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RESUMO  

O documento apresentado resulta do acompanhamento da primeira fase do Programa Apoio mais - 
Retenção zero (A+R0), desenvolvido no âmbito do Plano ProSucesso Açores desde 2015/16, o qual 
assume como objetivo a criação de condições e estratégias de trabalho para a promoção do sucesso 
educativo. O projeto A+R0 visa, assim, a substituição da retenção pelo desenvolvimento de melhores 
aprendizagens e sucesso educativo.  

Iniciado em 2015/2016 em duas unidades orgânicas da Região Autónoma dos Açores - EBI de Ponta 
Graça e EBS da Graciosa, o A+R0 esteve na base de uma melhoria muito significativa dos resultados 
na primeira escola, e de uma relativa melhoria na segunda escola. 

A insegurança das escolas face ao A+R0, conduzindo à sua interrupção, teve na base vários fatores, 
sendo muito significativa (mesmo que poucas vezes explicitada), a dificuldade de aceitação por parte 
da equipa pedagógica da retenção zero nos anos intermédios de ciclo que era uma dimensão fulcral 
do projeto. A impossibilidade de garantir a estabilidade das equipas envolvidas, bem como graves 
problemas de comunicação, dificuldade no desenvolvimento do trabalho colaborativo e de projetos 
transdisciplinares são igualmente de assinalar. 

A partir de uma definição da tutela, que limitava a utilização da retenção como instrumento de 
regulação das aprendizagens nos anos intermédios de ciclo, foi desenvolvida uma inovação que pode 
ser considerada adaptativa (Berman), uma vez que se pretendia que a sua concretização fosse da 
responsabilidade das escolas e fosse adequada ao meio em que seriam desenvolvidas.  

As escolas, na interpretação que fizeram do A+RO, encaminharam-se para a adoção de instrumentos 
de reforço do trabalho dos alunos durante o período de permanência na escola (de modo a evitar a 
dependência dos apoios externos à escola, na origem de profundas desigualdades) e para a 
diversificação dos instrumentos de avaliação das aprendizagens. Houve um intercâmbio entre as duas 
escolas inseridas no programa que, mesmo tendo sido pontual, deu origem a alguma similitude nos 
instrumentos pedagógicos adotados.  

A mudança de paradigma para que apontava o A+R0, e o modo como as escolas desenvolveram os 
seus projetos, as dificuldades que surgiram na sua concretização e as soluções encontradas são 
estudados neste documento. 

As inovações estudadas apontam para o desenvolvimento de uma pedagogia de trabalho e 
diferenciação pedagógica. 

O estudo agora apresentado foi realizado com um importante apoio dos órgãos de gestão das 
escolas, dos alunos, dos diretores de turma (DT) e dos conselhos de turma (CT).  

As escolas beneficiaram de uma autonomia pedagógica reforçada para permitir introduzir inovações 
especialmente ao nível da gestão pedagógica. 
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Fizemos a opção por um modelo de investigação colaborativa com uma vertente de formação, que se 
baseou em entrevistas às lideranças das escolas, aos alunos e aos docentes, auscultação e formação 
dos conselhos de turma.  

Ao longo do processo, foram sendo ouvidos os atores do Programa, analisados os materiais 
pedagógicos produzidos e as dificuldades encontradas na sua implementação.  

Houve também um questionário aos professores no final do primeiro ciclo do projeto em cada uma 
das escolas, um questionário aos alunos de Ponta Garça no final do 3º ciclo, uma parte dos quais foi 
ainda entrevistada em grupo no 10º ano já na escola para onde tinham transitado.  

Nas primeiras páginas do documento, são apresentadas recomendações, que decorrem dos trabalhos 
de acompanhamento e auscultação das duas escolas estudadas. Foram elaboradas tendo em vista o 
eventual alargamento do A+R0 a outras escolas, que não veio a acontecer, mas poderão fazer sentido 
aplicadas em outros contextos onde sejam assumidos objetivos comparáveis. 

A primeira parte é dedicada à caraterização do A+R0 no contexto do ProSucesso. Apresenta-se uma 
primeira imagem do projeto no momento do seu arranque e algumas recomendações então 
apresentadas à tutela.  

São também analisados os conceitos envolvidos no trabalho e as problemáticas associadas ao 
insucesso escolar e às dificuldades inerentes ao desenvolvimento de inovações. É apresentado o 
percurso metodológico adotado, uma investigação de caráter colaborativo, qualitativo, em que foi 
utilizada uma abordagem indutiva. Houve em todo o processo uma interação entre o quadro teórico 
utilizado e a análise da evolução dos projetos que determinou, ao longo do trabalho, a evolução 
daquele. 

A segunda parte do documento é consagrada à análise do modo como decorreu o A+R0 em ambas as 
escolas: adesão ao projeto, pontos fortes e dificuldades, bem como um balanço da implementação 
do projeto e das dificuldades encontradas. 

São identificadas estratégias pedagógicas inovadoras desenvolvidas no projeto, dificuldades e crises, 
e apresentadas conclusões e recomendações. 
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Recomendações decorrentes da análise da implementação do Programa Apoio 
Mais - Retenção Zero (A+R0).  

O A+R0 apontava para a melhoria das aprendizagens e para uma escolaridade com base em ciclos 
sem retenção nos anos intermédios. 

Estas recomendações decorrem da análise da primeira fase de implementação do A+R0 na Escola 
Básica e Secundária da Graciosa (EBS Graciosa) e na Escola Básica Integrada de Ponta Garça (EBI 
Ponta Garça).  

O reconhecimento do esforço desenvolvido pelas equipas dirigentes das duas escolas, pelo corpo 
docente e alunos levaram-nos a analisar e a divulgar recomendações que daí se podem retirar e que 
poderão eventualmente ser úteis a outras escolas que enveredem por caminhos semelhantes.  

Partiu-se do estado dos processos de mudança, dos resultados obtidos bem como das dificuldades 
encontradas na sua implementação. 

Após o lançamento do programa (A+R0), foram adotadas no Continente medidas visando criar 
condições favoráveis ao aprofundamento da escola inclusiva, ao combate à exclusão, bem como à 
capacitação de resposta aos desafios do futuro (Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, 
Autonomia e Flexibilidade Curricular, Aprendizagens Essenciais). A essência destas medidas podia já 
ser encontrada na matriz que presidiu à conceção do ProSucesso Açores para a Educação e do A+R0. 
As recomendações que se apresentam decorrem sobretudo da investigação realizada ao longo de 
três anos, mas têm igualmente em conta o debate realizado em torno dos desafios em curso na 
escola portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

1. Legitimidade da Criação de uma Cultura de Educação para Todos (EPT) 
no Quadro do A+R0 

Para além de respeitar as orientações nacionais e regionais, a escola deve poder dar resposta às 
necessidades decorrentes da promoção do sucesso de todos os seus alunos.  

No quadro do desenvolvimento do A+R0 foi emergindo a construção progressiva de uma cultura 
constituída por práticas organizativas e pedagógicas alternativas à retenção.  

Práticas de reforço do trabalho em sala de aula, de diferenciação pedagógica, de ensino 
experimental, de aprendizagem e apoio durante o dia de escolaridade foram assim adotadas visando 
a promoção do sucesso educativo.  

Apesar de ter sido criado um referencial pedagógico constituído por estratégias inovadoras, mais 
consolidado numa das escolas do que na outra, o facto de essas práticas serem confinadas a um 
número limitado de turmas/ anos de escolaridade constituiu um dos fatores impeditivos da 
consolidação dessa cultura. Outro fator foi a mudança, no final de cada um dos anos em que o 
projeto funcionou, da maioria dos professores de uma das escolas. Aqueles docentes que tinham 
contribuído para as mudanças não estavam lá no ano seguinte para as defenderem, em espaço de 
trabalho colaborativo.  

Mas seria legítima a adoção de uma cultura pedagógica de trabalho e diferenciação que, apesar de 
escolhida pelas direções e não tendo sido rejeitada de modo explícito pelos conselhos de turma, 
contrariava opções individuais de uma parte dos professores e era fonte de insegurança? (Essa 
rejeição só foi aliás conhecida no final do projeto e em questionário anónimo).  

Parece-nos que a mudança deve ser acompanhada pela direção pedagógica e pelo CT, deve haver 
espaço para a escuta das dificuldades e divergências, sendo, todavia, legítima a adoção de uma 
cultura de escola com estabilidade, suscetível de criar consensos entre as direções, os órgãos das 
escolas, os professores e as famílias. A comunicação em torno dessa cultura deve ser clara, em 
projetos que questionem as práticas tradicionais da educação como eram aqueles a que as escolas 
A+R0 aderiram. É o caso, por exemplo, das práticas de reforço do trabalho e das aprendizagens 
durante o dia de escolaridade, evitando a necessidade de apoios externos à escola; da diversificação 
das estratégias de avaliação; de autoavaliação realizada pelos alunos; do desenvolvimento de 
trabalho de projeto e do trabalho transdisciplinar.  

Essa cultura não pode ser estática e deve ser trabalhada com base em formação reflexiva, 
envolvendo os docentes de todos os ciclos quer em seminários no início do ano letivo, quer em 
trabalho colaborativo de programação, identificação de problemas, interajuda ao longo do ano. As 
dificuldades encontradas na concretização dessa cultura e sua articulação com práticas em que os 
professores se sintam mais seguros devem poder ser explicitadas e trabalhadas.  

A reflexão sobre as práticas e metas a atingir é fundamental. Os tabus em torno das práticas 
constituem um dos principais motivos para o mal-estar e insegurança dos professores, estando com 
frequência na base de um enorme desperdício de tantos esforços realizados, e soluções encontradas 
para problemas graves.   

A adoção pelas escolas de metas e práticas alinhadas com um trabalho diferenciado visando a 
melhoria das aprendizagens de todos os alunos é legítima e parece ser o caminho mais adequado à 
construção de alternativas sólidas à retenção.  
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2. Contratualização do desenvolvimento do programa A+R0 e duração 
mínima dos projetos nas UO 

O desenvolvimento de programas que apontem para uma escolaridade sem retenções ao longo dos 
ciclos exige profundas mudanças pedagógicas, sendo importante a contratualização com as escolas 
de compromissos para a sua implementação na unidade orgânica (UO), particularmente os ciclos de 
escolaridade a integrar no projeto e a duração prevista. Da parte da tutela, é necessário garantir uma 
estabilidade mínima das equipas pedagógicas que assumem o projeto nas escolas e disponibilidade 
de tempo a dedicar pelos Conselhos Executivos (CE) à sua gestão e acompanhamento.  

A não verificação, embora de modo diferenciado nas duas UO, destes elementos comprometeu a 
sustentabilidade e perturbou o desenvolvimento do A+R0, permitindo uma interrupção que pode ser 
considerada prematura. 

Um programa que exige mudanças organizativas e pedagógicas profundas deveria ser negociado para 
cada escola com base numa duração mínima de dois ciclos completos de duração do projeto para 
que possa ser realizada uma avaliação consistente que permita corrigir estratégias e soluções 
implementadas.  

Embora possa ser desenvolvido por cautela e em primeiro lugar num dos ciclos de escolaridade, deve 
ter como horizonte o alargamento pelo menos em todo o ensino básico da UO, de modo a evitar a 
criação de guetos e o acentuar de dificuldades nas transições dos alunos entre ciclos (situação 
verificada numa escola estudada).  

O compromisso com um horizonte temporal poderá permitir que, face a inevitáveis crises, se evite o 
abandono precipitado dos projetos, deitando a perder os esforços realizados (“deitando fora o 
menino com a água do banho”) e se aposte na análise das dificuldades, erros e sucessos, bem como 
na autorregulação necessária e seguramente mais consequente num horizonte temporal mais 
alargado. 

 

3. Lideranças 

Nos estudos sobre a inovação educativa, tem-se verificado a importância das lideranças, 
designadamente em matéria de gestão de inevitáveis crises, da criação de consensos, do apoio nos 
momentos difíceis e da valorização dos professores.  

A gestão das crises foi porventura um ponto menos trabalhado do A+R0, especialmente numa das 
escolas envolvidas no A+R0.  

Da reflexão sobre a evolução do projeto, ficou patente a importância de existir um elemento na 
direção da escola com horário dedicado à coordenação do projeto, pelo menos, nas primeiras fases 
ou em fases de alargamento a novos ciclos, elemento esse que deverá integrar a equipa de apoio e 
acompanhamento externo, caso exista. A gestão pedagógica é uma das mais nobres  funções de uma 
escola e, por isso, a direção deve ter um papel decisivo na promoção, gestão e sustentabilidade das 
inovações. 
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A função do Diretor de Turma (DT) como coordenador do trabalho é essencial, sendo necessário um 
perfil adequado para assumir a liderança do projeto de turma, assegurar a gestão do trabalho 
transdisciplinar, bem como o apoio aos percursos escolares dos alunos. A formação e o 
acompanhamento dos DT devem ser uma preocupação na gestão de projetos que visem combater o 
insucesso escolar. 

 

4. Estabilidade das equipas pedagógicas e trabalho colaborativo  

Um núcleo estável de docentes na escola, é decisivo para assegurar uma continuidade mínima dos 
CT. 

É importante garantir condições para a realização do trabalho colaborativo em torno de projetos 
motivadores para professores e alunos. Entre essas condições revelou-se importante o tempo para a 
programação e análise conjunta das dificuldades encontradas nos projetos e um acompanhamento 
de proximidade, particularmente da parte da liderança da UO.  

A aposta em estratégias pedagógicas inovadoras inspiradas numa pedagogia promotora de trabalho 
dos alunos em sala de aula e na colaboração transversal das disciplinas é de grande complexidade e 
suscetível de gerar insegurança nos professores sendo, por isso, indispensável o trabalho 
colaborativo. Mas não é suficiente existirem tempos para a cooperação entre professores. É 
indispensável identificar dificuldades na concretização dos projetos transversais assumidos pelos CT. 

Em caso de mobilidade dos professores, deve ser assegurado o enquadramento daqueles que 
integram de novo a equipa do projeto. 

Tendo-se verificado alguma dispersão em torno de projetos lançados ao nível da Região, seria 
importante selecionar os que são prioritários e evitar a proposta de demasiadas mudanças em 
simultâneo, particularmente em escolas de pequena dimensão, onde os professores desempenham 
múltiplas funções. Estes devem poder estar concentrados no essencial do que lhes é exigido, 
evitando a dispersão, que se revelou ser obstáculo ao trabalho colaborativo. 

 

5. Formação e acompanhamento  

A formação e acompanhamento das equipas pedagógicas são decisivos. O acompanhamento deve 
assumir prioritariamente a forma de uma formação reflexiva, em contexto, que constitua também 
um meio de autorregulação dos projetos. Será importante que às equipas pedagógicas e aos 
docentes/grupo disciplinar seja proporcionado igualmente apoio/formação didática e pedagógica, 
visando a construção de propostas de trabalho e caminhos para melhorar o desempenho dos alunos. 
Os novos desafios que se colocam (particularmente os que são trazidos pela evolução sociocultural 
dos públicos que frequentam a escola, pela evolução da comunicação no mundo, pelas alterações 
climáticas…) exigem mudanças ao nível das práticas pedagógicas, estando na origem, muitas vezes, 
de fortes angústias dos docentes. A formação reflexiva em contexto bem como o trabalho 
colaborativo, são decisivos para garantir segurança aos professores e a sustentabilidade das 
inovações. 

É fundamental que as equipas que irão assumir os projetos A+R0 estudem e organizem o trabalho 
antes do início do ano letivo.  
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Em matéria de formação e decorrente de necessidades identificadas, sugere-se que a formação 
reflexiva inclua, nomeadamente: 

 Instrumentos pedagógicos que apelem ao reforço do trabalho dos alunos e das aprendizagens 
durante o tempo de escola, no sentido de combater as desigualdades sociais e evitar a 
necessidade do recurso a apoios externos.  

 Estudos sobre o prejuízo, para os alunos e para o país, da retenção (os trabalhos realizados no 
A+R0 revelaram a dificuldade de uma parte dos professores abdicarem da possibilidade de 
reter alunos por consideram esta a condição decisiva para a motivação para o estudo). 

 As estratégias de avaliação das aprendizagens sobretudo com a utilização de instrumentos 
diversificados, de autoavaliação, avaliação qualitativa, “tradução” dos programas, de modo a 
que os alunos se possam apropriar deles e avaliar os seus próprios progressos.  

 O apoio ao trabalho de projeto, a uma gestão flexível do currículo e a uma educação para o 
desenvolvimento sustentável, tão motivadora para os alunos e decisiva para o futuro do 
planeta e em particular dos Açores. 

 A clarificação da avaliação dos alunos associada às aprendizagens essenciais, tão importante 
para a solução do dilema vivido pelos professores: cumprimento dos programas/ garantia 
efetiva das aprendizagens essenciais.  

 

6. Comunicação 

É fundamental cuidar da comunicação, produzir e divulgar informação sobre os projetos, seus 
objetivos, estratégias e materiais existentes, bem como analisar o trabalho à medida que vai sendo 
realizado.  

Os objetivos dos projetos deverão ser claros e construídos com a equipa que os irá desenvolver, 
divulgados aos pais e à comunidade. Toda a escola deverá ter contacto com as inovações 
introduzidas (por exemplo através do conhecimento dos projetos transdisciplinares realizados e do 
debate das estratégias pedagógicas assumidas). Será de evitar a concentração do conhecimento 
sobre os projetos nas equipas responsáveis pela sua implementação, o que pode originar a formação 
de guetos.  

À medida que os projetos se desenvolvem, os progressos devem ser divulgados e “festejados” na 
comunidade escolar e junto das famílias.  

Importa prevenir a divulgação de ideias estereotipadas, principalmente em torno da ‘retenção zero’, 
dando a conhecer e a debater estudos e informação internacional sobre a matéria. Em vários 
momentos, no decurso do acompanhamento do programa, tivemos conhecimento da difusão de 
informações incorretas, como, por exemplo, a ideia de a ‘retenção zero’ constituir necessariamente 
um elemento de desmotivação para os alunos, no pressuposto de que estes só trabalhariam face à 
ameaça da repetição do ano. Informações que decorriam de insuficiente ou distorcida comunicação 
difundida nas escolas, junto das famílias dos próprios alunos e da comunidade. A pedagogia das 
inovações junto dos próprios alunos e suas famílias é decisiva. 

