: 

Pontualidade 
10º Ano 11º Ano 12º Ano 

H I J K H I J K L H I J K L 

Não Satisfatório               

Pouco satisfatório     x      x x   

Satisfatório x  x   x  x  x   x x 

Bastante satisfatório  x  x   x  x      
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No 10º ano a assiduidade foi classificada de Bastante Satisfatória nas turmas I e K e Satisfatória 

nas turmas H e J. 

No 11º ano a assiduidade foi classificada de Bastante Satisfatória nas turmas J e L, Satisfatória nas 

turmas I e K e Pouco Satisfatória na turma H. 

No 12º ano a assiduidade foi classificada de Satisfatória nas turmas H, K e L e Pouco Satisfatória 

nas turmas I e J. 

 

5. Pontualidade 

Os Conselhos de Turma classificaram a pontualidade da seguinte maneira: 

Pontualidade 
10º Ano 11º Ano 12º Ano 

H I J K H I J K L H I J K L 

Não Satisfatório     x      x x   

Pouco satisfatório x  x          x x 

Satisfatório  x    x x x  x     

Bastante satisfatório    x     x      

No 10º ano a pontualidade foi classificada de Bastante Satisfatória na turma K, Satisfatória na 

turma I e Pouco Satisfatória nas turmas H e J. 

No 11º ano a pontualidade foi classificada de Bastante Satisfatória na turma L, Satisfatória nas 

turmas I, J e K e Não Satisfatória na turma H. 

No 12º ano a pontualidade foi classificada de Satisfatória na turma H e Pouco Satisfatória na turma 

K e L e Não satisfatória nas turmas I e J. 

 

6. Comportamento 

Os Conselhos de Turma classificaram o comportamento da seguinte maneira: 

Comportamento 
10º Ano 11º Ano 12º Ano 

H I J K H I J K L H I J K L 

Não Satisfatório     x          

Pouco satisfatório x           x   

Satisfatório   x   x x x   x   x 

Bastante satisfatório  x  x     x x   x  

No 10º ano o comportamento foi classificado de Bastante Satisfatório (Sem registos na plataforma, 

necessitando apenas de chamadas de atenção pontuais, acatadas pelos alunos) nas turmas I e K, 

Satisfatório (Sem registos na plataforma, mas necessitando de chamadas de atenção, nem sempre 

devidamente acatadas pelos alunos ou com registos esporádicos de grau 1 e 3, com algumas 

chamadas de atenção normalmente acatadas pelos alunos e, pontualmente, uma situação de grau 

2) na turma J e Pouco Satisfatório (Alguns registos na plataforma de vários graus e/ou chamadas 

de atenção devido à reincidência dos alunos) na turma H. 

No 11º ano o comportamento foi classificado de Bastante Satisfatório na turma L, Satisfatório nas 

turmas I, J e K e Não Satisfatório (mais de 30% dos alunos com registos na plataforma de vários 

graus e/ou chamadas de atenção frequentes devido à reincidência dos alunos) na turma H. 

No 12º ano o comportamento foi classificado de Bastante Satisfatório na turma H e K, Satisfatório 

nas turmas I e L e Pouco Satisfatório na turma J. 
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Alunos com bom comportamento 

 

41 alunos foram destacados com Bom Comportamento (19 no 10º, 18 no 11ºe 4 no 12º). 

 

Registo de comportamentos no INOVAR 

 

Foram registadas no INOVAR 56 ocorrências de grau 1- Informação ao Diretor de Turma (12 no 10º 

ano e 44 no 11º ano), 25 de grau 2 - Ordem de saída da sala de aula (2 no 10º, 17 no 11º e 6 no12º) 

e 3 de grau 4 - Participação disciplinar no 12º ano. Como resultado houve 2 alunos que realizaram 

atividades na escola, 2 alunos foram suspensos 1 dia e 1 aluno 3 dias. 

 

7. Acompanhamento das situações sinalizadas pelo Diretor de Turma 
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5 alunos foram acompanhados pelos SPO (3 no 10º, 1 no 11º e 1 no 12º), 6 pela equipa 

multidisciplinar/EMAEI (2 no 10º e 4 no 11º), 2 do 11º ano pela CPCJ e 1 do 12º ano teve intervenção 

direta do senhor Diretor do Agrupamento de Escolas de Anadia devido a possibilidade de abandono 

escolar (a aluna mostrou vontade de ir trabalhar). 

 

8. Contactos com os Pais/Encarregados de Educação 

 

Os diretores de turma realizaram 14 reuniões com os pais/EE (4 no 10º, 7 no 11º e 3 no 12º). 