A título de exemplo, os DT poderão ser promotores de sessões junto das famílias para divulgar as 
ações e/ou projetos e apresentar os resultados que vão sendo obtidos à comunidade, como forma de 
promover a compreensão das inovações e de evitar o desenvolvimento de ideias preconceituosas. O 
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envolvimento das famílias em projetos de ligação escola-comunidade é do maior interesse. Há 
saberes de que são detentores (por exemplo sobre a história e cultura da comunidade, os processos 
de trabalho produtivo) que poderão contribuir para valorizar a comunidade e as famílias e assim 
também os alunos provenientes dos meios desfavorecidos. O maior sucesso do projeto numa das 
escolas parece ter ficado em parte a dever-se ao facto dessa escola ter sabido de modo muito afável 
festejar os progressos alcançados, bem como valorizar os esforços dos professores.  

 

7. A gestão do dilema “cumprimento do programa / aprendizagens dos 
alunos’  

O trabalho desenvolvido pelas equipas do A+R0 foi marcado pelo dilema da opção entre o 
cumprimento de todo o programa entendido como o “dar a matéria’, apresentar as aulas e, por outro 
lado, o dever de organizar o trabalho com os alunos de modo a promover a aquisição efetiva das 
aprendizagens essenciais. Encontrámos, ainda, sobretudo numa das escolas estudadas, a ideia de que 
o “cumprimento do programa” é a responsabilidade primeira do professor, e que a realização das 
aprendizagens correspondentes é sobretudo responsabilidade dos alunos e das respetivas famílias. É 
com frequência causa de mal-estar para o professor optar pela prioridade à criação de condições 
para a garantia das aprendizagens de todos os alunos. Pudemos constatar, por exemplo, que, em 
certos casos, mesmo face ao desconhecimento pelos alunos dos elementos essenciais para a 
compreensão de uma determinada matéria, fruto da acumulação de dificuldades, a opção 
sentida/assumida como dever do professor era prosseguir a explicação da matéria seguinte, mesmo 
perante um insucesso generalizado. Este dilema, embora em algumas disciplinas e contextos seja 
vivido de modo mais dramático do que noutros – caso, por exemplo, da disciplina de matemática - 
exigiria alterações nos programas/metas, considerados demasiado extensos pela maioria dos 
professores.  

É necessária a clarificação da função do professor sobre a qual recai uma ambiguidade considerável. 
Assim, deverá ser claro no enquadramento legal que um professor não deverá ser penalizado em 
situações de dificuldades acumuladas pelos alunos das turmas que lhe são atribuídas, se investir 
tempo de aula a organizar a recuperação e o trabalho individualizado indispensáveis e se verificar 
que conseguiu fazer com que os seus alunos adquiram as aprendizagens essenciais.  

As reformas em curso no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular e em particular das 
Aprendizagens Essenciais podem constituir um quadro de referência importante à promoção das 
aprendizagens de todos os alunos.  

 

8. Os apoios 

É fundamental clarificar ao nível das UO os objetivos e modo de funcionamento dos apoios 
destinados aos alunos tais como: pares pedagógicos, salas de estudo, tutorias, e promover uma 
análise do trabalho desenvolvido bem como formação tendo em vista uma maior rentabilidade 
destes meios. 

Existem boas práticas que importa conhecer e valorizar.  
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9. A inovação ao nível das práticas pedagógicas 

A escola pode fazer a diferença, tendo-se revelado pertinente no A+R0 a adoção de uma pedagogia 
do trabalho em sala de aula. 

Os estudos mostram que o insucesso escolar penaliza essencialmente os alunos dos meios mais 
desfavorecidos, mas mostram também que a escola pode fazer a diferença nos resultados dos alunos 
com condições sociais análogas. A organização da escola e as pedagogias adotadas têm influência 
decisiva no desempenho dos alunos. Por isso, mesmo sem negar a influência dos fatores externos à 
escola nos percursos escolares, há que apostar no trabalho em sala de aula. No A+R0 houve uma 
aposta no reforço do trabalho dos alunos e nas aprendizagens realizadas na escola, suportada em 
vários elementos de uma pedagogia diferenciada.  

A mudança de paradigma subjacente a este tipo de inovações encontrou, todavia, algumas 
dificuldades nos CT envolvidos. As práticas adotadas, não constituindo possibilidade única de 
desenvolvimento de uma pedagogia diferenciada, revelaram ser pertinentes, de acordo com o 
parecer de uma parte significativa dos professores e alunos, designadamente pelo contributo para o 
desenvolvimento da sua autonomia e responsabilidade. Seria importante prosseguir com a 
implementação das estratégias ensaiadas, adaptando-as a diferentes contextos. O Plano Individual de 
Trabalho na EBIPG / Programação na EBS Graciosa, o Portefólio, o Caderno de Estudo, as Assembleias 
de Turma, o Trabalho de Projeto, embora assumidos de forma diversa e não sistemática nas duas 
escolas, revelaram a sua pertinência. Seria importante continuar a aferir as potencialidades destas 
estratégias para proporcionarem uma maior disponibilidade aos professores, para se dedicarem de 
modo diferenciado aos seus alunos, em função das necessidades de apoio.  

 

10. Mudar a avaliação das aprendizagens  

A mudança das estratégias de avaliação revelou-se pertinente recomendando-se a adoção de: 

 Uma dimensão de ciclo - A substituição do ritmo de avaliação anual culminando na 
certificação daquele ano, por um projeto de ciclo/retenção zero, é porventura de entre as 
inovações desenvolvidas no A+R0 a que coloca maiores desafios e mesmo opinião discordante 
de uma parte significativa dos professores. É também a opção que dá tempo aos alunos para 
ultrapassarem dificuldades e aprenderem a aprender. No A+R0 foi manifesto o receio de que 
a retenção zero conduzisse os alunos a não trabalharem ou trabalharem menos. A pedagogia 
do trabalho com aprendizagens efetivas na escola e a sua avaliação permanente é um 
caminho a seguir, tal como aconteceu no projeto.  

 A mudança ao nível dos objetivos da avaliação sendo esta perspetivada não só como a 
verificação das aprendizagens dos alunos (certificação), mas também como um processo de 
aprendizagem (“aprender a aprender”), de autoavaliação e autoconhecimento, estes 
materializados em particular através do PIT/Programação. 

 A diversidade dos instrumentos concretizando uma avaliação formativa revelou-se um meio 
de valorização de todo o trabalho realizado em sala de aula (questões-aula; portefólio, fichas, 
apresentações orais, projetos, entre outras).  

 A conciliação da avaliação qualitativa com a quantitativa. 
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É fundamental a clarificação da avaliação dos alunos associada às Aprendizagens Essenciais no 
sentido da solução do dilema tão perturbador da vida dos professores: cumprimento dos 
programas/promoção das aprendizagens de todos os alunos. 

Os instrumentos de trabalho adotados constituem um meio para a transição de uma pedagogia 
centrada no professor, em aulas essencialmente expositivas e avaliações pontuais, dificilmente 
compatíveis com uma escola inclusiva, para uma pedagogia mais centrada nas aprendizagens, 
permitindo uma intervenção mais atempada quando os alunos apresentem dificuldades. Esta é 
também uma forma de aprender mais adequada à formação de cidadãos capazes de responder aos 
desafios do futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

PARTE I – PROBLEMÁTICA E CONCEITOS UTILIZADOS  
Caraterização do A+R0, Conceitos Utilizados e Percurso Metodológico 

 

1. O Programa A+R0 no contexto do ProSucesso  

O Plano Integrado de Promoção do Sucesso Escolar – ProSucesso, Açores pela Educação, tem como 
objetivo melhorar as aprendizagens e promover o sucesso escolar dos alunos. É constituído por um 
conjunto de medidas, estratégias de intervenção e projetos, uns de continuidade, outros iniciados no 
ano de 2015/16, todos orientados para a consecução das metas previstas no ProSucesso, programa 
que atua ao nível de três fatores que se consideram chave para o sucesso das inovações: a formação 
de professores, a ligação da comunidade e das famílias à escola, as práticas pedagógicas. 

Integrado no Plano ProSucesso, o Programa “Apoio mais - Retenção zero” (A+R0), concebido pela 
Direção Regional da Educação (DRE) foi implementado pela primeira vez no ano letivo de 2015/16. 
Este programa visa a melhoria das aprendizagens e o sucesso escolar e é dirigido às escolas e equipas 
de docentes, procurando que estas desenvolvam um conjunto de estratégias numa lógica de ciclo, 
onde a retenção assume um caráter excecional, ocorrendo apenas no final do mesmo. O programa 
pretende assim contribuir para que cada ciclo do ensino básico se conclua no número de anos 
esperado. Em substituição da retenção, o programa propõe o apoio aos alunos bem como a 
prevenção de dificuldades de integração. 

Os alunos que não concluam o ciclo no número de anos adequado beneficiarão de um ano 
suplementar com características diferentes de uma repetição de ano. Como previsto o Regulamento 
deste Programa1, prevê para os alunos do 1.º e 2.º ciclos, a recuperação nas disciplinas nas quais não 
obtiveram sucesso e a escola proporcionará ainda, nas restantes disciplinas teóricas em que o aluno 
teve sucesso, o reforço dos conteúdos necessários à integração no ciclo seguinte (ponto 5 e 6 do 
artigo 7.º). No 3.º ciclo, consoante as idades e as características dos alunos, neste ano suplementar, 
serão atribuídos tempos com atividades de apoio no estudo e mediação/tutoria em moldes a definir 
por cada unidade orgânica (ponto 9 do artigo 7.º). 

A iniciativa de adesão ao projeto é das escolas, mediante proposta apoiada pelo Conselho 
Pedagógico. 

As candidaturas ao programa são avaliadas por uma comissão da DRE que analisa, valida e 
acompanha a implementação e desenvolvimento do mesmo. 

As escolas receberam orientações no sentido da promoção de um trabalho colaborativo contínuo, 
estruturado e sistemático entre os docentes dos CT, solicitando-se às direções das escolas envolvidas 
no programa, que assegurassem as condições organizativas adequadas à implementação de uma 
inovação exigente, e em especial, que nos horários dos docentes envolvidos no projeto ficasse 
registado na componente não letiva de estabelecimento sem alunos, um a dois tempos semanais, 
para que os CT pudessem, sempre que necessário, reunir e delinear estratégias de ação; se possível, 
funcionaria um único núcleo de professores nas turmas selecionadas e deveria ser incentivado o 
envolvimento do psicólogo/a da escola. 

                                                      
1    Despacho normativo n.º 22/2016, de 17 de junho de 2016. 
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Estas circunstâncias deveriam permitir a adoção de estratégias pedagógicas inovadoras ao nível das 
práticas pedagógicas, da gestão de percursos escolares e do apoio aos alunos. 

 

1.1. Análise da Situação do A+R0 e Recomendações Apresentadas em 
2015 

Ao desafio para acompanhar o A+R0 seguiu-se uma primeira visita, nos meses de outubro e 
novembro de 2015, que teve como objetivo conhecer o modo como as escolas, os professores e os 
alunos estavam a perspetivar o projeto. Tratava-se assim de uma primeira apreciação da reação das 
escolas aos desafios colocados, e às condições em que se ia processar a sua implementação. 

Foram contactadas in loco turmas envolvidas, ouvidos os órgãos de gestão das escolas, os diretores 
de turma (DT) e alunos. Foi debatida com os professores a problemática do insucesso escolar, as 
dificuldades existentes, bem como práticas de prevenção e solução dos problemas identificados. 
Num segundo tempo, foram delineadas hipóteses de trabalho com os Conselhos de Turma (CT). 

 

1.2. Relato das visitas iniciais realizadas às escolas envolvidas no projeto 

Foram visitadas as três escolas inseridas no projeto, no início de 2015/162.  

Na EBI de Ponta Garça havia grande preocupação com o que consideravam ser a falta de perspetivas 
de vida dos alunos, uma parte significativa dos quais com percursos escolares muito conturbados. 
Para uma parte desses alunos o futuro mais provável parecia ser o abandono escolar, dado o desvio 
etário que apresentavam. O conselho de turma identificou caminhos de mudança das práticas, mas, 
desde logo, a instabilidade do corpo docente surgiu como grande obstáculo ao sucesso do projeto 
onde dois dos três DT que desempenhavam um papel significativo na construção das mudanças, 
eram professores contratados com o futuro na escola comprometido. 

Na EBS das Lajes do Pico, segundo dados transmitidos pelo órgão de gestão, o insucesso escolar era 
reduzido e não parecia constituir grande problema na escola. Foram apresentados pelas DT os casos 
de alguns alunos que consideravam ter maiores problemas, mas, segundo a informação recolhida, de 
um modo geral e sobretudo no 2º ciclo, os resultados eram considerados razoavelmente 
satisfatórios. O problema da instabilidade docente era menos grave nesta escola – só um dos cinco 
DT envolvidos no projeto era professor contratado.  

A EBS das Lajes do Pico veio a desistir do projeto ainda no primeiro período escolar. Um dos 
argumentos para a desistência consistiu no facto de a escola considerar que o insucesso escolar não 
era um problema da escola. 

Na EBS da Graciosa, na reunião com as DT, foi revelada a preocupação com o que consideram ser a 
pouca motivação dos alunos, tendo sido apontado como problema grave a falta de apoio das 
famílias, apesar de uma parte delas já ter frequentado a escola pós-primária e poder eventualmente 
ter alguma ideia do modo como poderiam apoiar os filhos. 

                                                      
2 EBI Ponta Garça – Ana Maria Bettencourt e António Júlio Aroeira; EBS Graciosa – Ana Maria Bettencourt e Ana Lima; EBS 
Lajes do Pico – Ana Maria Bettencourt, António Júlio Aroeira e Margarida Quinteiro 
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Em Ponta Garça e na Graciosa, foi, de um modo geral, visível uma forte preocupação com o insucesso 
escolar, sendo considerada como sua principal causa a falta de capacidade de apoio aos alunos pelas 
famílias. Aludiram também ao número de retenções anteriores e a dificuldade de motivarem os 
alunos.  

Verificámos não existirem, até àquele momento, estratégias delineadas para o A+R0 de acordo com a 
especificidade do projeto. Os anos letivos em curso tinham arrancado à semelhança dos anos 
anteriores. 

Face à diagnosticada indiferença das famílias, apontámos a necessidade de: 1) organizar o trabalho 
escolar de modo a que o essencial das aprendizagens fosse realizado durante o dia de escolaridade 2) 
evitar o predomínio das pedagogias expositivas que apelam aos apoios em casa dados pelas famílias 
ou em explicações, situações que originam fortes desigualdades.  

Na reunião com alunos assumiu-se como objetivo identificar os principais interesses destes 
relacionados com os seus modos de vida, saberes adquiridos de modo informal (por exemplo, através 
de programas de televisão), com expetativas para o futuro pessoal e profissional, enfim, saberes e 
competências que poderiam servir de ponto de partida para projetos e aprendizagens significativas a 
desenvolver.  

Sobressaíram variados interesses, quando perguntados sobre o que pretendem fazer no futuro ou 
sobre as atividades que realizam fora do tempo de aulas. Interesses que a escola tem em geral 
dificuldade em mobilizar e valorizar e que poderiam ser ponto de partida para a realização de 
projetos transdisciplinares e contratos de aprendizagem. Grande parte dos alunos projetava um 
futuro, e revelava ter ideias sobre a sociedade em que vivem bem como sobre os seus problemas. 
Poderia tudo isto servir de ponto de partida a projetos a desenvolver e a uma gestão transdisciplinar 
desses projetos mobilizadora de alunos e de professores? 

O desfasamento entre os saberes/ interesses dos alunos e a atividade escolar surgiu como uma 
constante. 

Os alunos da EBI da Graciosa revelaram uma maior dificuldade de expressão oral, apresentando, 
contudo, interesses não muito diferentes dos alunos das outras duas escolas. 

Foi relevante para os alunos e mesmo para alguns dos professores a tomada de consciência de 
estarem a participar num Programa que podia servir para serem projetadas estratégias para que mais 
alunos aprendessem mais e passassem a gostar da escola. 

No que respeita ao trabalho com os professores que constituíam os CT envolvidos, foi proposto, nas 
sessões realizadas, debater-se temáticas em torno do insucesso escolar visando, por um lado, 
promover um melhor conhecimento da problemática da situação de Portugal nesta matéria e, por 
outro lado, estratégias para promover uma melhor integração dos alunos, nomeadamente através da 
melhoria das aprendizagens e da educação para a cidadania. 

O trabalho concentrou-se, por proposta dos moderadores destes debates, na problemática da sala de 
aula como lugar de aprendizagem e como ponto central de incidência do A+R0. Revelou-se desde 
logo a dificuldade das equipas pedagógicas descentrarem o discurso sobre as causas do insucesso 
escolar dos problemas externos à escola e decorrentes do meio sociocultural de origem dos alunos 
em simultâneo com uma descrença sobre a capacidade de intervenção da escola na melhoria das 
aprendizagens e do sucesso escolar. 
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Pretendeu-se situar o debate em soluções ao alcance dos CT e tentou-se identificar dificuldades e 
soluções em torno da problemática do insucesso escolar. 

Não pareceu existir uma apropriação da parte das equipas docentes dos objetivos do programa A+R0. 
Notou-se, de um modo geral, que ainda existia, naquela fase, um défice de reflexão dos docentes e 
CT sobre o A+R0, e sobre a sua especificidade, potencialidades e necessidade de implementação de 
estratégias inovadoras.  

Foi sentida a necessidade de um trabalho mais sistemático ao nível dos CT para o desenvolvimento 
de projetos e programação de caminhos para melhorar as aprendizagens. Os órgãos de gestão das 
escolas acompanharam os trabalhos desenvolvidos com empenhamento e convocaram reuniões para 
dar sequência aos trabalhos. Na sequência das reuniões com os CT, ficaram delineadas propostas 
suscetíveis de virem a ser desenvolvidas, designadamente, vários trabalhos de projeto com uma 
coordenação transversal.  

Foram deixadas nas escolas propostas de materiais pedagógicos desenvolvidos em outros contextos 
visando a promoção de estratégias de diferenciação pedagógica, o reforço do trabalho dos alunos 
durante o dia de escolaridade, a educação para a cidadania e o trabalho de projeto. Sobre este 
último, realçou-se a sua importância como elemento de motivação e da melhoria das aprendizagens 
dos alunos. 

 

1.3 Balanço e preocupações surgidas do primeiro contacto com as escolas 

Ao longo desta missão (outubro/novembro de 2015), foi surgindo a necessidade de clarificar 
estratégias de planeamento da inovação, especialmente ao nível do acompanhamento das equipas 
docentes e dos alunos, e identificadas necessidades de apoio aos projetos.  

No documento apresentado à DRE, foram elencadas sugestões para o trabalho pedagógico e 
questões a clarificar pela tutela relativamente ao A+R0: 

 

 Necessidade de elaboração de planos de turma visando o acompanhamento da evolução 
das aprendizagens em geral e em particular dos casos de alunos com percursos mais 
perturbados e /ou que apresentarem maiores dificuldades. A existência de estratégias de 
gestão de percursos e dificuldades dos alunos bem como a capacidade de avaliação do 
trabalho desenvolvido foi considerada essencial. 
 

 Trabalho de cooperação entre os membros do CT - Tratando-se de uma inovação de grande 
exigência, em construção, considerou-se fundamental a existência de espaços de formação, 
planeamento e autorregulação, designadamente sob a forma de reuniões dos CT em conjunto 
ou em grupos parcelares. 

 
 Reforço das aprendizagens / trabalho dos alunos em sala de aula e durante o dia de 

escolaridade, evitando a adoção de tarefas de aprendizagem a realizar em casa, suscetíveis de 
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gerar desigualdades entre os alunos em função dos apoio e meios ao seu alcance fora da 
escola. 

 
 Diferenciação pedagógica, como estratégia para que os docentes possam dedicar tempo de 

apoio a todos os alunos e em particular àqueles que apresentam maiores dificuldades.  

 
 Gestão curricular tendo em conta o horizonte de um ciclo, com criação de ritmos e práticas 

adequados a esta nova realidade, bem diferente do ritmo anual praticado até então.  
 

 Avaliação dos alunos sendo necessário repensar os ritmos de aprendizagem e desenvolver 
capacidade de organização de estratégias de avaliação formativa. 
 

 Trabalho de projeto, mobilizador do interesse dos alunos e do exercício da cidadania. 

 
 Elaboração de contratos pedagógicos, suscetíveis de envolver os alunos e suas famílias em 

compromissos de trabalho. 

 
 Organização de assembleias de turma, visando a educação para a cidadania, a regulação das 

aprendizagens e da vida na sala de aula. É uma estratégia potencialmente geradora de uma 
maior implicação dos alunos. 
 

 Rentabilização dos apoios em sala de aula nos casos em que existem pares pedagógicos.  

 
 Salas de estudo e organização de estratégias para reforçar a participação nelas dos alunos 

com maiores dificuldades.  

 

 Trabalhos de casa (TPCs) - reflexão sobre estratégias a desenvolver. Como evitar que 
contribuam para agravar desigualdades ao exigirem recurso a apoios fora da escola?  
 

 Identificação e eventual associação ao A+R0 de estratégias pedagógicas eventualmente 
disponíveis nas escolas e mobilizadoras tais como, grupos de nível; Fénix, programa EPIS, etc. 
 

 Tutorias – análise dos projetos existentes neste âmbito (conduzidos por docentes e / ou 
psicólogos) e sua articulação com o A+R0, ao serviço de uma melhor integração dos alunos. 

 

Face ao acima exposto, foram apresentadas junto da tutela (DRE) algumas necessidades: 

 Definição de um dispositivo de acompanhamento e investigação colaborativa; 
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 Possibilidade de fixação dos diretores de turma (DT) afetos ao projeto - registou-se uma 
preocupação sobre a matéria nos contactos realizados; 

 Orientações para a avaliação dos alunos. Foram colocadas questões sobre como gerir e 
compatibilizar, com a legislação existente, a divulgação da avaliação dos alunos: por período, 
anual, por ciclo? Que alterações introduzir? Necessidade/ inevitabilidade da existência de 
pautas; 

 Articulação com as autarquias e parques de ilha para o desenvolvimento de projetos de 
educação ambiental e património que poderão constituir uma fonte de motivação dos alunos 
e de aprendizagem da cidadania; 

 Foram ainda apresentadas sugestões de formação identificadas como necessárias ao projeto, 
sobretudo associadas à avaliação dos alunos, como a avaliação formativa, e a inovações ao 
nível das práticas pedagógicas. 

 

Construção do Sucesso e Gestão da Inovação 

 

2. Análise dos conceitos utilizados  

 

2.1. O sucesso educativo e a diferenciação pedagógica como estratégia de 
prevenção das retenções 

À medida que o acesso à escola se generalizava, a emergência do insucesso escolar foi sendo 
encarada ao longo dos tempos segundo diferentes teorias explicativas. À perspetiva psicológica 
associada predominantemente às caraterísticas individuais ou aos dons do aluno, muitas vezes 
consideradas inatas, sucedeu-se uma perspetiva de caráter mais sociológico inspirada nos trabalhos 
de Bourdieu e Passeron sobre a reprodução que tornaram mais clara a correlação entre a origem 
sociocultural dos alunos e o insucesso escolar. Esta abordagem veio, de algum modo, revolucionar o 
modo de pensar as questões relacionadas com o direito à educação e a igualdade de oportunidades. 
Uma das críticas frequentes aos trabalhos de Bordieu é a fundamentação de atitudes fatalistas, 
marcando de modo negativo o destino dos alunos de meios mais desfavorecidos. Qualquer uma 
destas teorias anteriormente referidas deixava em grande parte por questionar a escola. Os 
problemas eram situados no aluno e / ou no seu meio familiar. Diversos trabalhos conduzidos, por 
exemplo, no quadro dos testes PISA envolvendo alunos de quinze anos de idade vieram demonstrar 
que a escola pode fazer a diferença e que alunos com caraterísticas socioculturais análogas podem 
obter resultados diferentes em função das práticas desenvolvidas na escola que frequentarem.  

“Estas constatações vêm então colocar o cerne da compreensão do problema no contexto em que 
ele ocorre, interrogando a escola e as suas práticas, procurando uma razão de ser pedagógica para o 
Insucesso. Não se trata aqui de atribuição de culpas mas perceber as suas múltiplas causas, a sua 
complexidade em situação assumindo que o local para a compreensão e resolução deste problema 
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no sentido da sua minimização é a escola através de um agir educacional iluminado pela 
investigação”3   

Combater o insucesso escolar implica equacionar questões psicológicas, sociológicas e pedagógicas. 
Verifica-se, porém, no contacto com as escolas, que o fatalismo sociológico ainda constitui um 
obstáculo de peso à inovação visando a concretização da Educação para Todos. O insucesso escolar 
envolve situações de grande complexidade e exige à escola capacidade de análise e intervenção para 
que seja ultrapassado.  

Por isso, a função do professor é hoje encarada como sendo de grande exigência, pois para além do 
saber científico, pedagógico e didático requer capacidades de pesquisa, autorregulação, trabalho 
cooperativo, mediação cultural.  

A nossa escola está ainda em grande parte organizada como se a sua população fosse homogénea, 
havendo tendência para organizar estratégias que visam reduzir a diversidade de ritmos de 
aprendizagem e a diversidade cultural nas turmas. A retenção tem sido a estratégia por excelência 
visando criar grupos mais homogéneos, acentuando, por essa via, as desigualdades, penalizando os 
alunos que não tiveram os apoios necessários para superar as dificuldades. 

A retenção é com frequência defendida como estratégia pedagógica eficaz. Vários argumentos são 
produzidos pelos defensores da retenção como meio privilegiado para obrigar os alunos a estudarem. 
Consideram-na também como um instrumento de justiça para os alunos que trabalham e de 
“castigo” para os que não o fazem.  

O Conselho Nacional de Educação tem estudado, ao longo da última década, a utilização das 
retenções na gestão dos percursos escolares e apresentado soluções alternativas que vão no sentido 
da intervenção ao primeiro sinal de dificuldade.  

Claude Seibel e Jacqueline Levasseur, estudiosos do problema, consideram essencial reafirmar o 
perigo da retenção precoce que propõem que seja substituída por soluções alternativas de 
acompanhamento e apoio individualizado para os alunos que encontrem dificuldades na escola 
primária. Estes autores chamam a atenção para algumas dimensões que podem inibir a própria 
aprendizagem pois a retenção: (i) afeta negativamente a motivação dos alunos, por constituir uma 
estigmatização de valor negativo; (ii) gera uma baixa autoestima no aluno e diminui as expectativas 
dos docentes relativamente às suas potencialidades; (iii) é um processo gerador de desigualdades 
uma vez que um aluno repetente tem mais probabilidade que repetir de novo que um não repetente 
nas mesmas condições; (iv) sendo uma etiqueta social repercute-se de forma significativa na esfera 
das relações sociais dos alunos, tanto dentro da escola, como fora dela. Os autores referem ainda 
que a retenção é um obstáculo ao desenvolvimento do sistema educativo pelo facto de aparecer 
como único remédio para o problema das aprendizagens. Esta visão reduz o potencial reflexivo sobre 
o papel e a ação do professor e alunos em redor da aprendizagem. O recurso a outras alternativas de 
avaliação e de aprendizagem ficam assim fortemente condicionadas.  

Em Portugal a retenção constitui um obstáculo ao cumprimento da escolaridade obrigatória de 12 
anos designadamente porque os alunos vão acumulando dificuldades ao longo do seu percurso 
escolar, progressivamente mais difíceis de ultrapassar.   

                                                      
3 BETTENCOURT, A. M.; PINTO, J. - A ação da escola na promoção das aprendizagens de todos os alunos.  Noesis n.º 78 
(2009) 26-31 
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2.2. Será a retenção inevitável? 

Segundo o Pisa in Focus 43-1, dedicado às desigualdades, e baseado no teste PISA 2012, nenhum 
aluno da Noruega ou do Japão tinha repetido qualquer ano, em 24 países eram menos de 5%; em 
contrapartida na Alemanha, França, Holanda são entre 20 e 29%, a declarar terem repetido pelo 
menos uma vez, em Portugal, Luxemburgo, Bélgica eram 30 a 39%. 

Segundo o mesmo texto a repetição de ano não deu provas dos seus benefícios: trata-se de uma 
solução dispendiosa e com prejuízos para os alunos e para o país. É referida a prática de muitos 
países que, com êxito, voltaram as costas às repetências em favor de um apoio intensivo e precoce 
aos alunos. 

O programa A+R0 visa criar nos Açores uma linha de trabalho em que são assumidos pressupostos 
pedagógicos muito estudados hoje no mundo, e que têm dado origem a práticas eficazes, porque 
melhoram as aprendizagens e o sucesso educativo. Em suma, a defesa da retenção (que deveria ser 
verdadeiramente excecional) é em geral baseada num conjunto de ideias desmentidas pelos estudos 
e comparações internacionais. Para além de grave prejuízo para os alunos, também o país fica a 
perder porque o desvio etário conduz com frequência ao abandono precoce e é um obstáculo à 
qualificação dos portugueses e ao desenvolvimento das competências requeridas pelo mundo atual.  

A diferenciação pedagógica é um caminho seguro para a construção da escola inclusiva. No debate 
sobre a solução dos problemas do insucesso escolar, uma queixa recorrente reside na constatação de 
que os alunos - sobretudo os que provêm de meios mais desfavorecidos - não estudam fora do 
tempo em que estão na escola. Uma pedagogia inclusiva tem de centrar na escola o essencial do 
trabalho de compreensão e de apoio ao estudo. O trabalho em casa deve ser destinado ao reforço 
das aprendizagens já adquiridas na escola. O essencial da aprendizagem, a organização do estudo e 
das aprendizagens tem de se fazer durante o dia-a-dia da escola.  

Promover a autonomia dos alunos, a aprendizagem na escola e a diferenciação pedagógica implica 
organizar o programa (traduzi-lo) de modo a que cada aluno saiba o que tem de fazer, aonde tem de 
chegar e implica também contratos de aprendizagem e tempo para os docentes apoiarem os alunos 
que têm maiores dificuldades.  

A diferenciação deve estimular nos alunos a autoavaliação e a capacidade de identificação das suas 
dificuldades.  

Sérgio Niza considera que: “Devemos contar com a inteligência, os saberes e a colaboração dos 
alunos e os currículos não devem ser um segredo, devem ser eles a geri-los em conjunto com os 
professores”4.  

A diferenciação pedagógica significa aumento da exigência, reforço da responsabilidade e da 
autonomia. É necessário que os alunos saibam claramente aonde têm de chegar. 

“Uma sala de aula onde se diferenciam as situações de ensino e aprendizagem caracteriza-se pela 
flexibilidade do processo de intervenção pedagógica que aí ocorre. Professores e alunos 
compreendem que o tempo, materiais, metodologias de ensino, modos de agrupar os alunos, formas 
de expressar a aprendizagem, formas de avaliar a aprendizagem e outros elementos da sala de aula 
                                                      
4 Rosa, C. (2014, abril 14]. Ser professor é um inferno. Revista Notícias Magazine. Disponível em 
https://www.noticiasmagazine.pt/2014/ser-professor-e-um-inferno/ 
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são ferramentas que podem ser usadas de múltiplas maneiras para promover o sucesso individual e 
de toda a classe”5.   

No currículo existem vários elementos que podem ser diferenciados, por exemplo: os conteúdos, os 
processos de trabalho, os produtos, entre outros.  

 

2.3. O papel do professor na escola inclusiva 

Neste contexto de mudança, o professor tem hoje um papel ainda mais decisivo, não como 
competidor com a informação mediática, através de aulas expositivas em que será 
irremediavelmente derrotado, mas como organizador do trabalho dos alunos, tendo em vista a 
melhoria das aprendizagens de todos. Para além do conhecimento científico, é importante que o 
professor seja capaz de organizar as aprendizagens, apoiar os alunos à medida que as dificuldades 
vão surgindo e promover o estudo e o debate, por exemplo, de “questões socialmente vivas”, 
abrindo a escola ao mundo atual e contribuindo para a formação de cidadãos ativos e capazes de 
fundamentarem as suas opiniões e intervenções. Nestas mudanças, é imperativa a alteração do peso 
dos programas e a clarificação dos objetivos das aprendizagens e desenvolvimento dos alunos. Um 
dos obstáculos de peso a estas mudanças radica na organização atual da escola, com os seus 
espartilhos curriculares, os seus ritmos de trabalho e avaliação dos alunos. É necessário alterar o 
modo como se processam os percursos escolares dos alunos com uma atenção acrescida à aquisição 
de aprendizagens essenciais e recuperação dos alunos. Neste contexto, não deveriam acontecer 
situações em que o professor assume como sua missão ensinar o programa de um dado ano, mesmo 
sabendo que uma parte dos alunos não o consegue seguir.  

O dilema entre o cumprimento do programa e a integração de todos os alunos atormenta muitos dos 
professores e é responsável por grande mal-estar.  

A evolução na função do professor deve ser inscrita no seu desenvolvimento profissional, mas tem-se 
revelado difícil de concretizar em parte porque sentida como uma desvalorização do trabalho atual. 
O que está em causa é a evolução de uma missão em que o professor se sentia competente e em que 
uma parte dos seus alunos obtinham bons resultados para uma outra missão, bem mais complexa, 
exigindo novas competências, mas também portadora de maior satisfação, trazida pela melhoria dos 
resultados agora por todos os alunos. A mudança diz respeito aos professores, às escolas, mas 
também aos alunos. 

Os desafios colocados à função do professor não implicam a negação da sua competência atual, mas 
sim a aquisição de outras valências profissionais de grande complexidade. Estamos face a uma 
transição para uma função em que o professor é também um investigador capaz de solucionar 
situações difíceis.  

 

2.4. Inovações e sua implementação 

Considerou-se que o conhecimento sobre a implementação das inovações visando a melhoria das 
aprendizagens e resultados escolares a levar a cabo no A+R0 poderia ser relevante para outras 
escolas que pretendessem desenvolver inovações visando melhorar o sucesso escolar.  
                                                      
5 Carol, A; Tommlinson, S; Demirsky (2002), A; Liderar projetos de diferenciação pedagógica, ASA, pg.18 
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A investigação desenvolvida assumiu como um dos seus objetivos acompanhar os caminhos seguidos 
ao longo da implementação dos projetos e, por outro lado, estudar as estratégias adotadas, as 
dificuldades e sucessos encontrados. 

Afastávamos, assim, do pensamento que perdurou durante muito tempo, e até cerca de meados do 
século passado, segundo o qual as reformas eram encaradas como algo suscetível de ser “inventado” 
por equipas responsáveis situadas nos centros de decisão política e abarcavam essencialmente os 
conteúdos e instrumentos de trabalho. Pensava-se que a conceção e o facto de serem assumidas 
politicamente eram condições suficientes para a sua operacionalidade. A partir dos anos sessenta do 
século passado e com a expansão da escolaridade e a diversificação dos públicos que a ela acedia, o 
estudo da problemática das reformas torna-se mais complexo e abrange o modo como estas são 
apropriadas, bem como os seus resultados. Nas últimas décadas, o foco das reformas “desloca-se da 
qualidade da inovação promovida para a qualidade do seu uso”. (…) Passou-se de uma análise em 
termos de planificação a uma análise em termos de processos”. O autor refere ainda a atual 
diversidade de intermediários entre o planeamento e a execução das reformas (escolas, entidades 
regionais, centros de formação…) bem como dos instrumentos de apoio à mudança (formação, os 
instrumentos de trabalho, o “coaching”, a avaliação…)6.   

Berman, um dos autores citados por Dupriez, sugere duas lógicas opostas de reformas pedagógicas: 
por um lado, as programadas (em que se espera que as práticas estejam de acordo com os modelos 
propostos, segundo orientações muito explícitas e que pressupõem uma supervisão local), e as 
adaptativas (que visam promover a inovação adaptada ao meio em que é desenvolvida, 
reconhecendo o papel dos professores na construção e transformação das “invenções”). Nesta 
versão o trabalho colaborativo surge como essencial e a escola é o lugar privilegiado para a 
construção da mudança.  

O ProSucesso é uma política pública regional que, de acordo com esta classificação, pode ser 
considerada de natureza adaptativa ao atribuir às escolas e aos professores a responsabilidade pela 
concretização da inovação nos terrenos educativos, visando atingir os objetivos traçados, neste caso 
a melhoria das aprendizagens e resultados escolares. Há lugar a uma progressiva reinvenção da 
“reforma” em função do saber pedagógico das equipas, da sua constituição bem como da 
representação que tem do meio social e das condições existentes.  

Na obra citada, Dupriez (2015) tenta compreender as razões da dificuldade encontrada nas mudanças 
pedagógicas através da análise de um vasto conjunto de investigações sobre os processos de 
mudança na educação.  O autor cita assim os trabalhos de Levin e Fullan in Learning about system 
renewal management administration and leadership, (Dupriez, obra citada, pgs. 31 a 36) os quais 
elaboraram uma vasta revisão da literatura sobre as reformas em Ontário, nos Estados Unidos e no 
Reino Unido. Entre os domínios referidos, parece-nos de destacar a importância de consagrar uma 
atenção particular:  aos objetivos - uma reforma não deveria envolver demasiados objetivos e estes 
devem ser públicos e definidos de modo operacional; à motivação - a mudança só é possível se os 
agentes estiverem motivados individual e coletivamente e dispostos a implicar-se; ao reforço da 
capacidade de trabalho dos professores, das suas competências, recursos e motivação, o que apela à 
valorização dos dispositivos de entreajuda dos professores; ao intercâmbio de práticas entre escolas 
e sustentação de uma cultura de aprendizagem dos professores; à comunicação, segundo os autores 
                                                      
6 Dupriez, V. Peut-on réformer l’école ? Approches organisationnelle et institutionnelle du changement pédagogique, 
Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2015, 178 p., pg 35 
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as reformas que beneficiam de um grande apoio da opinião pública assentam num trabalho de 
comunicação e explicitação dos objetivos e desafios. 