Foram estabelecidos 1303 contactos com os Encarregados de Educação (430 no 10º, 769 no 11º e 

104 no 12º), por seu turno 521 Pais/EE contactaram o DT (29 no 10º, 449 no 11º e 43 no 12º). Para 

resolução de problemas de assiduidade foram enviadas 7 convocatórias aos Pais/EE (2 no 10º, 1 no 

11º e 4 no 12º) e 5 para resolução de problemas diversos não incluindo assiduidade (4 no 10º e 1 

no 12º). 

Todos os Diretores de turma apresentam flexibilidade no atendimento aos encarregados de 

educação. 

 

9. Aproveitamento 

Os Conselhos de Turma classificaram o aproveitamento da seguinte maneira: 

Aproveitamento 
10º Ano 11º Ano 12º Ano 

H I J K H I J K L H I J K L 

Não Satisfatório           x x x  

Pouco satisfatório               

Satisfatório      x         

Bastante satisfatório x x x x x  x x x x    x 

No 10º ano o aproveitamento é Bastante Satisfatório (95% dos alunos estão em condições de 

Transição) em todas as turmas.  

No 11º ano o mesmo ocorre em 4 turmas sendo que na turma I o aproveitamento foi classificado 

de Satisfatório (mais de 85% dos alunos estão a atingir as condições de Transição). 
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No 12º ano as turmas H e L foram classificadas de Bastante Satisfatório e as turmas I, J e K de 

Não Satisfatório (menos de 70% dos alunos estão a atingir as condições de Aprovação). 

 

Nº alunos com média igual ou superior a 14 

 

71 alunos apresentam média igual ou superior a 14 e sem módulos em atraso:  19 no 10º ano, 38 

no 11º ano e 14 no 12º ano. 

 

10. Medidas educativas em função dos resultados e dos ritmos de aprendizagem 

promotoras do sucesso escolar, da inclusão e igualdade de oportunidades e de 

incentivo à melhoria dos desempenhos. 

 

9 alunos beneficiam de medidas seletivas (2 no 10º, 3 no 11º e 4 no 12º). 8 alunos beneficiam de 

medidas adicionais (1 no 10º, 5 no 11º e 2 no 12º). 3 alunos do 10º ano beneficiaram de medidas 

universais. 

2 alunos do 12º ano continuaram com o PMPEI e 1 aluno do 11º ano tem novo PMPEI. Um aluno 

com PMPEI progrediu e 2 mantiveram.  
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14 alunos beneficiam de adaptações curriculares (2 no 10º ano, 8 no 11º ano e 4 no 12º ano). 

Beneficiam do programa de mentoria 3 alunos (1 do 10º ano e 2 do 12º ano). 

1 aluna (10ºK) beneficia de apoio “extra” e apoio individualizado na sala de aula a todas as 

disciplinas devido ao fraco domínio do Português. Esta aluna frequenta a disciplina de PLNM e 

beneficia de 3 blocos de 90 minutos de apoio PLNM semanais. 

 

11. Plano Anual de Atividades 

 

Foram realizadas 72 atividades contempladas no PAA. 14 no 10º ano, 30 no 11º ano e 28 no 12º 

ano.  

Destacam-se as seguintes atividades (algumas foram sinalizadas em várias turmas pois 

envolveram mais que uma turma):  

“Análise multidisciplinar em contexto de alta competição desportiva: “Belenenses/Tondela”; 

Belenenses/Gil Vicente; Jogo de hóquei em patins, Europeu Feminino: Portugal /Itália, Portugal 

/ Espanha; Jogo de basquetebol: Académica / Sporting; Jogo treino hóquei em patins: Seleção 

Sénior masculinos; Rugby: Campeonato Europeu Sub-20; Rugby: Convívio Nacional de Escolas; 

Final Europeu, Sub-20- Portugal / Japão; Dia de Surf (aula de surf na praia da Barra); Formação 

de canoagem - Águeda; Dia Europeu de Desporto na Escola 2021 - Maior Aula de Educação 

Física do Mundo; Corta Mato Escolar; “Anadia City Race”.  

“Outubro Rosa”; “Cada espaço é o teu”; “A terra treme”; construção de Árvores de Natal; Visita 

de estudo ao Buçaco (Turismo militar e da natureza);  A turma que plantava árvores; Exposição 

"Dìa de los muertos"; Outra Vida aos Cacifos Escolares! Pensar em Nós e depois de Nós!; Climate 

Action Project; Alimentação Saudável e sustentável;  Um dia de Atividades de Exploração da 

Natureza; Dia do Idoso; Halloween; Cenário de Halloween; Feira de Natal; Dia da Música; S. 