Na mesma linha, também Perretti A, e Muller, F (2008) elencaram um conjunto de princípios para o 
êxito de inovações entre os quais se destacam: a necessidade de a mudança ser sentida (se o 
professor considerar que da parte da escola está tudo bem e que há que aguardar a mudança social 
para solucionar os problemas de insucesso escolar, então será muito difícil mudar); a necessidade de 
implicação das direções das escolas; a importância de lembrar em permanência os objetivos 
(consideram que “qualquer mudança gera turbulência”, e que na tempestade inevitável, os gestores 
deverão lembrar em permanência os fins a atingir e terão de desaprender para voltar a aprender). 
Ainda segundo estes autores, qualquer mudança de instrumentos de trabalho dá origem a uma 
diminuição de eficácia que exige novas aprendizagens, sendo necessário adotar políticas de passos 
pequenos e festejar as vitórias (“Quando o final está longe e que se sucedem as tempestades, o 
capitão deve apoiar a moral propondo escalas intermédias e elogiando”). A dimensão considerada 
essencial e a mais difícil é o fator humano7.   

Nos estudos sobre a inovação educativa, a liderança é em geral considerada decisiva, principalmente, 
em matéria de gestão das emoções, da criação de consensos, do apoio nos momentos difíceis e da 
valorização dos professores8. 

Em grande parte coincidentes com estas ideias, os autores do blog Innolab (um dos autores é 
François Muller, citado anteriormente)9  referem algumas condições para o êxito das mudanças: a 
importância da participação dos professores no planeamento e na tomada de decisão, bem como o 
seu compromisso com a mudança sem serem instrumentalizados; A incitação e acompanhamento 
bem como a ajuda externa (recursos e conselhos externos para ajudar a manter uma dinâmica) e, 
finalmente, o desenvolvimento das equipas para que se apropriem das condições de mudança. 

São igualmente referidos pelos mesmos autores alguns fatores que impedem a mudança, 
nomeadamente finalidades e objetivos insuficientemente definidos; prioridades em conflito, quando 
há muitas mudanças em simultâneo; falta de acompanhamento, uma vez que a inovação requer 
acompanhamento técnico, profissional, e emocional dos professores; insuficiente atenção à 
implementação (muitas mudanças falham simplesmente porque as suas consequências nas aulas e 
na escola não foram pensadas); dificuldades da direção. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 Perretti A, e Muller, F (2008) Mille et une propositions pédagogiques pour animer son cours et innover en classe. - 
tradução adaptada e sintetizada –  pg 176 
8 Tomlinson, Carol Ann ; Allan, Susan Demirsky - Liderar projectos de diferenciação pedagógica. Porto: ASA, cop. 2002. 223 
p. ISBN 972-41-2743-5 
9 Hopkins, D., Ainscow, M. and West, M. (1994). School Improvement in an Era of Change. London: Cassell. Data de 
consulta: 06/03/2018 
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3. Percurso metodológico 

 

3.1. O dispositivo de acompanhamento e propostas de trabalho 
apresentadas 

De início, foi proposta a visita regular de um elemento convidado pela DRE às escolas participantes 
no projeto.  

De seguida, foi concebido um dispositivo de acompanhamento das inovações em curso constituído 
por um grupo de trabalho a convite e com suporte da DRE, com autonomia e sem estatuto tempo do 
verbo hierárquico relativamente às escolas. Os órgãos de gestão das UO envolvidas no programa são 
parte importante deste dispositivo.  

Ficou assim estabelecido, após diálogo com a DRE, que este acompanhamento seria periódico e 
regular.   

A equipa procuraria, no diálogo com as escolas, estabelecer um clima de cooperação e um diálogo 
“formativo” sobre as competências e as práticas pedagógicas a desenvolver. Seria um 
acompanhamento centrado na inovação, entendendo-se por inovação a modificação das práticas 
educativas visando a melhoria das aprendizagens e do sucesso escolar.  

Da parte das escolas, tratava-se de desenvolver a inovação a partir de uma moldura estabelecida no 
quadro do A+R0.  

Partiu-se da ideia de que o acompanhamento do projeto deveria assumir uma metodologia de 
investigação colaborativa em que os atores (responsáveis das escolas, professores, alunos) 
participariam no trabalho de produção de conhecimento sobre as inovações em curso através dos 
seus testemunhos, da análise de situações, dos materiais pedagógicos produzidos. E, para além disso, 
a escuta desses atores deveria conduzir à identificação de necessidades de formação / apoio às 
equipas de docentes, à organização de sessões de formação, bem como a uma autorregulação das 
estratégias seguidas.  

Esta perspetiva assentava na ideia de que a investigação colaborativa, produzindo um saber 
decorrente da prática, organizado, pode contribuir para a sustentabilidade dos projetos e para a 
valorização dos materiais e estratégias concebidos e ensaiados e para a sua eventual difusão.  

Foi adotada uma abordagem indutiva, em que foi dada prioridade ao acompanhamento e recolha de 
dados sobre as experiências vividas, com uma interação entre o quadro teórico e a metodologia 
seguida. No que diz respeito ao quadro teórico, partiu-se da análise da problemática do insucesso 
escolar para o seu alargamento a questões relacionadas com a implementação da inovação. O 
quadro teórico foi assim evoluindo no confronto com as práticas decorrentes de novas problemáticas 
relacionadas com as inovações em curso e para as quais o quadro teórico adotado de início não dava 
resposta.  
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3.1.1. Composição e funcionamento da equipa de apoio e acompanhamento 
 

A Equipa de apoio e acompanhamento foi desde o início do projeto constituída por Ana Maria 
Bettencourt, que coordena, e Sandra Silva, técnica da DRE que a integrou pouco tempo depois. 

No caso de Ponta Garça, este grupo contou, igualmente, com o apoio do professor de Matemática, 
António Júlio Aroeira que, fazendo parte integrante da equipa do programa de formação e 
acompanhamento pedagógico do 2.º CEB, apoiou o trabalho desenvolvido nesta disciplina. Com o 
alargamento da candidatura aos 5.º e 7.º anos, em 2017/18, e consequente aumento do número de 
docentes a apoiar, face à sua instabilidade no projeto, foi necessário reforçar a equipa com Mónica 
Valadão e Ana Rosa Furtado, professoras de Matemática, e Fabíola Cardoso, de Português. 

Foi proposto que a implementação das mudanças fosse alicerçada no trabalho colaborativo 
destinado particularmente à organização das aprendizagens, análise dos progressos dos alunos, 
sublinhando-se a importância do seu envolvimento e do comprometimento das famílias para a 
melhoria dos resultados.  

No processo de acompanhamento, as equipas pedagógicas foram assim desafiadas para uma prática 
reflexiva centrada sobre a organização do trabalho dos alunos nas aulas e sobre a procura de 
diferenciação pedagógica com respostas ao nível da organização de aprendizagens mobilizadoras, 
para que cada vez mais alunos aprendessem mais. Foram também sendo proporcionados materiais 
pedagógicos construídos noutros contextos, designadamente da responsabilidade de Isabel Valente 
Pires,  Joana  Filipe, Pascal Paulus, Isabel Bento e Emília Silva  para serem estudados e adaptados caso 
interessassem, visando melhorar as aprendizagens e a integração cidadã dos alunos10.  

Em simultâneo, foram sendo ouvidos os atores e recolhida informação através de entrevistas a 
responsáveis pelas escolas, a professores, a alunos; da análise de instrumentos utilizados; da 
presença em aulas. Considerou-se essencial a construção participada de conhecimento sobre a 
inovação em curso, dificuldades e êxitos alcançados, conhecimento que poderá ser útil noutros 
contextos. 

Foi igualmente aplicado um questionário a todos os docentes dos CT, no final do 1.º ciclo de 
implementação (2 anos na EBS Graciosa; 3 anos na EBI Ponta Garça) para conhecer as práticas 
desenvolvidas e recolha de opiniões sobre o Programa A+R0 e o seu desenvolvimento.   

Nas várias deslocações às UO foram sendo realizadas entrevistas, em vários momentos, a docentes, 
em especial aos DT, alunos e conselhos executivos. Nas duas escolas, o acompanhamento traduziu-se 
em três visitas por ano da equipa e de outros contactos informais. 

Em cada deslocação da equipa de apoio e acompanhamento foram realizadas reuniões e sessões de 
trabalho com os CT.  Em ambas as escolas, no conjunto das visitas realizadas foram entrevistados 
elementos do conselho executivo, diretores das turmas envolvidas e alunos. Na EBI de Ponta Garça 
foram realizadas sessões com os delegados de turma. Aplicou-se um questionário a todos os 
docentes envolvidos no projeto. No caso da EBI Ponta Garça foi aplicado no final do ano letivo 
2017/18, com algumas diferenças do realizado na EBS Graciosa, dadas as especificidades. Na 
Graciosa, o questionário foi aplicado em novembro de 2017. No caso de Ponta Garça, foi 
simultaneamente aplicado um questionário, a 23 de maio de 2018, aos alunos que concluíram nesse 
                                                      
10 Em ‘Anexos’ – os programas das visitas realizadas. 
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ano o 3º ciclo, para aferir sobre as práticas desenvolvidas em sala de aula e as suas opiniões sobre o 
projeto. Foram igualmente recolhidos dados referentes à caraterização sociocultural e percursos 
escolares dos alunos. 

Procedeu-se ainda, em ambas as escolas, a análises SWOT, procurando-se através destas aferir as 
opiniões dos docentes sobre a evolução da implementação das inovações. Foram também 
consultados elementos produzidos por professores e alunos, atas das reuniões dos CT, entre outros. 

Cada sessão realizada entre o CT e a Equipa de apoio e acompanhamento procurou promover a 
reflexão junto de todos os docentes intervenientes, bem como um balanço do projeto, nos ciclos em 
que estava a ser desenvolvido, e foram dadas sugestões pela equipa, reforçadas nos últimos anos de 
implementação do projeto na sua lógica de ciclo (2016/17 na EBS Graciosa e 2017/18 na EBI Ponta 
Garça) por elementos da equipa de acompanhamento do ProSucesso. 

Os relatos das visitas figuram em anexo, sendo que no capítulo II serão apresentados resumos com os 
aspetos mais relevantes da evolução do programa A+R0. 

 

4. Questões orientadoras da pesquisa 

As questões orientadoras da pesquisa tiveram em conta as reflexões sobre o insucesso escolar e as 
estratégias de lançamento da inovação, as linhas do ProSucesso e do A+R0, bem como os contactos 
com as escolas que aderiram a este programa. 

Na análise das problemáticas associadas ao insucesso escolar e à implementação de inovações nas 
escolas estudadas, bem como das dificuldades encontradas, foram surgindo as seguintes questões, 
que abaixo são elencadas. 

 

4.1. Os apoios 

 

Como foi percebido e gerido o “apoio mais”?  

Seria o A+R0 entendido como: 

 A mudança ao nível de fatores externos às práticas pedagógicas como a adição de mais 
meios para apoio às escolas? 

 A intervenção atempada face às dificuldades de aprendizagem e integração dos 
alunos? 

 O desenvolvimento de práticas de diferenciação pedagógica possibilitando uma maior 
disponibilidade para o apoio na sala de aula aos alunos com maiores dificuldades?  

 

Os apoios fora da sala de aula 

 Tentaremos caraterizar os apoios mobilizados para os projetos e o modo como foram 
organizados e perceber em que medida houve, no A+R0, um reforço do número de 
professores relativamente às outras turmas das escolas. 
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 Quais as práticas de apoio aos alunos fora da sala de aula?  
 Existem tutorias e salas de estudo? Como são organizadas? Quais as dificuldades 

encontradas na sua implementação 

 

4.2. As práticas pedagógicas 

 Quais as inovações desenvolvidas ao nível das práticas pedagógicas? 
 Quais as práticas de diferenciação pedagógica visando o reforço do trabalho dos 

alunos, durante o tempo em que estão nas aulas? 
 Quais as práticas de ligação da escola ao meio? Foram adotadas práticas suscetíveis de 

ter em conta saberes, interesses e competências dos alunos? 
 Que inovações pedagógicas surgiram e que obstáculos se encontraram ao 

desenvolvimento de inovações, motivadoras de aprendizagens?  
 Como foi encarada a “retenção zero” ao nível das práticas pedagógicas?  
 Quais as transformações introduzidas, nomeadamente ao nível da avaliação dos 

alunos?  
 Como foi sentida a transição sem retenção, ao nível dos anos intermédios dos ciclos?  
 Que práticas de regulação das aprendizagens e comportamento foram adotados, 

especialmente nas aulas de Cidadania? 
 Quais as práticas de avaliação e autoavaliação adotadas? 
 Houve transformação de práticas assente no reforço da ligação entre a escola e o 

meio, por exemplo, através do desenvolvimento de projetos, capitalizando saberes e 
interesses dos alunos?  

 

4.3. A implementação da inovação 

Processo de adesão e conceção do Programa A+R0 

 Procurou-se compreender o processo de reinvenção do projeto ao nível da escola 
através da análise de algumas questões:  
 

 Razões da adesão ao projeto e modo como foi gerido o processo; 
 Modo como foi interpretada a margem de liberdade existente na escola;  
 Papel dos CE na gestão do programa. 

 

A comunicação na escola e na comunidade e o modo como foi efetuada a explicitação do projeto 
junto da comunidade: pais, autarquia, conjunto dos professores da escola; reações positivas e 
reticências ao Programa. 
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4.4. As lideranças e a gestão das crises 

Papel das direções das escolas na definição e liderança dos projetos 

 Modo como as lideranças encaram a sustentabilidade e duração dos projetos; 
 Qual a liderança formal e informal do Diretor de Turma (DT) e / que outras lideranças, 

formais ou informais, existiram? 
 Papel dos CE na adoção de propostas pedagógicas: avaliação; gestão curricular; apoio 

à organização de atividades; como lideraram o projeto e em que planos atuaram? 
Como foi lançado/relançado o A+R0 junto das equipas de professores?  

 Papel dos DT e do CT no apoio ao desenvolvimento das inovações;  
 Papel dos DT: coordenação das equipas de professores na adoção de materiais/ 

projetos, visando melhorar as aprendizagens e a gestão do currículo e de inovações 
pedagógicas; 

 Papel de outras lideranças informais na adoção de materiais/projetos visando 
melhorar as aprendizagens, na gestão do currículo e das inovações pedagógicas 
adotadas. 

 

As crises e a sua gestão 

  Gestão das reações ao projeto e gestão das emoções. 

 

4.5. Professores: Condições de trabalho e a formação  

 

 Estabilidade dos professores na escola; consequências da instabilidade no 
desenvolvimento das inovações; 

 Motivação dos professores - modo como foram associados à inovação; 
 Reforço da capacidade de trabalho, competências, recursos, motivação, dispositivo de 

entreajuda e intercâmbio de práticas; 
 Necessidades de formação; formação em contexto, temáticas desenvolvidas no 

contexto de formação; 
 Cultura de aprendizagem dos professores/ construção da mudança; 
 Desenvolvimento profissional; 
 Práticas de trabalho colaborativo e gestão do currículo.  

 

4.6. Os resultados escolares 

 
 Resultados obtidos na avaliação interna e sumativa; 
 Desenvolvimento de competências de autonomia, organização, capacidade e gosto 

pelo estudo. 
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PARTE II – ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO DO A+R0 NAS ESCOLAS  
CAPÍTULO I –  ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE PONTA GARÇA (EBI PG) 

 

Neste capítulo é analisado o desenvolvimento do programa A+R0 na Escola Básica Integrada de Ponta 
Garça.  

É apresentada uma caraterização da sua população discente e do corpo docente bem como das 
necessidades de formação, uma análise das práticas desenvolvidas e da implementação da inovação 
e, finalmente, uma análise dos resultados obtidos no âmbito do A+R0. 

 

1. Caraterização da EBI PG 

Situada na freguesia de Ponta Garça, no concelho de Vila Franca do Campo, a escola conta, em 
2015/16, com um total de 494 alunos. Esta população aumentou no ano letivo seguinte, para 516 
alunos, reduzindo significativamente, em 2017/18, para 457 alunos. 

A escola, construída de raiz, teve o seu primeiro ano de funcionamento no ano letivo de 2011/2012, 
albergando o pré-escolar e os alunos de todo o ensino básico das freguesias adjacentes.  Nesse ano, 
começou com uma comunidade escolar constituída por aproximadamente 600 alunos, sessenta e 
cinco professores e trinta funcionários (auxiliares e administrativos).  

No que concerne à oferta formativa, no ano letivo 2015/16, a escola oferecia, para além do ciclo 
regular do ensino básico, o subprograma Oportunidade para os alunos do 3.º ciclo (Oportunidade III), 
Curso de formação vocacional para 2.º ciclo e Turmas de Projeto Curricular Adaptado no 1.º, 2.º e 3º 
ciclos, assim como o Programa Específico do Regime Educativo Especial (PEREE), não integrados 
noutros programas educativos ou currículo regular, para o 1.º e 2.º ciclos. 

Contudo, com a entrada em funcionamento do A+R0, a escola optou por integrar todos os seus 
alunos no currículo regular, deixando assim de existir a oferta formativa dos subprogramas 
Oportunidade em 2017/18.  

Em 2017/18, a escola manteve, contudo, os Programas Específicos do Regime Educativo Especial e 
Turmas de Projeto Curricular Adaptado no 1.º, 2.º e 3º ciclos., assim como o programa Reativar.  
 

2. Alguns Dados sobre a População Escolar 

 

2.1. A Ação Social Escolar (ASE) 

No que concerne ao número de alunos beneficiários da ação social escolar11  - esta escola apresenta 
percentagens significativas nos 3 anos em análise.  

No universo escolar, em 2015/16, 84,95% dos alunos beneficiam de apoio, sendo que 306 alunos 
usufruem do primeiro ou segundo escalão. Em 2016/17, 81,11% dos alunos beneficiam de apoio, e 
                                                      
11   – Apoio que é atribuído a estudantes oriundos de agregados familiares que têm um rendimento mensal médio igual 
ou inferior ao salário mínimo nacional 
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usufruem do primeiro ou segundo escalão 313 alunos. No ano 2017/18, são 80,45% com apoio, 
sendo que destes 281 alunos usufruem do primeiro ou segundo escalão. 

No triénio 2015-2017, o 1.º e o 3.º ciclo são os níveis de ensino onde existem mais alunos 
carenciados, apresentando maior taxa de alunos no primeiro e segundo escalões. 

Relativamente à taxa global de sucesso do ensino básico, no intervalo compreendido entre os anos 
letivos de 2014/15 a 2017/18, confirma-se que a escola apresenta sempre valores globais acima dos 
80%. É no 2.º ciclo onde se regista a maior taxa de sucesso, atingindo valores muito próximos dos 
100% nos anos letivos 2014/15 e 2017/18.  

Em todo o universo escolar, a taxa de desistência global tem vindo a diminuir para valores residuais, 
correspondendo a 0,2% em 2017/18.  

A situação mais grave desta escola, em matéria de insucesso escolar, e que justifica a adesão ao A+R0 
diz respeito ao terceiro ciclo de escolaridade como adiante se verá.  

 

2.2. Caracterização das Turmas A+R0  

Como referido anteriormente, é significativa a percentagem de alunos apoiados pela ação social 
escolar.  Esta escola situa-se num meio rural com relativo isolamento onde são visíveis sérias 
carências, e com uma elevada percentagem de alunos com uma ou mais reprovações ao longo do seu 
percurso escolar.  

Com base nos dados obtidos no questionário aos alunos, constatamos que a maioria destes alunos 
reside próximo da escola, deslocando-se a pé. 

A ocupação dos tempos livres destes não difere significativamente do universo de alunos das mesmas 
idades - sobretudo computador e o convívio com amigos. Em seguida, música, desporto e televisão 
são as opções que mais se destacam.  

Face à crescente utilização das novas tecnologias por crianças e jovens, fomos saber o que fazem 
quando utilizam o computador. Perante um conjunto de opções, foram escolhidas maioritariamente 
as de caráter mais lúdico – ver vídeos/ouvir música, jogar e as redes sociais. 

 

2.3. Composição das Turmas e Insucesso Escolar  

Embora não existindo grupos de nível na EBI Ponta Garça, a constituição de cada uma das turmas 
reflete uma relativa homogeneidade, havendo uma composição desigual entre elas quanto aos 
resultados académicos e percursos escolares/idades.  

Os três quadros infra (quadro 1, 2 e 3) dão a conhecer as principais caraterísticas das 3 turmas do 3.º 
ciclo, nos anos letivos 2015/2016 a 2017/2018, que integraram o programa A+R0 nesta escola. 
Apresentam-se dados sobre o número de alunos por turma, a média de idades e o número de alunos 
com apoio social.  
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QUADRO 1 – ANO LETIVO 2015/2016 – 7.º ANO  
COMPOSIÇÃO, MEDIA DE IDADES E AÇÃO SOCIAL ESCOLAR  

TURMA COMPOSIÇÃO 
MÉDIA 

DE 
IDADES 

ALUNOS COM 
APOIO SOCIAL OBSERVAÇÕES 

Turma A  15 alunos 12,2 12 
 1 Aluno repetente / todos transitaram  

 
Turma B  15 alunos 13,1 13 7 Alunos repetentes/todos transitaram 

Turma C  14 alunos 14 14 
9 Alunos repetentes. Destes, 2 foram 
excluídos por faltas e 1 não transitou por 
absentismo escolar. 

TOTAL 44    
Dados: DRE/EBI PG 

 

QUADRO 2 –  ANO LETIVO 2016/2017 - 8.º ANO   
COMPOSIÇÃO, MEDIA DE IDADES E AÇÃO SOCIAL ESCOLAR  

TURMA COMPOSIÇÃO 
MÉDIA 

DE 
IDADES 

ALUNOS COM 
APOIO SOCIAL OBSERVAÇÕES 

Turma A  17 alunos 13,4 15 Entrada de 2 novos alunos repetentes   

Turma B  15 alunos 14,1 13  

Turma C  12 alunos 15 11 1 aluno desistiu  
TOTAL 45 alunos    

Dados: DRE/EBI PG 
 

 

As 3 turmas são pequenas relativamente à média na Região, oscilando entre os 14 e os 17 alunos ao 
longo dos 3 anos letivos em análise, sendo que a diferença das idades médias entre a turma A e C 
chega a aproximadamente 2 anos. 

Como referido em “Observações” nos três quadros, ao longo dos 3 anos letivos do A+R0, a turma C 
sofreu alterações significativas na sua composição, em 2017/18. No 9.º ano apresentava uma média 
de idades alta – 16,7 anos.  

É sabido que no percurso escolar de alguns destes alunos (especialmente na turma C) se regista uma 
ou mais retenções, pelo que, com maior probabilidade, acabam por abandonar a escola, ao 
completar 18 anos, e sem completar o ciclo de estudos. As desistências que registamos nos quadros 

QUADRO 3 – ANO LETIVO 2017/2018 - 9.º ANO - 
 COMPOSIÇÃO, MEDIA DE IDADES E AÇÃO SOCIAL ESCOLAR  

TURMA COMPOSIÇÃO 
MÉDIA 

DE 
IDADES 

ALUNOS COM 
APOIO SOCIAL OBSERVAÇÕES 

Turma A  17 alunos 14,5 12  

Turma B  15 alunos 15 12  

Turma C  16 alunos 16,7 9 
Entrada de 7 alunos (todos repetentes), 3 destes, 
transitaram do 8.º B 
2 desistiram 

TOTAL 48 alunos    
Dados: DRE/EBI PG 
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GRÁFICO 1  - Habilitações da Mãe 

acima são de alunos que optam por abandonar a escola quando atingem os 18 anos (idade limite da 

escolaridade obrigatória) ou foram excluídos por faltas. 

Foi aplicado um questionário a 45 alunos das 3 turmas, em maio de 2018 12, no qual foram apuradas 
informações de caraterização relevantes, quer sobre o contexto socioeconómico onde se inserem 
estes alunos, quer sobre o seu percurso escolar. Estes dados dizem respeito aos alunos do A+R0 
relativamente ao conjunto do percurso escolar. 

Como se observa no gráfico abaixo, há uma clara incidência de mães com níveis de escolaridade no 
intervalo do 4.º ao 9.º ano. Há um número significativo de mães com 6.º ano (17) e 9.º ano de 
escolaridade (10). E o maior número de mães tem habilitações até ao 6º ano de escolaridade (24) 
enquanto 16 situam-se entre o 9º e o 12º ano. Sublinhe-se ainda a inexistência de mães com o grau 
de licenciatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parece existir uma concentração do apoio social, indiciando níveis socioeconómicos baixos, nos 
alunos com mais retenções. 

A quase totalidade dos alunos com retenções no 7º ano era abrangida pelos escalões I e II (com mais 
comparticipação) do ASE. 

Assim, no quadro que se segue, registamos o número de alunos repetentes por turma e respetivo 
apoio social no ano letivo inicial do A+R0. 

QUADRO 4 – ALUNOS REPETENTES MATRICULADOS NO 7.º ANO  
EM 2015/2016 E RESPETIVO APOIO SOCIAL  

ANO 
2015/2016 

ESCALÃO I 
= comparticipação 

a 100% 

ESCALÃO II ESCALÃO III ESCALÃO 
IV 

ESCALÃO V  
=  sem 

comparticipação  
TURMA A 1 ALUNO 

REPETENTE     

TURMA B 2 ALUNOS 
REPETENTES 

4 ALUNOS 
REPETENTES   1 ALUNO 

REPETENTE 
TURMA C 2 ALUNOS 

EXCLUÍDOS POR 
FALTAS; 3 ALUNOS 

REPETENTES 

2  ALUNOS 
REPETENTES    

Dados: DRE / EBI PG 

                                                      
12 Questionário em anexo 
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É possível constatar-se que há uma relação entre o seu desempenho escolar e o meio 
socioeconómico e cultural dos seus agregados familiares.   

Neste universo de alunos, constatou-se um elevado número de retenções no seu percurso escolar, 
sendo que 27 dos 45 alunos inquiridos já ficou retido pelo menos uma vez. Relativamente ao ano de 
escolaridade onde reprovaram, é no 4.º e 7.º ano de escolaridade que se regista o maior número.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As três retenções registadas no 1.º ano do 1.º ciclo devem-se ao facto de, em 201313, ter sido dada a 
possibilidade, na Região Autónoma dos Açores (RAA), de retenção no 1.º ano de escolaridade, ainda 
que com caráter de excecionalidade. 

Esta possibilidade vigorou nos anos letivos de 2012/2013 e 2013/2014, tendo sido revogada em 
201514, com efeitos a partir do ano letivo 2014/2015, e seguintes. 

Por último, as disciplinas onde estes alunos afirmam encontrar mais dificuldades no 3.º ciclo do 
ensino básico, e conforme é possível observar-se no gráfico abaixo, são Português (7.º ano), 
Matemática (7 e 8.º ano), Inglês (8.º e 9.º ano) e Físico-química (9.º ano). 

                                                      
13 Portaria n.º 9/2013, de 11 de fevereiro 
14 Portaria n.º 23/2015, de 27 de fevereiro 
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Na verdade, e de acordo com os registos dos últimos anos, é possível constatar-se que os alunos 
desta escola pouco diferem dos restantes alunos do 3.º ciclo do ensino básico (CEB), no que respeita 
às disciplinas de maior dificuldade.   

Entre 2011 e 2014, e de acordo com dados fornecidos pelas unidades orgânicas da Região com o 3.º 
CEB, as disciplinas com mais insucesso, nestes anos letivos, indicavam, por ordem decrescente, as 
disciplinas de Matemática, Português, Inglês, Físico-Química, Francês, História, Geografia e Ciências 
Naturais. 

Nos anos seguintes, entre 2015 e 2018, e de acordo com consulta aos documentos disponibilizados 
pela Comissão Coordenadora do ProSucesso, é percetível que as disciplinas de maio insucesso na 
região são as mesmas do intervalo dos anos anteriores. 

A Matemática continua a ser uma das disciplinas com mais insucesso em todos os anos de 
escolaridade do 3.º CEB, em todas as UO da RAA. 

 

3. A Equipa Pedagógica nos anos letivos da implementação do Projeto 

A rotatividade no quadro de docentes do 3.º ciclo do ensino básico na EBI de Ponta Garça é bastante 
significativa, quando comparada com a EBI da Graciosa, a outra escola que implementou o projeto. 

No arranque do programa do A+R0, contavam-se nos CT 5 docentes do quadro, sendo o restante 
universo professores contratados (11).  
  
Nos quadros 5, 6 e 7 registamos, por disciplina, a entrada e saída de professores que fez parte do 
A+R0.  Como é possível observar, o número de professores contratados excede, em muito, o número 
de docentes do quadro desta escola.   
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QUADRO 5 - CORPO DOCENTE NO 7.º ANO (ano letivo 2015-2016) – TURMA A, B e C 

DISCIPLINA CONTRATADO (CTR) OU QUADRO (QD) 

Português CTR 
Apoio Português CTR 

Inglês QD 
Apoio Inglês CTR 

Francês CTR 
História CTR 

Geografia CTR 
Matemática CTR 

Apoio Matemática CTR 
Ciências Naturais QD 

Físico-Química CTR 
Educação Visual QD 

Educação Artística QD 
Educação Física CTR 
Cidadania (DTs) QD/CTR 

EMRC QD (ZONA) 
DPS CTR 

Dados: DRE 

 

QUADRO 6 - CORPO DOCENTE NO 8.º ANO (ano letivo 2016-2017) – TURMA A, B e 
C 

DISCIPLINAS (Alteração do docente  
relativamente ao ano transato) CONTRATADO (CTR) OU QUADRO (QD) 

Português (Novo) QD 
Apoio Português (Novo) QD 

Inglês (O mesmo) QD 
2 Apoio Inglês (O mesmo) QD/CTR 

Francês (Novo) QD 
Apoio Francês CTR 

História (O mesmo) CTR 
Geografia (Novo) QD 

Matemática (Novo) QD 
2 Apoio Matemática   

(c/ professor titular no ano transato) QD/CTR 

Ciências Naturais (O mesmo) QD 
Físico-Química (Novo) QD 

Educação Visual (O mesmo) QD 
Educação Tecnológica (o mesmo) QD 

Teatro (Novo) QD 
Educ. Musical  (O mesmo) QD 

Educação Física (Novo) QD 
Cidadania (DTs)  

Alteração dos DT do 8.º B e C QD (todos) 

EMRC (O mesmo) QD (ZONA) 
DPS (novo) CTR 

Dados: DRE 
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QUADRO 7 - CORPO DOCENTE NO 9.º ANO (ano letivo 2017-2018) – TURMA A, B 
e C 

DISCIPLINAS (Alteração do docente  
relativamente ao ano transato) 

CONTRATADO (CTR) OU QUADRO (QD) 

Português (Novo) CTR 
2 Apoio Português (Novo) CTR/QD 

Inglês (O mesmo) QD 
Apoio Inglês (Novo) CTR 
Francês (O mesmo) QD 

História (Novo) CTR 
Geografia (Novo) CTR 

Matemática (Novo) CTR 
Ciências Naturais (Novo) CTR 

Físico-Química (Novo) CTR 
Educação Visual (O mesmo) QD 

Educação Tecnológica (O mesmo) QD 
Teatro (O mesmo) QD 

Educ. Musical  (Novo) CTR 
Educação Física (O mesmo) QD 

Cidadania (DTs) Alteração na turmas B (novo 
DT) 2 QD/ 1 CTR 

DPS/EMRC (Novo/O mesmo) CTR/QD (ZONA) 
Dados: DRE 

 

No ano letivo 2016/17, o corpo docente desta escola foi alvo, mais uma vez, de grande renovação do 
seu quadro docente. Como tal, na equipa afeta ao projeto, regista-se a entrada de nove docentes no 
projeto, sendo que destes 13 são do quadro e cinco contratados (incluindo os de apoio). Os diretores 
de turma alteraram-se em duas das três turmas a desenvolver o projeto. 

É no último ano do ciclo deste projeto que o corpo docente envolvido regista as mais significativas 
alterações com a entrada de 10 novos professores (incluindo os de apoio). A instabilidade ao nível 
das direções de turma continua a ser visível, desta vez com 1 novo diretor na turma B, que assim 
altera a sua direção nos 3 anos do projeto. 

A grande instabilidade observada no corpo docente ao longo dos 3 anos tornou muito difícil a 
continuidade pedagógica e a gestão da inovação em curso, situação agravada também pela mudança 
das direções de turma. 

Há 37 professores que passam um ano pelo projeto, e dos 17 professores que iniciam apenas 6 se 
mantêm. Esta instabilidade e suas consequências será objeto de análise no ponto 6.1.  (pg.54)  

QUADRO 8 –  MOBILIDADE E VÍNCULO LABORAL DOS DOCENTES  

ANO LETIVO  QUADRO (QD)  CONTRATADO (CTR)  NOVO  

2015/16 5 11 -  

2016/17 14 4 9  

2017/18 8  9 10 

Fonte: DRE 
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GRÁFICO 5 - N.º de escolas onde já lecionou 

De acordo com informações fornecidas pela escola e questionários, constata-se que mais de metade 
são professores contratados e 64% não pertencem ao quadro da escola onde se encontram 
presentemente.15  Dos dados obtidos, realce ainda para o facto de estes professores apresentarem 
uma alta taxa de itinerância por diferentes escolas. Assim, dos 20 professores que respondem a esta 
questão, mais de 10 já lecionaram em mais de 8 escolas. Apurados os números sobre o tempo de 
lecionação – são 19 os professores a exercer ‘entre 10 e 20 anos’ – percebe-se que a situação é de 
uma grande instabilidade.  

Neste sentido, é importante relativizar a capacidade de análise sobre a situação e a aplicação das 
inovações iniciadas em 2015/2016 no 7.º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

No ano letivo 2017/18, de um total de 32 docentes que integram os CT turma dos 5.º, 7.º e 9.º anos 
do projeto, responderam ao questionário 24. Dos professores que responderam, 6 lecionam 2.º ciclo 
e 16, 3.º ciclo (2 não responderam).  

Constata-se que o número de docentes que acompanharam o projeto desde o seu início, do ano 
letivo 2015/16, ao fim, 2017/18, completando na integra os 3 anos do projeto, é um número muito 
reduzido. Contabilizamos 6 professores num total de cerca de 35 professores que integraram o 
projeto ao longo destes 3 anos letivos.     

No sentido de colmatar a dificuldade de informação dos docentes por a maioria não possuir a 
experiência do projeto, o questionário foi também endereçado via e-mail a 9 docentes que, não 
estando presentemente a lecionar na EBI PG, integraram a equipa pedagógica nos anos letivos 
2015/16 e/ou 2016/17. Nesse, uma das questões referentes ao grupo ‘Caracterização do corpo 
docente” – A 3.1 e A 3.2. - foi adaptada. Apenas um docente respondeu.  

No total foram analisados 25 questionários. Unicamente 6 dos docentes que responderam tinham a 
experiência de um ciclo inteiro. 

 

4.  Adesão ao A+R0 – Um Desafio 

A decisão foi tomada a partir de uma proposta da tutela (DRE). Face à preocupação com os 
resultados do 3.º ciclo o CE adotou o programa A+R0.  

                                                      
15 Questionário em anexo 
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Segundo os responsáveis desta unidade orgânica, a adesão materializou-se “com algumas 
resistências iniciais, mas o trabalho colaborativo terá sido decisivo para a posterior boa aceitação do 
projeto “(..) as pessoas conversaram entre si”. 16 

Esta seria a tónica do projeto: o trabalho colaborativo baseado na troca de informação permanente 
entre os professores, pese embora a instabilidade do corpo docente.  

A necessidade de mudança de paradigma foi visível nos professores envolvidos no projeto, como foi 
referido por um dos elementos da direção da escola. Houve a opção por dar prioridade à solidez das 
aprendizagens e ao desenvolvimento de competências essenciais “ (…) é que os próprios professores 
já não têm aquela preocupação de estarem subjugados ao cumprimento do programa”.17 deixando 
uma parte significativa dos alunos para trás. 

Menciona ainda que “a abertura à mudança é fundamental “Estamos a aprender todos!  E está a 
haver empenho (…). E o facto dos próprios alunos estarem interessados, muitos deles.”18 

 

5. 1.ª FASE - ANO 2015/16 

No balanço do projeto desenvolvido em Ponta Garça, o primeiro ano, dedicado à construção do 
projeto, é aqui tratado em separado e de forma mais detalhada.  Da parte da equipa de 
acompanhamento houve um esforço de produção de conhecimento sobre as inovações 
desenvolvidas, no sentido de estabelecer uma dinâmica de reflexão com os docentes e a direção da 
escola. Esse trabalho destinava-se, assim, a ser devolvido à escola para análise, correção e reforço 
das inovações implementadas. Havia também a preocupação do testemunho a transmitir à equipa 
pedagógica que iria ter a seu cargo a condução do projeto nos anos seguintes. 