Martinho; 100 idades para jogar; Comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos.  

 
 

12. Planeamento Curricular de Turma (DAC) 
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53 disciplinas entraram em projetos DAC. Os projetos foram os seguintes: 

10º ano:  

H e K - "Gincana da Reciclagem" 

I e J - "O Meu Km + Limpo" "A tua máscara também é minha quando está no chão" 

11º ano: 

H- Desporto e Saúde- Atividade física ao ar livre como meio promotor de saúde 

I e K - "O nosso País" 

J e L - Catástrofes Naturais - mochila de sobrevivência 

12º ano: 

H - Todos as disciplinas estão a participar nos projetos: “Cada Espaço é o teu”, Climate Action 

Project, Outra Vida aos Cacifos Escolares! Pensar em Nós e depois de Nós!  

Os professores de todas as disciplinas, dentro das suas competências, disponibilizaram-se para 

apoiar os alunos no desenvolvimento do seus Projetos de Aptidão Profissional (PAP), assim 

como, na preparação para as provas de pré-requisitos e exames de acesso ao Ensino Superior.   

As disciplinas da componente tecnológica estão a articular no sentido de recuperar as 

aprendizagens práticas que foram menos trabalhadas e desenvolvidas no ano letivo anterior, 

através de um reforço de atividades (já realizadas e ainda por realizar) e parcerias (Secção de 

Hóquei Patins do Anadia F.C. e Centro de Formação Desportiva de Canoagem do A.E. Águeda 

Sul). Também a participação dos alunos da turma do grupo/ equipa de natação, reforça as 

aprendizagens essenciais nesta UFCD. A disciplina de educação física e modalidades coletivas 

está a colaborar na realização de atividade em conjunto para o P.A.A.  

 

I - Pesquisas e trabalhos de grupo sobre desenvolvimento sustentável 

J - Desenvolvimento sustentável, no âmbito da prova de aptidão profissional 

K - Desenvolvimento e sustentabilidade 

L - O adolescente e a sua intervenção na sociedade.  

 

 

13. Articulação interdisciplinar e desenvolvimento do currículo 

Em todas as turmas foi feita a articulação interdisciplinar, o trabalho realizado em Cidadania e 

Desenvolvimento, o trabalho realizado em Flexibilização Curricular, o registo do balanço das 

atividades contempladas no PAA e o registo do balanço das atividades contempladas no PEST. 

14.  Plano 21|23, Escola+. 

Os diretores de turma referiram ter feito o registo da monitorização do Plano 21|23, Escola+. Tendo 

em conta a leitura das atas verifica-se que os conselhos de turma estão a desenvolver um 

acompanhamento contínuo dos alunos visando o seu sucesso educativo, bem como o seu bem-

estar físico, social e emocional, recorrendo a várias estratégias das quais foram salientadas as 

seguintes:  

- Multiplicar os momentos de diálogo com os alunos na procura de soluções conciliadoras; 

- evidenciar um apoio mais individualizado na recuperação de conteúdos;  
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- disponibilizar material de apoio ao estudo, nomeadamente, através da plataforma Classroom;  

- propiciar reforço positivo, contribuindo, desta forma, para uma valorização da autoestima;  

- fomentar o espírito de entreajuda;  

- manter um relacionamento conciliador com os alunos, principalmente os mais conversadores, 

distraídos e menos empenhados, procurando uma mudança de atitude, para que percebam as 

vantagens de tal mudança; 

- reforçar posturas adequadas responsáveis à vida em sociedade; 

- adotar estratégias mais individualizadas e simplificadoras na transmissão de conteúdos; 

- aulas de apoio, nomeadamente de Inglês, para recuperar as competências mais afetadas, visando 

a recuperação de módulos; 

- estabelecimento de parcerias para recuperação das aprendizagens com a Secção de Hóquei em 

Patins do Anadia F.C.; Centro de Formação Desportiva do Agrupamento de Escolas Águeda Sul e a 

inscrição de todos os alunos da turma no grupo/ equipa de natação do Desporto Escolar. 