 

5.1. Primeira visita à escola (novembro 2015) 

A primeira ida à EBI Ponta Garça decorreu no princípio de novembro de 2015 e visava a análise da 
situação do programa “Apoio mais - Retenção zero” e o apoio à sua conceção no terreno. Foram 
então visitadas as três escolas envolvidas, inicialmente, no projeto A+R0 (EBS Lajes do Pico, EBI Ponta 
Garça e EBS Graciosa). O trabalho então realizado está desenvolvido na parte I - ponto 1.2 

 

 

5.2. Notas sobre o primeiro ano de desenvolvimento do Projeto  

De outubro de 2015 a novembro de 2016, realizaram-se quatro deslocações em que tiveram lugar 
reuniões com os CT, diretores de turma, alunos das turmas envolvidas, participação em aulas de 
cidadania e em sessões de trabalho/ formação em contexto com os CT. 

Durante o primeiro ano de funcionamento do A+RO em Ponta Garça foram introduzidas profundas 
mudanças, tendo sido produzido no final dessa etapa um balanço. 

                                                      
16 Entrevista realizada em fevereiro de 2016 
17 Entrevista realizada em fevereiro de 2016 
18 Entrevista realizada em fevereiro de 2016 
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5.2.1. A Mobilização de Apoios para os projetos e a sua organização 
 

A escola promove, anualmente, apoios em contexto de sala de aula através de pares pedagógicos - 
em Português, Matemática, Inglês e Cidadania, e de tutorias; 

No primeiro ano de implementação do A+R0, os pares pedagógicos foram assegurados em três 
disciplinas – Português, Inglês e Matemática.  

Outra modalidade de apoio implementada nesta escola, em 2015/2016, foram as salas de estudo. No 
entanto, a frequência não era obrigatória e funcionava ao final do dia.  Por ser pouco frequentada 
pelos alunos, a medida foi abandonada por se considerar que não mobilizava os alunos que mais dela 
necessitavam, sendo proporcionados, em substituição, apoios em sala de aula. 

Esta medida foi reformulada nos anos seguintes (ver ponto 6.3., pg. 61). 

As tutorias contempladas no horário letivo dos docentes foram consideradas por estes muito 
positivas, porque compensavam o facto de os alunos não terem apoios nem trabalharem em casa, 
“tudo o que eles conseguem tem que ser feito aqui na escola”. Um dos elementos da direção da 
escola referindo-se às tutorias, considera “que tem sido uma mais-valia para os alunos e foi uma das 
apostas da escola.” Como afirmou, “todos os alunos que ficaram retidos têm tutoria”. 19 

Sobre o apoio em contexto de sala de aula com uma duração de 45 minutos na disciplina de Inglês, 
refere que “Se calhar para o ano vamos reformular essas questões, vamos ver se nos dão outros 
recursos.”20 Constata-se que esta é uma das disciplinas com uma taxa de insucesso elevada. 

Há ainda o exemplo de disciplinas por turnos, no caso da Físico-química e das Ciências Naturais que 
apresentam níveis de insucesso significativos no 3.º ciclo. 

 

5.2.2. Inovações e Práticas Pedagógicas 
 

Quais as inovações desenvolvidas ao nível das práticas pedagógicas? Em que medida as estratégias 
implementadas de novo eram anteriormente conhecidas das direções e dos professores?  

Houve nesta escola uma tentativa de mudança de paradigma, partindo de um ensino essencialmente 
baseado na transmissão de conhecimentos para um ensino centrado na aprendizagem através do 
trabalho em sala de aula.  

Partiu-se da ideia de que a sala de aula tem de ser um lugar onde se trabalha e se ultrapassam 
dúvidas, sendo difícil contar com o estudo em casa e, a existir, seria perspetivado como um 
suplemento/ reforço das aprendizagens realizadas em sala de aula.  

No decurso do projeto os professores vão progressivamente descrevendo a transição para práticas 
mais centradas no trabalho e nas aprendizagens realizadas na sala de aula durante o dia de 
escolaridade. É visível a coerência do discurso dos diferentes professores relativamente às práticas 
desenvolvidas e a satisfação quanto à evolução dos alunos.  

                                                      
19 Entrevista realizada em fevereiro de 2016 
20 Entrevista realizada em fevereiro de 2016 
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Foram adotadas algumas inovações visando estimular o trabalho dos alunos e melhorar a 
responsabilidade pelas suas próprias aprendizagens. Nesse sentido, foi dado início à utilização dos 
Planos Individuais de Trabalho (PIT) e aos Cadernos de Estudo21, visando apoiar os alunos e promover 
a sua autonomia e responsabilidade. Foram realizados alguns esforços no sentido da coordenação 
transversal dos professores e das disciplinas.  

A visão transmitida pelos DT sobre o processo de transformação pedagógica era, de início, 
simultaneamente de grande expetativa e adesão, mas também de insegurança quanto ao futuro, em 
parte consequência da instabilidade profissional (regime de contrato) na escola de dois deles. 

Com o decorrer do ano letivo, os professores demonstram acreditar na possibilidade de os alunos 
serem mais capazes de trabalhar e aprender. Sublinha-se a tomada de consciência, por parte dos 
docentes, da importância de trabalhar no sentido de encontrar a melhor estratégia para melhorar as 
aprendizagens. 

Para combater o facto de, no início, os alunos estarem pouco ou nada motivados para a escola, um 
DT refere que é importante os seus alunos perceberem que são capazes de realizar as tarefas 
propostas. Os professores manifestam ter dificuldades em motivarem os alunos e receiam o final do 
ano letivo marcado em Ponta Garça por numerosas festividades, fonte de concorrência com a escola. 
Da parte dos alunos a reação ao projeto é muito positiva. 

 

5.2.2.1.  Turmas - Grupos de Nível 

 

Como já referido anteriormente no ponto 2.3. sobre a composição das turmas, embora não existindo 
grupos de nível nesta escola, a constituição de cada uma das turmas refletiu a procura de uma 
relativa homogeneidade, havendo uma composição desigual entre elas quanto ao comportamento 
dos alunos, resultados académicos e percursos escolares/idades. Os diretores de turma referiram 
diferenças notórias entre as três turmas (Ver quadro 1,2 e 3 - composição das turmas). 

A organização adotada foi, de início, acompanhada de receios, designadamente quanto ao 
comportamento de uma das turmas (Turma C), em que alguns alunos tinham percursos e histórias de 
vida muito conturbados. Na primeira visita a essa turma, verificámos que tinham sido adotadas 
estratégias de prevenção da indisciplina que passavam por uma gestão rígida e, designadamente, por 
um grande afastamento das mesas individuais de trabalho. As aulas assistidas eram em grande parte 
centradas no professor com participação reduzida dos alunos.  

Graças à vontade de mudança assumida pela escola e pelo DT, houve uma progressiva 
institucionalização de estratégias de trabalho que procuravam estabelecer comunicação entre os 
alunos e desenvolver a sua autonomia e responsabilidade dando origem a uma profunda mudança. 
Com o avançar do ano letivo, a imagem negativa da turma veio a atenuar-se progressivamente.  

Foi mesmo estudada a hipótese de constituição de turmas heterogéneas para o oitavo ano de 
escolaridade, o que seria, todavia, inviabilizado em virtude de incompatibilidade dessa solução com 
as opções que os alunos frequentavam. 

                                                      
21 Em anexo 
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Os professores referiram a falta de expetativas de um número elevado de alunos e as diferenças 
profundas no comportamento de rapazes e de raparigas “no meio onde se inserem são notórias as 
diferenças entre os rapazes “(…) estavam na escola porque era obrigatório, senão estariam “nas 
vacas”, na agricultura ou na construção com os pais.” , e as raparigas, … “ (…) estariam em casa, 
sentadas na porta da rua com o telemóvel a mandar mensagens para a vizinha que está ao lado … 
sentada na ombreira ao lado da porta, ou seja, lado a lado”.22 

De acordo com o que pudemos observar e aquilo que nos foi transmitido, com o decorrer do ano 
letivo e em grande parte em virtude da “pedagogia do trabalho” adotada (uma organização centrada 
nas aprendizagens realizadas em grande parte na sala de aula), o clima nas turmas evoluiu 
profundamente, a participação dos alunos aumentou e a indisciplina na sala de aula reduziu-se.  

 

5.2.2.2. As estratégias adotadas  

 

Na visita de fevereiro de 2016, verificou-se que a escola tinha adotado diversas estratégias que 
procuravam que o essencial das aprendizagens se realizasse durante o tempo em que os alunos 
estavam nas aulas, tendo constatado que dificilmente o faziam em casa. Estratégias visando 
desenvolver a autonomia, a responsabilidade e a capacidade de trabalho dos alunos. Eram 
estratégias de trabalho propostas quer por elementos do CT que já as utilizavam, quer pela equipa de 
acompanhamento que, como já referido, havia deixado materiais de outras escolas e professores que 
trabalhavam com objetivos análogos.  

 

5.2.2.2.1. O CADERNO DE ESTUDO (CE) 

 

O caderno de estudo, adotado em algumas disciplinas, visa, segundo os professores, ajudar os alunos 
a acompanharem o programa e a mantê-los informados sobre o mesmo e sobre os seus objetivos, 
organizando-se em função destes.  

De acordo com a informação de professores e alunos, o Caderno de Estudo permitiu uma 
apropriação do programa com base no trabalho realizado pelos alunos.  

Trata-se de uma estratégia que apoia o docente no acompanhamento mais de perto do seu aluno, 
identificando as suas dificuldades e progressos durante todo o período escolar. Havia também a 
intenção de explicar aos alunos o programa para que entendessem onde teriam de chegar.  Para um 
dos professores, “o que resultou nas três turmas foi o caderno de estudo”. Explicou aos alunos: “Esta 
é a matéria que temos que dar nesta unidade, … vamos vê-la … vão trabalhá-la, vão escrevê-la, vão 
copiá-la e vamos ver a aplicação em cada disciplina (…).”23 

Para um aluno, este caderno estava a ser essencial porque “(…) agora sabiam o que deviam aprender 
(..) porque” (..) antes estudavam tudo errado.” 24 

                                                      
22 Entrevista realizada em fevereiro de 2016 
23 Entrevista realizada em fevereiro de 2016 
24 Testemunho de aluno numa aula de Cidadania (maio/junho 2016) 
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5.2.2.2.2. O PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO (PIT) 

 

O PIT é um instrumento de organização do trabalho dos alunos.  

A matéria a estudar é apresentada aos alunos de forma organizada, com propostas de trabalhos a 
realizar, elementos de autoavaliação, de análise de dificuldades, dos progressos realizados, das metas 
a alcançar.  

O PIT pode ser considerado um elemento central para o desenvolvimento da autonomia, 
responsabilidade e autoanálise. 

No primeiro ano do projeto, o PIT terá sido utilizado por um número significativo de disciplinas. 
Conforme testemunho de docente “Há disciplinas que já estão a aplicá-lo, nomeadamente Educação 
Visual, Físico-química, Ciências Naturais, História…”25 

Numa reunião do CT, um docente realça a aplicação do PIT que considera resultar “mesmo em 
turmas mais complicadas. Considera que há um sentido de justiça muito grande e uma avaliação 
evolutiva. …” importante refletir dia-a-dia sobre o que vão aprendendo. Não esconder o que não 
sabem. Todos trabalham e todos veem o que se está a fazer…”.2627 

Um aluno refere “Acho que é uma boa forma para nós sabermos o que é que nós vamos aplicar, as 
dificuldades, sugestões de como é que podemos ultrapassar as dificuldades para que consigamos 
fazer um bom trabalho.” 28 

 

5.2.2.2.3 O TRABALHO DE PROJETO, TRABALHOS DE GRUPO E AS VISITAS DE ESTUDO 

 

A metodologia do trabalho de projeto que estava a ser implementada era considerada pertinente por 
professores e alunos, sendo elemento de grande motivação para estes. Era já conhecida de alguns 
professores e praticada, particularmente, na disciplina de Educação Visual.   

A professora de EV explica-nos que os seus alunos estão a desenvolver “Um projeto de geocaching 
(…), e o de colaboração com Singapura, estão a ser mobilizados em Educação Visual e Educação 
Tecnológica.”29 

O projeto de Singapura, depois de vários contratempos iniciais, arrancou no 2.º período. A professora 
explica-nos que este é um projeto de intercâmbio que se propõe dar a conhecer uma cultura 
diferente aos alunos envolvidos. Nos primeiros contactos, e em articulação com a professora/turma 
de Singapura “foi definido um grupo de alunos [em Singapura], que nos enviaram uma bateria de 
                                                      
25 Entrevista realizada em fevereiro de 2016 
26 Entrevista realizada em fevereiro de 2016 
27  Exemplo de PIT (anexos) 
28 Entrevista realizada em maio de 2016 
29 Entrevista realizada em maio de 2016 
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perguntas sobre a nossa comunidade (..).”30 A ideia deste intercâmbio era o dar a conhecer uma nova 
cultura aos alunos, com tradições e costumes, religião e língua diferentes. 

O objetivo foi o de responder a um conjunto de questões colocadas pelos alunos de Singapura “Do 
que é que fala o hino do teu país? Quais são a cores da vossa bandeira? Qual é a vossa flor nacional?”  
Nessa altura, foi discutido o formato e quais as tarefas a desenvolver “A ideia agora é: eles estão a 
trabalhar esses temas, vão fazer uns pequenos textos (…) vão narrar essas histórias, mas na língua 
oficial de Singapura que é o Inglês. É uma língua que eles têm no currículo.”31  

No quadro dos projetos desenvolvidos, as visitas de estudo proporcionadas foram muito aclamadas 
pelos alunos e implementadas tendo em conta que “Estes miúdos também têm um grande handicap 
… estão isolados, não saem daqui da freguesia.” 32 

O projeto denominado “Asas da Garça” dava assim os primeiros passos, proporcionando aos alunos 
visitas de estudo e trabalhos de grupo. O trabalho foi sendo realizado com intervenção de várias 
disciplinas - Cidadania, Geografia, Francês, Inglês, Educação Visual, entre outras. 

As saídas de campo foram dinamizadas, sobretudo, nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico-
Química. 

Um DT referiu ser visível um aumento da motivação e interesse dos alunos pelas matérias, 
relembrando uma observação de um dos seus alunos ‘Ah! Este ano é que eu estou a gostar! Nos 
outros anos não ia a lado nenhum (..) ”33 

Outro DT referiu ainda, a título de exemplo, que os alunos prepararam em casa as questões a colocar 
na visita de estudo do dia seguinte: (…) é engraçado a forma mesmo como eles trabalham (…)  outro 
dia eu estava à noite com uns amigos e comecei a sentir o meu telemóvel com mensagens e depois 
fui ver o que é que era. Estavam eles no facebook a fazer perguntas à professora sobre as questões 
que deveriam colocar à palestra que iam ouvir e estavam lá depois a formular as perguntas (..) fazem 
um grupo fechado, um grupo privado(..) a mandarem perguntas para a professora: podemos fazer 
essa pergunta?  podemos fazer aquela?” 34 

Uma professora considera que “(…) a grande revelação no grupo, são as professoras de Ciência e de 
F. Q. que conseguiram fazer uma articulação maravilhosa. Transformar ... claro que já tinham uma 
forte componente prática. Portanto já tinham uma certa facilidade em gerir as coisas de outra 
maneira, mas abriram as aulas ao exterior, abriram as aulas entre elas (..) fizeram grandes 
cruzamentos entre as duas e connosco e essas sim, encarnaram mesmo o projeto.  

Fizeram uma transformação extraordinária e até acho que são aquelas que tiveram mais impacto nos 
alunos e tenho a certeza que se todo o CT tivesse feito o mesmo arranque que elas fizeram, tivesse 
tido a mesma predisposição, que os alunos já estavam com uma autonomia muito superior a todos. 
“35  

A adesão dos alunos às propostas de trabalho em geral, e em particular às ciências, é muito evidente 
“Também gosto muito de Ciências, Físico-química e Matemática, porque eu sei que é necessário para 
                                                      
30 Entrevista realizada em maio de 2016 
31 Entrevista realizada em maio de 2016 
32 Entrevista realizada em fevereiro de 2016 
33 Entrevista realizada em fevereiro de 2016 
34 Entrevista realizada em fevereiro 2016 
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o futuro. E acho que é bastante interessante quando a professora está a dar a matéria, por exemplo, 
dos vulcões, eu gosto de saber mais coisas sobre a natureza, das belezas que nós temos no nosso 
país. Gosto muito também de correr.” (01.06-1016). Nas outras turmas a adesão às estratégias 
adotadas nestas disciplinas é confirmada. 

Com a matemática, as dificuldades estão muito presentes, sobretudo na turma C…. “O ano passado 
eram só negativas atrás de negativas. Este ano consegui positivas, menos a uma matéria, que é 
Matemática, eu não percebo nada de Matemática (...)”36. 

No que concerne aos trabalhos de grupo, os alunos demonstram elevado interesse por esta tipologia 
de aula sempre que se realiza. Um exemplo retratado pelo DT  “ (..) Eu tinha-lhes dito que sexta-feira 
vem cá a banda militar atuar à nossa escola (…) a turma iria comigo no contexto da minha aula 
assistir à atuação da banda. (…) ‘….. Não senhora, a gente não quer ir à banda (…) A gente tem que 
trabalhar, temos imenso trabalho para fazer ... então e os cartazes? E a maquete? Depois não dá 
tempo.”37 

Em Cidadania, os alunos começaram a trabalhar em grupos para o trabalho de projeto “trabalhos de 
pesquisa, mas pesquisa não na internet, … … Tem a ver com o contacto com as pessoas, sobre as 
lendas e tradições, cantigas aqui de Ponta Garça.”38 

 

5.2.2.2.4. ASSEMBLEIAS DE TURMA (AT) 

 

Considerando-se importante a dinamização de AT como um espaço onde se aprende a comunicar, 
intervir, participar e regular a vida da turma, foi proposto pela equipa de acompanhamento a sua 
dinamização na disciplina de Cidadania. 

Os DT são os responsáveis por esta disciplina, e são coadjuvados por um colega do CT. 

As AT foram sendo introduzidas, neste primeiro ano, de forma faseada nas 3 turmas. A periodicidade 
das mesmas foi oscilando.  

No caso da turma B, por exemplo, numa análise realizada pela diretora de turma da primeira AT 
realizada em Cidadania “…os resultados são bastante promissores, (..) no final do 1.º período, (…) e 
eles foram muito críticos e conseguiram analisar perfeitamente como a turma funciona. (…)  também 
deram estratégias, por ex.: ao nível de comportamento, aquilo que não estava a funcionar … como é 
que poderia funcionar melhor, a distribuição da planta da sala, também deram as suas ideias, e esta 
participação também com eles na forma de construir o saber e a avaliação, é muito importante e 
eles, assim também têm consciência e responsabilidade de contribuir e de cumprir. “ 39 

No caso da turma A, por exemplo, as suas AT funcionaram com alguma regularidade, como 
testemunha a diretora de turma, referindo a importância das mesmas para a regulação de 
comportamentos dos alunos (...) os tais momentos de assembleia de turma em que se discutem e se 
                                                                                                                                                                                     
35 Entrevista realizada em maio 2016 
36 Testemunho de aluno em fevereiro de 2016 
37 Entrevista realizada em fevereiro 2016 
38 Entrevista realizada em fevereiro 2016 
39 Entrevista realizada em fevereiro 2016 
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abordam as situações problema, os diferentes parâmetros do desempenho da turma, de alguns em 
particular como o comportamento. Também discutimos ou falamos sobre as suas notas, as notas que 
eles têm recebido nos testes em diferentes disciplinas, os seus trabalhos, que notas têm tido nos 
trabalhos e eu peço-lhes sempre para fazerem uma reflexão acerca do seu desempenho antes, agora, 
o que é que tem sido diferente, o que é que tem mudado, para além disso em Cidadania (...)”40 
 
No caso da turma C, o DT regista que “(…) as aulas de Cidadania têm sido um misto de várias coisas, 
desde a parte de apoio, à parte de estudo e de organização. De estudo encontrar metodologias de 
estudo, tentar colmatar aquilo que eles em casa não fazem.” 41 
 
As AT parecem ter constituído para um melhor clima na sala de aula e para a transição entre uma 
fase em que o trabalho era inteiramente centrado no professor para uma outra em que os alunos 
participavam mais e entendiam melhor o seu “ofício” de alunos. 

5.2.3. A Avaliação dos Alunos 
 

Como estratégia para adaptar a avaliação à ideia de retenção zero nos anos não terminais de ciclo, 
houve a decisão de suprimir as pautas nesses anos. Os alunos continuariam a ter conhecimento da 
sua própria avaliação, mas ela não seria tornada pública. 

Houve uma diversificação de instrumentos de avaliação para além dos testes, que permitiam aos 
alunos irem tomando consciência das suas dificuldades e progressos e aos professores prestarem um 
apoio mais pertinente. Os PIT, os cadernos de estudo e o trabalho de projeto introduzem novos 
elementos de autoavaliação dos alunos.  

Ao longo do ano os alunos foram assim ganhando maior consciência das suas capacidades.  

O desenvolvimento da autoestima destes alunos era uma preocupação sempre presente da parte dos 
professores e da direção da escola. 

 

5.2.4. O Dilema: cumprimento dos Programas/Melhoria das Aprendizagens 
de todos os alunos 

 

O trabalho que os professores decidiram levar a cabo para dar uma oportunidade a cada aluno de 
aprender sem pôr em causa o cumprimento dos programas, indissociável de uma imagem muito 
generalizada de qualidade do ensino, é de grande complexidade. Exige o questionamento que pode 
ser considerado, de algum modo, um luto de determinadas práticas de natureza mais transmissiva e 
centrada no professor e a pesquisa de novas metodologias, designadamente uma gestão mais flexível 
do currículo como meio para reconciliar os alunos que apresentavam maiores dificuldades com a 
escola e implementar progressivamente estratégias de diferenciação pedagógica.  

Em reuniões com os professores foi patente a preocupação de alguns com o cumprimento dos 
programas (alguns receavam, particularmente, os resultados da avaliação externa no final do ciclo). O 
                                                      
40 Entrevista realizada em maio 2016 
41 Entrevista realizada em maio 2016 
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dilema cumprimento do programa e o abraçar de novas práticas essenciais à promoção das 
aprendizagens de todos os alunos estava presente no seu discurso. Era difícil abandonar a ideia de ter 
de cumprir o programa na sua totalidade, apesar do incentivo e apoio da direção a uma gestão mais 
flexível, mais compatível com a promoção das aprendizagens de todos os alunos, com a prevenção do 
abandono e insucesso escolares e o desenvolvimento da sua autoestima. Alguns professores 
identificam como problema o ritmo de “cumprimento” dos programas entendidos muitas vezes como 
o somatório dos conteúdos.  

Apesar do progresso dos alunos, era então manifestado o receio de não ser possível cumprir o 
programa, especialmente nas disciplinas de Português e Matemática, em que os alunos seriam 
submetidos a prova final do 9º ano. Apesar desses receios, também nessas áreas havia sido seguido 
um caminho de mudança.  

Havia a consciência do progresso que as metodologias agora adotadas promoviam. O professor de 
Matemática diz ter-se surpreendido com a atitude de alunos que pareciam “casos perdidos”, que se 
tinham tornado responsáveis e disciplinados, participavam e expunham as suas dúvidas. O mesmo 
professor assume como objetivo “que todos os seus alunos aprendam com rigor, e que se cumpra o 
programa”42. Considerava que o pensamento abstrato era o mais difícil para eles e diz sentir maiores 
dificuldades em adaptar a linguagem matemática junto destes alunos relatando as práticas de 
avaliação: idas ao quadro com frequência, aplicação do caderno de estudo onde sintetizavam a 
matéria que sairia nos testes, os conceitos chave e exercícios.  

Na disciplina de Português manifestava-se um esforço explícito para que todos os alunos 
aprendessem, sendo respeitados ritmos de aprendizagem diferentes. Um dos professores 
considerava a leitura como essencial bem como a interpretação e por isso todos os dias eram feitos 
exercícios de leitura explicando a cada aluno o que não entendia. Outro dos professores de 
Português afirmava ser impossível cumprir o programa da disciplina no 7.º ano. Prefere consolidar 
conteúdos e corrobora o colega, no que respeita à importância da leitura e interpretação de texto. 
Numa grande maioria das suas aulas os exercícios incidiam na produção textual, leitura e 
interpretação. 

Salientou-se ainda a exigência no trabalho desenvolvido pelos docentes e a visível lentidão do 
processo evolutivo dos alunos “É muito trabalhoso (…), porque eu tenho que simplificar ao máximo o 
discurso e o tipo de exercícios. Sinto que eles estão de facto a evoluir (…) mas que vai levar muito 
tempo…. Muito lentamente… Eu sinto-me muito frustrada, muitas vezes...”43 

Respeitar os limites e dificuldades de cada aluno é uma necessidade que procuravam assumir, como 
refere um DT “O projeto está virado para adaptação de metas, (..) para os alunos terem sucesso. 
Corta-se mais esta meta, mas eles vão ter sucesso. Eles hoje vão saber isto, amanhã vão saber aquilo 
(..). Não interessa, mas vão saber.“44 

Ao longo do ano e graças a um apoio claro da direção nesse sentido o CT foi assumindo a prioridade à 
organização das aprendizagens e o acompanhamento dos alunos em detrimento das aulas 
expositivas.  

                                                      
42  Testemunho na sessão de trabalho, em fevereiro de 2016 
43 Entrevista realizada em fevereiro de 2016 
44 Entrevista realizada em fevereiro de 2016 
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5.2.5. O Trabalho Colaborativo 
 

A regra seguida para as reuniões do CT foi uma periodicidade mensal, podendo extraordinariamente 
ser marcadas outra. 

Um DT salienta o facto de as três turmas contarem com um mesmo CT como um aspeto muito 
positivo “(…) a escola proporcionou-nos de forma espetacular um CT comum para todos, para as 3 
turmas. (..) temos feito (…) a partilha de informações e conhecimentos, a comparação de aulas tem 
sido realmente bastante vantajosa. (…)”45 

A concertação de estratégias entre os docentes do conselho de turma tem sido um dos pontos 
assinalados como mais positivos. Os próprios alunos sabem e sentem a diferença. 

A abertura à mudança por parte deste grupo de docentes foi também referida “Estamos abertos e 
temos que fazer coisas diferentes…”46 

A reflexão dos professores fez sobressair a permanente articulação e partilha de informação entre os 
elementos do conselho de turma. Os seus relatos centram-se na descrição das práticas desenvolvidas 
e na reação dos alunos às inovações implementadas, particularmente o PIT e os cadernos de estudo, 
as aulas abertas, que alguns professores estavam a utilizar. O PIT permite, no final do período, 
realizar a autoavaliação com esse instrumento…” O empenho dos alunos é um dos fatores mais 
visíveis e que é considerado um item na avaliação.”  47 

“Para pôr em prática o projeto comum, sentimos a necessidade de trabalhar uns com os outros e 
então sentimo-nos um bocadinho no limbo, porque neste momento estamos a aplicar estes modelos 
de trabalho e modelos de avaliação, mas sentimos muita necessidade de trabalhar em parceria e isto 
acho que é uma coisa extraordinária, porque não acontece com tanta frequência como se gostaria 
nas escolas.48  

Estamos face a uma estratégia de construção da inovação em que o CT adotou uma atitude reflexiva 
e de aprendizagem coletiva. O apoio e acompanhamento da direção foi um fator facilitador e 
impulsionador da construção da inovação.  

Em jeito de balanço, um dos representantes do CE declara “Estamos a aprender todos!  E está a haver 
empenho (…). Verifica-se o facto de os próprios alunos estarem interessados, muitos deles.”49 

Foi patente o empenho da equipa e do órgão executivo da escola na preparação de visitas de estudo. 

Uma professora descreve um processo deste tipo: foi ensaiando um conjunto de estratégias, 
procurando combater o desinteresse dos seus alunos pela sua disciplina. O que fez foi procurar 
quebrar resistências, nomeadamente com a música rap, mas tal estratégia não resultou, segundo ela. 
Os alunos demonstram falta de confiança nas suas capacidades e não memorizam. Procurou depois 
incentivá-los através de trabalhos de grupo. Também não funcionou muito bem a parte 
correspondente à oralidade na apresentação dos trabalhos. Desistiu deste método. Utilizou o 
caderno de estudo. Utiliza também o PIT. Este tatear individual, mas inserido num processo 
                                                      
45 Entrevista realizada em fevereiro de 2016 
46 Entrevista realizada em fevereiro de 2016 
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48 Entrevista realizada em maio de 2016 
49 Entrevista realizada em fevereiro de 2016 
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colaborativo em que se possam trocar incertezas e criar novas propostas, parece ter sido essencial, 
como no caso da utilização dos PIT ou do caderno de estudo em que se nota uma solidez confirmada 
por professores e alunos.  

5.2.6. A Liderança Formal e Informal – O Papel do Diretor de Turma -  
Dinâmicas dos Conselhos De Turma 

 

O papel do DT é destacado por diversas vezes e em diferentes aspetos, sendo importante o reforço 
positivo, a liderança da turma e a ligação à família “É o meu papel como diretora de turma (…)  
Também lhes dei os ‘Parabéns! Vocês deixaram-me orgulhosa.”50 

No momento de entrega das avaliações do 1.º período foi notória a satisfação dos pais com o 
progresso dos seus filhos. “Estavam espantadas pela positiva, (…) receberam muito bem todas estas 
mudanças e perceberam que, de facto, o trabalho que está a ser feito é todo para os ajudar e lhes dar 
as melhores competências que lhes podemos transmitir. 51 

Um acompanhamento mais próximo dos pais, e a permanente comunicação do que vai acontecendo 
na escola, foi preocupação dos docentes deste CT. E tal refletiu-se igualmente no trabalho 
desenvolvido em casa pelos pais junto dos seus filhos. Conforme referido por um dos DT “ E é claro 
que o trabalho que eles também têm estado a fazer se deve ao facto de estarmos em constante 
comunicação, (…) eles têm colaborado muitíssimo comigo em casa, comigo e com o que os 
professores têm estado a pedir.”52 

A estreita colaboração desenvolvida com os pais gerou resultados visíveis e benéficos para todos. “Eu 
peço: verifique o caderno, pergunte se ele já fez os trabalhos … olhe que ele tem-se esquecido do 
material, verifique .“53 

No que respeita ao “estado de alma” dos docentes é assumida a dedicação e vontade demonstradas 
para mudar e fazer melhor. O que verdadeiramente os motiva é observar o sucesso dos seus alunos e 
a crescente motivação destes. No entanto, o processo é exigente e muito trabalhoso como refere um 
DT: “Eu sinto que é muito exigente para nós, professores. (…) exige de nós muita dedicação, muito 
trabalho, mas compensa quando os nossos alunos atingem e se motivam e ficam eufóricos quando 
há alguma coisa para fazer e depois conseguem atingir o sucesso.”54 

Como testemunha um DT “Muito sucintamente, é um projeto talhado para o sucesso (…) Muito 
trabalhoso, mas é talhado para o sucesso. Os professores têm que pensar que isto é uma forma, é um 
caminho para o sucesso dos (seus) alunos.”55 

5.2.7. O Papel dos Pais/Encarregados de Educação 
 

O reconhecimento pelos pais da evolução dos alunos sobressai dos testemunhos obtidos junto dos 
DT.  

                                                      
50 Entrevista realizada em fevereiro de 2016 
51 Entrevista realizada em fevereiro de 2016 
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“Depois das reuniões de avaliação, na entrega de notas, os pais começaram a sentir-se satisfeitos 
porque os repetentes (antes) era só negativas e agora aparece uma negativa ou não aparece 
nenhuma e dizem assim: isto está muito bom este ano, este ano estamos muito contentes, muito 
satisfeitos com eles e eu digo: Sim, eles estão a fazer este trabalho, nós estamos a trabalhar com eles, 
mas em casa é preciso que lhe dê espaço para estudar, que verifique que de facto está a fazer isso e 
que não está no computador só a jogar, que leia um pouco, leia com o seu filho, dê lhe 5 minutos 
para que ele leia para si em voz alta, pegue num livro, seja do manual, seja o que tiver em casa, que 
leia em voz alta, partilhe, discutem, dialoguem, porque todas as ideias que vêm para as assembleias 
de turma são discutidas em casa e os pais estão ao corrente de todas as atividades, porque depois 
quando vêm falar comigo eles dizem-me: Pois, porque fizeram em Ciências isto e porque a senhora 
disse aquilo ... porque eu faço sempre essa ligação de tudo o que me é dito para falar com eles e eles 
tomarem essa consciência e essa responsabilidade”.56 

5.2.8. A Direção da escola na mobilização do Projeto e gestão dos conflitos  
 

Os elementos da direção da escola tiveram um papel decisivo no lançamento e liderança do 
programa A+R0 em Ponta Garça. Houve a invenção do projeto a partir da moldura definida pela DRE.  

O arranque foi considerado muito difícil porque havia que organizar o trabalho em moldes diferentes, 
principalmente quanto à ideia de que o essencial das aprendizagens e dos apoios teria de ser 
realizado durante o dia de escolaridade.57 

Segundo a direção foram ouvidos os elementos do CT “ (…) sobre o que estava bem ou estava a 
impedir que o projeto avançasse e que teria de haver um maior envolvimento, não só dos 
encarregados de educação, como também responsabilizar de certa forma os alunos no seu próprio 
processo.” Refere ainda que “ (…) houve inicialmente dificuldade de sair da sua zona de conforto e 
também, como eu já disse, estávamos formatados a trabalhar desta forma, isto agora é como virar 
tudo de pernas para o ar. (…) Nós explicamos que o projeto tinha uma filosofia diferente e era visto 
em 3 anos, que a avaliação final só seria feita no último ano de implementação e chegámos a um 
consenso.” 58  

Houve assim alguns pontos aceites por todos, particularmente no que tocava à avaliação dos alunos, 
ponto mais controverso. Depois da discussão, houve uma redação realizada por um pequeno grupo.  

Nas entrevistas com o CE realizadas no final de 2015/16 havia a convicção de que o projeto estava a 
correr bem e se adaptava muito bem a uma parte das disciplinas, apesar de reconhecerem existir um 
problema mais complexo com a disciplina de matemática.  

Numa retrospetiva sobre o lançamento e evolução do projeto no primeiro ano, são referidos 
momentos de grande dificuldade e deceção vividos no primeiro período.  

É referido um momento em que foi passado um vídeo How to fix a broken school? – “Um relato 
espetacular para apresentar aos professores”59 que resultou.   
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Está sempre presente no discurso da direção da escola a importância de um trabalho permanente de 
motivação dos professores. 

“Acho que o sucesso deste projeto se deve inteiramente aos professores. Agora, há coisas que não 
correram conforme nós esperávamos. Claro que há! Mas este projeto é um projeto inicial, tudo 
aquilo que nós já conseguimos, para nós é uma grande vitória...”60 

“Há uma linha que separa o sucesso do insucesso e essa linha, a nosso ver, tem a ver também com o 
empenhamento que nós pomos e no nosso desejo de querer que isto tenha realmente sucesso.  E 
como é uma coisa que nos tem dado muito trabalho e nós empenhamos também a nossa palavra e a 
nossa cabeça e tudo mais.  Nós queremos acima de tudo que isto resulte, fazemos questão de ‘dar o 
corpo às balas’ para o bem e para o mal.” 

Apesar de alguma evolução, há o lamento pela falta de participação dos pais.  

5.2.9. Os Pontos Fortes e Fracos identificados pelos professores em 
2015/16 

 

Em junho de 2016, os professores apontavam como pontos fortes do projeto: o trabalho colaborativo 
com a partilha de ideias e estratégias; um mesmo conselho de turma nas 3 turmas; a dedicação ao 
projeto por parte de cada um; um trabalho colaborativo com experimentação e conhecimento dos 
resultados, a partilha com vista à implementação de estratégias mais eficazes; aposta no reforço 
positivo; relações de proximidade com os alunos; metodologia de projeto; o facto de os alunos 
estarem mais alegres e com vontade de estar na escola; a relação de proximidade e confiança dos 
alunos; as aulas em parceria. 

Quanto aos pontos fracos apontavam, principalmente: sobrecarga de trabalho; difícil habituação a 
novas metodologias; dificuldades de planificação; resistência à mudança (novas metodologias e 
estratégias); adequar os contributos das diferentes disciplinas aos projetos comuns; tempo para 
perceber o que era o projeto (a sua essência). Andamos “à deriva” … Consideram que o projeto 
começou verdadeiramente no 2.º período e que o nível de evolução podia ter sido melhor.  
Lamentam o facto de não terem conseguido integrar os alunos todos.  

Foram ainda apontados como desafios: motivar os alunos e o desenvolvimento de novas estratégias 
e metodologias; reforçar a implementação de aulas abertas (transdisciplinaridade e 
interdisciplinaridade); a criação de um espaço comum para implementar o projeto, nomeadamente 
uma oficina de projeto e o envolvimento dos pais e encarregados de educação; chegar ao fim com o 
mesmo número de alunos com que começaram e os mesmos. 