 

15. Medida “Educar: compreender para prevenir e atuar....” 

Da leitura das atas verifica-se que os diretores de turma têm trabalhado os problemas de 

indisciplina e de carências (económica, emocional, psicológica) através do: 

- diálogo permanente com os alunos, responsabilizando-os pela adoção de comportamentos 

adequados; 

 - consciencialização das atitudes procurando levar os alunos a fazer parte da solução e não do 

problema, contribuindo de forma positiva para o seu pleno sucesso; 

- fomentar a interligação escola-família; 

- reflexão semanal conjunta sobre o comportamento global e a postura individual de cada aluno, a 

importância do respeito e do civismo, do cumprimento de regras na sala de aula e na escola; 

- importância de cumprir deveres de assiduidade e manter uma boa postura em sala de aula; 

- a importância dos bons resultados quer para entrar no mundo do trabalho quer para entrar no 

ensino superior; 

Um diretor de turma referiu ainda que foi envidado um convite à GNR – Escola Segura para realizar 

uma palestra acerca da profissão de polícia, com o objetivo de motivar os alunos a seguir uma 

carreira profissional no futuro, pois é notória a falta de perspetivas profissionais futuras de alguns 

alunos, o que prejudica o seu comportamento e, consequentemente, o seu aproveitamento. 

 

16. Planificações 
 

Os Diretores de Turma registaram no questionário que todas as planificações estão a ser cumpridas. 
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II – Curso de Educação e Formação (CEF) 

1. Alunos da turma/atestado médico e isolamento profilático 

13 alunos constituem a turma do 9º I – CEF. Nenhum apresentou atestado médico e 2 estiveram 

em isolamento profilático. 

 

 

2. Contactos com os Encarregados de Educação e outras estruturas. 

 

Foram estabelecidos 68 contactos com os EE, 1 contacto com os SPO, 1 com a equipa 

Multidisciplinar e 2 com a CPCJ. 

 

3. Aproveitamento 

O aproveitamento foi considerado de Bastante Satisfatório. 5 alunos apresentam média igual ou 

superior 4 arredondada às unidades sem nenhum nível inferior a três. Outros 3 alunos não 

apresentam qualquer nível inferior a 3. Relativamente às componentes todos os alunos apresentam 

média igual ou superior a 3. 

 

4. Medidas educativas em função dos resultados e dos ritmos de aprendizagem 

promotoras do sucesso escolar, da inclusão e igualdade de oportunidades e de 

incentivo à melhoria dos desempenhos. 

Foram analisados os resultados e implementadas medidas educativas em função dos resultados e 

ritmos de aprendizagem. 

8 alunos beneficiam de medidas seletivas. 

Todos os alunos beneficiam de adaptações no processo de avaliação e de ATE (apoio tutorial 

específico). 

 

5. Plano 21|23, Escola + 

Os professores de ATE e a docente da Educação Especial estão a dar apoio aos alunos, 

nomeadamente com a presença nas aulas de várias disciplinas. Existe igualmente o envolvimento 

de outras estruturas escolares (SPO, Equipa Multidisciplinar, Educação Especial, PES...) e um 

contacto mais próximo com os encarregados de educação.  

Iniciou-se a melhoria de meios e recursos, nomeadamente os recursos audiovisuais na sala de aula 

e a organização do dossier individual do aluno. 
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Rua Almas das Domingas, n.º 4 – 3780–299 ANADIA  

Geral 231 519 050  Email: direccao@aeanadia.pt 

 

Ministério da Educação 

 

 

6. Comportamento 

O comportamento foi considerado como Pouco Satisfatório, tendo, no entanto, sido destacados 

dois alunos com Bom Comportamento. 

Na plataforma INOVAR verificam-se 3 registos de grau 1, 1 de grau 2 e 2 de grau 4.  

 

 

 

Foram definidas estratégias de atuação para resolução de problemas persistentes.  

Neste contexto os alunos assistiram a uma atividade de intervenção em contexto turma sobre os 

seguintes temas: Bullying, Dependências e Violência realizada pela Psicóloga do CRI e Educação 

Especial  

 

7. Pontualidade e Assiduidade 

A pontualidade foi classificada de Pouco Satisfatória e a assiduidade de Satisfatória. 

 

8. Articulação interdisciplinar e desenvolvimento do currículo 

Foi feita a articulação interdisciplinar, o trabalho realizado em Cidadania e Desenvolvimento, 

Flexibilização Curricular, o registo do balanço das atividades contempladas no PAA e o registo do 

balanço das atividades contempladas no PES.  

 

9. Planificações 

Todas as planificações foram cumpridas tendo sido feitos pequenos ajustes à mesma. 

 

 

Anadia, 10 de janeiro de 2022 

A coordenadora 

Maria Adélia Sampaio 
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