 

5.2.10. O Acompanhamento da disciplina de Matemática 
 

Na EBI Ponta Garça, e na sequência das reuniões de António Júlio Aroeira (outubro de 2015) com os 
docentes de Matemática (titular e de apoio), ficou estabelecido um programa com sessões de 
                                                      
60 Entrevista realizada em maio de 2016 
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trabalho àquela disciplina, o que veio a ser desenvolvido com grande apreço por parte dos respetivos 
docentes professores e alunos.  

Trata-se de propostas de trabalho61 mobilizadoras e que se prendem com interesses associados à 
vida dos alunos.   

5.2.10.1. Uma Breve Reflexão sobre o Primeiro Ano 62 

 

Tendo em consideração os contactos estabelecidos com os docentes dos conselhos de turma 
envolvidos no Programa A+R0, ao longo dos primeiros meses de intervenção, surgiu a necessidade de 
clarificar alguns aspetos relacionados com o planeamento da inovação ao nível das práticas 
pedagógicas. Dada a importância da Matemática e as dificuldades sentidas pelos alunos, realizou-se 
uma reunião no dia 19 de fevereiro entre o professor Júlio Aroeira e os docentes desta disciplina, 
com o objetivo de compreender o tipo de trabalho realizado na disciplina de Matemática ao nível da 
gestão do programa, metodologias e diferenciação pedagógica. 

Desta conversa resultaram várias conclusões sobre o trabalho desenvolvido, destacando-se os 
seguintes diagnóstico:  

 o programa é desenvolvido em função da apresentação do manual adotado (na sequência 
dos assuntos e dos exercícios / tarefas apresentadas); 

 trabalho muito semelhante nas três turmas; 
 metodologia essencialmente expositiva na apresentação dos conteúdos/conceitos seguida 

de prática (resolução de exercícios/problemas do manual); 
 o trabalho realiza-se no caderno, individualmente, com poucas interações ao nível da 

confrontação de ideias na resolução de situações problemáticas e da comunicação 
matemática. 

Deste diagnóstico resultaram algumas propostas de intervenção com o objetivo de promover: 

 uma gestão mais flexível do currículo; 
 a resolução de problemas, centrada na abordagem de situações do quotidiano, 

compreendendo, modelando e criticando; 
 a valorização do trabalho colaborativo e da comunicação matemática.   

 

A intervenção foi agendada para o 3.º período tendo decorrido em dois momentos distintos, o 
primeiro em meados de abril e o segundo no final de maio. A metodologia de trabalho utilizada na 
preparação das tarefas e a sua implementação nas turmas foi semelhante.  

Todo o processo foi desenvolvido de acordo com a planificação definida para as turmas e as tarefas 
selecionadas para serem implementadas foram propostas aos docentes afinando alguns aspetos de 
detalhe tendo em consideração os alunos a que se destinavam. 

As duas tarefas propostas tinham como ponto de partida um pequeno filme que contextualizava o 
trabalho que iria ser desenvolvido posteriormente (“A fatura da EDA” e “A calçada portuguesa”)63. 
                                                      
61 Tarefa Matemática – relatório-síntese (anexo)  
62 Reflexão escrita pelo docente António Júlio Aroeira (docente de Matemática que acompanhou o projeto) 
63 Em anexo 
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Era fundamental que as propostas de trabalho mostrassem aos alunos a importância da matemática 
e a sua constante presença no quotidiano, mesmo quando essa presença não é óbvia. A organização 
dos alunos em grupo, promoveu as competências de interação e comunicação. Note-se a este 
propósito que, a maioria dos alunos, referiu ser a primeira vez que trabalhava em grupo na disciplina 
de Matemática. Os contextos apresentados promoveram a curiosidade dos alunos no sentido de 
saber mais, de procurar informação complementar sobre a produção de energia elétrica nos Açores 
e, em particular, no próprio concelho onde vivem, onde funcionou uma das primeiras centrais 
elétricas dos Açores na freguesia de Água D’Alto. 

 

5.2.11. Balanço e Sugestões da Equipa de Apoio e Acompanhamento 
 

Na reflexão realizada com o CT foi identificada uma profunda evolução das práticas realizadas com 
instrumentos visando reforçar a autoestima dos alunos e os progressos nas aprendizagens.  

No sentido de promover a articulação entre a investigação e formação, a equipa de apoio e 
acompanhamento recolheu e organizou a informação sobre o processo de inovação através, por 
exemplo, de entrevistas, no sentido de conhecer o esforço despendido pelos docentes neste 
programa.   

Neste sentido, propôs-se aos docentes a acreditação da formação realizada em 2015-16, informando-
os de que não implicaria mais trabalho. A avaliação seria realizada com base no portefólio de turma, 
já em construção e uma reflexão crítica individual sobre o trabalho desenvolvido durante este ano 
com as turmas.  

A proposta não encontrou eco da parte dos professores que manifestaram descrença no impacto da 
formação nas suas carreiras ( em 2016) . 

Assumindo como objetivo principal a aprendizagem de todos os alunos, foi valorizada a reflexão 
sobre o dia-a-dia e as aprendizagens realizadas. Neste processo todos os alunos trabalham e é claro o 
que cada um está a realizar. Seria o que Perrenoud designava de um “estaleiro a céu aberto”. 

Foi partilhado com os professores a importância da pesquisa e do reforço de desafios suscetíveis de 
motivarem os alunos e desenvolverem atitudes de cidadania sendo sugeridas estratégias para: 

 A continuação do esforço realizado com êxito, por parte dos professores para aumentar a 
autoestima dos seus alunos dos quais uma parte apresentava um passado escolar perturbado.  

 A promoção da avaliação ao serviço da aprendizagem e a continuação da procura da 
diversificação dos instrumentos de avaliação. 

 O aprofundamento da capacidade de os alunos conhecerem as suas dificuldades. É preciso 
dar novo papel aos alunos, como agentes da sua aprendizagem. Para isso servirão os PIT, 
cadernos de estudo e trabalho de projeto, já ensaiado, garantindo-se certamente uma maior 
autonomia dos alunos, pois estas estratégias ajudam-nos a refletir sobre o ponto onde estão. 
São estratégias que permitem aprender a aprender! Em jeito de balanço, sente-se a 
preocupação generalizada de trabalhar competências, atitudes e a comunicação. 

 Valorização da comunicação oral para que os alunos sejam capazes de se exprimir 
corretamente de modo a serem compreendidos e assim ganharem autoestima. 
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 Chamar a disciplina de Educação Física ao projeto realizando-se a prática das 
caminhadas/trilhos, acompanhadas de recolha fotográfica com o apoio da Geografia (que 
ajuda a “ver” relevos, plantas endémicas, fauna local). 

 Promoção nos alunos de competências de cidadania em parceria com a autarquia, 
proporcionando a possibilidade de aprenderem a intervir, apresentando por exemplo 
sugestões, críticas, elogios.  

 Proporcionar ocasiões para que os alunos aprendam a negociar, a ouvir os outros. E, no caso 
do projeto de intercâmbio com Singapura, será importante valorizar o diálogo intercultural. A 
Educação para o Risco é uma dimensão significativa e pode ser enquadrada na educação para 
a Cidadania. O risco pode ser relacionado com o contexto geológico ou o problema de 
degradação do planeta e em particular da terra em que se vive. Também no contexto da 
educação para a cidadania sugere-se desenvolver trabalho para promover a literacia 
mediática. Foi sugerido por exemplo desenvolver a capacidade de ler o mundo, a partir da 
informação veiculada pela televisão ou pela NET. É importante pedir aos alunos que vejam e 
debatam assuntos da atualidade.  

 Sair da escola e prosseguir os trabalhos em curso na área das Ciências/ Geologia e o reforço 
das visitas aos museus, visando o conhecimento do território e a cultura local. 

Todos sabemos que o meio social tem influência no sucesso escolar, mas a ação pedagógica é 
relevante como se pode ver pela atividade do conselho de turma.  

Constatou-se que foi dado um passo para a dessacralização do currículo através de uma gestão mais 
centrada nas aprendizagens realizadas pelos alunos. 

Agora os alunos aprendem mais durante o dia de escolaridade, porque os docentes encontraram 
metodologias adequadas para os alunos trabalharem mais, por exemplo o caderno de turma e o PIT. 
A avaliação está a ser utilizada, para se saber quais são as dificuldades dos alunos e para estes 
perceberem o que já sabem, o que não sabem e o que podem fazer para melhorar.  

Vale a pena assinalar alguns aspetos identificados pelos Diretores de turma no final do primeiro ano 
letivo do projeto. 

 Verificou-se que através do projeto, a escola chegou às famílias.  
 A aplicação do Plano individual de trabalho parece ter resultado em todas as turmas.  
 É importante refletir dia-a-dia sobre o que os alunos vão aprendendo. Não permitir que 

escondam o que não sabem. No projeto verificou-se que todos trabalham e todos vêm o que 
se está a fazer. 

 É reforçada a importância de as três turmas terem o mesmo CT. Os DT assinalam a evolução 
positiva das suas turmas.  

 

6. 2.ª fase - anos 2016/17 e 2017/18 

Apesar do balanço positivo no primeiro ano de implementação do projeto, o CE decide, em 
2016/2017, manter o 8.º ano no projeto não se recandidatando ao seu alargamento.  Entre as razões 
avançadas pelo CE, a instabilidade do corpo docente, a necessidade de estabilizar o projeto e que 
este deveria ser avaliado antes de ser alargado na escola, daí o não envolvimento, ainda, do novo 7º 
ano. 
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6.1. A equipa pedagógica – instabilidade 64 
 

Em 2016/17 a equipa pedagógica sofreu significativas alterações. Da equipa do ano letivo anterior 
tinham saído os professores de Português, Francês, Físico-Química, Geografia, Educação Física e 
Matemática (que passou a professor de apoio). 

Mantinham-se os professores de Inglês, História, Ciências Naturais, Educação Visual, Educação 
Tecnológica, Educação Musical e Educação Moral e Religiosa. 

Em 2017/18 mantêm-se os professores de Inglês, Francês, Educação Visual, Educação Tecnológica, 
Educação Moral e Religiosa e Educação Física. 

É neste ano que se regista a maior entrada de novos professores nos CT deste projeto. 

Regista-se ainda o facto de que algumas disciplinas, ao longo destes 3 anos letivos, alteraram 
sistematicamente o docente. São os casos da Matemática, Português, História, Geografia e Físico-
química. 

Sublinhe-se ainda as mudanças anuais dos DT, que no caso da turma B, aconteceu sistematicamente 
nos 3 anos de desenvolvimento do projeto. Destaque ainda para o facto de apenas 6 docentes terem 
acompanhado o projeto na íntegra. 

Esta sucessiva alteração na direção desta turma poderá ser um dos fatores responsáveis por alguma 
instabilidade que foi sendo detetada no percurso desta turma neste projeto, por exemplo, 
dificuldades ao nível do comportamento dos alunos. 

 

6.2. Tentativa de consolidação do A+R0  
 

Após uma 1.ª fase (2015/16) de construção do projeto, há uma 2ª fase de tentativa de consolidação e 
expansão, respetivamente nos anos letivos de 2016/17 e 2017/18. 

Entre 2016 e 2018 o projeto sofreu uma quebra no seu desenvolvimento decorrente sobretudo da 
instabilidade do corpo docente. Assim, o trabalho colaborativo e a formação em contexto que 
permitiu acentuadas mudanças ao longo de 2015/16, em resultado, particularmente, do esforço da 
direção e do trabalho colaborativo, foi sendo prejudicada instalando-se em alguns períodos um 
ambiente de desânimo e mesmo descrença. 

2016/2017 foi, apesar de tudo, um ano de consolidação.  

Em reunião realizada em outubro de 2016 com a equipa de apoio e acompanhamento, o CE faz uma 
análise da dificuldade de coordenação ao nível do CT face às inovações que os mesmos tinham 
decidido realizar. É relatado o início do ano letivo em que o CE apresentou as estratégias pedagógicas 
seguidas no ano anterior, na tentativa de dar estabilidade a um processo em que uma parte 
significativa dos docentes tinha saído da escola. É revelada grande preocupação com a compreensão 
e utilização dos instrumentos pedagógicos utilizados e, particularmente, com as estratégias de 
avaliação.  Falam-nos da necessidade de partilha de estratégias, de uma maior articulação “como é 
                                                      
64 Ver capítulo I – ponto 3 (pg.39) 
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que eu vou trabalhar este conteúdo na minha disciplina, como é que tu vais dar continuidade na tua 
...” atribuem as dificuldades, designadamente, ao que consideram ser a cultura instituída nas escolas 
que “vai demorar até ser alterado.”65 

Há a consciência de que a “mudança não se faz de um momento para o outro”66 e de que é 
necessária uma atitude formativa baseada na construção de materiais pedagógicos, por exemplo 
como o PIT. Há também a dificuldade de centrar o CT na gestão do projeto e a tendência para centrar 
o debate do CT nos comportamentos dos alunos. Apontam a dificuldade de planear o trabalho 
transdisciplinar e de analisar os processos de trabalho. 

Estas dificuldades não impediram o desenvolvimento de diferentes metodologias, de que é exemplo 
o projeto congregador “Nas Asas da Garça”, onde confluíram os conteúdos curriculares de diferentes 
disciplinas, lecionados quer na sala de aula quer em espaços sociais e culturais da comunidade.  

Uma das maiores preocupações era já então a Matemática, que viria a constituir o problema mais 
grave do projeto nesse ano letivo. 

Em matéria de avaliação dos alunos foram apontados desafios respeitantes à necessária diversidade 
dos instrumentos e não ao seu número.  

Analisam-se alternativas à gestão das aulas, na tentativa de reduzir o tempo de escuta passiva dos 
alunos, e da necessidade de mais trabalho e realização de aprendizagens durante o tempo de aulas. 

A equipa de apoio e acompanhamento relembrou alguns planos de trabalho deixados na escola com 
autorização dos seus autores.67 Por exemplo, as propostas de organização do tempo de aula em que 
este pode ser dividido em tempo para projetos; para trabalho autónomo; para explicação da matéria  
evitando centrar o tempo letivo em atividades transmissivas. A organização do trabalho com base em 
PIT ou em “quinzenas” (como já referido, tinham sido entregues à direção e às equipas sugestões de 
materiais pedagógicos nessa linha), com uma forte componente de trabalho autónomo que permite 
diferenciar o trabalho e uma maior atenção aos alunos que dela necessitam, maior autonomia, 
responsabilidade e capacidade de autoavaliação. 

Foi recomendado pela equipa de acompanhamento um trabalho de formação sobre a utilização dos 
PIT.  

Entretanto o Conselho Executivo, na sequência das dificuldades sentidas pelo corpo docente nesta 
primeira fase do ano letivo, recentra elementos essenciais do projeto, em especial no que concerne à 
avaliação dos alunos e às práticas pedagógicas. 68 

No segundo ano do projeto, devido à substituição de vários elementos da equipa docente envolvida 
(referido no ponto anterior), segue-se “um longo compasso de estagnação, necessário à adaptação 
dos novos professores. Esta mudança de docentes, num projeto ainda em fase de experimentação e 
descoberta, mostrou-se contraproducente, levando ao referido hiato, não obstante o empenho dos 
professores envolvidos ou do apoio a estes prestado.”69 

                                                      
65 Entrevista realizada em outubro 2016 
66 Entrevista realizada em outubro 2016 
67 Materiais fornecidos pelas professoras Isabel Valente Pires e Joana Filipe, Pascal Paulus. 
68 Conclusões de reunião de novembro de 2016 com CE e CT 
69 Ata do CT n.º 17 – 2017/18 –pág.5  
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Nas entrevistas com os professores foi possível identificar esforços significativos no sentido da 
mudança de práticas. Contudo a adoção das estratégias recomendadas não se revelou fácil. 

A disciplina de Matemática foi a que revelou maiores dificuldades, da parte dos alunos. O debate em 
torno da recuperação a Matemática esteve presente em todas as análises sobre o andamento do 
projeto, apontando-se a necessidade de um programa de recuperação dos alunos com défice de 
conhecimentos básicos a matemática, em lugar da prática seguida de prosseguir com um programa 
independentemente das dificuldades reveladas.  
 
Esta foi, aliás, a disciplina referida pelos alunos, no questionário aplicado, como tendo suscitado mais 
dificuldades ao longo dos 3 anos, com especial destaque para o 8.º ano.  Um aluno aponta, em 
reunião com elementos da equipa de apoio e acompanhamento, realizada em janeiro de 2018, como 
possível causa deste resultado que “a professora não se soube integrar no projeto”. 
 
O CE apoia a necessidade de recuperar e dar instrumentos aos alunos, alertando para o risco de 
quererem avançar no programa sem que grande parte dos alunos consigam avançar na matéria. 

Nas três deslocações efetuadas ao longo de 2016/17 a equipa de apoio e acompanhamento assistiu a 
aulas (Cidadania, Físico-Química, entre outras), e teve contacto com os materiais pedagógicos 
implementados em diferentes disciplinas.   

Na última visita, em junho de 2017, foi assim possível elaborar um esboço do referencial pedagógico 
decorrente do trabalho realizado nos dois primeiros anos e visando o enquadramento do ano letivo 
2017/2018, numa fase em que o projeto ia ser alargado ao 2.º ciclo e a um novo 7.º ano.  

O referencial pedagógico era constituído por um resumo do conjunto de práticas inovadoras 
desenvolvidas 

Pareceu então que, no final desta fase, a crise estava ultrapassada e o CE ganhava coragem para o 
desafio de alargamento do projeto que se veio a verificar em 2017/18, para os 2.º e 3º ciclos. 

 

6.3. Notas sobre a evolução (2.ª fase) 
 

6.3.1. Apoios, salas de estudo, tutorias  
 

Os apoios em sala de aula (par pedagógico) foram uma das medidas de apoio ao aluno que, nos anos 
do projeto, foi aplicada às 3 turmas, com enfoque nas disciplinas com taxas de insucesso significativas 
– Português, Matemática, inglês e Francês. Para além destas, a disciplina de Cidadania tem também 
par pedagógico. 

Assim, no ano 2016/2017, esta modalidade de apoio educativo estendeu-se também à disciplina de 
Francês. 
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As salas de estudo, como foi já referido neste relatório,70 foram registando uma evolução ao longo 
dos 3 anos de implementação do projeto na procura de soluções mais pertinentes para a 
aprendizagem dos alunos. 

Tornaram-se de frequência obrigatória, com orientação dos professores para o trabalho a realizar 
durante aquele horário (integrado no horário letivo do aluno).  O trabalho desenvolvido é combinado 
previamente entre professores e alunos, podendo ser o local para fazer trabalhos de casa, 
preparação para testes, retirar dúvidas, entre outros. 

O horário da sala de estudo, que no primeiro ano estava no final da tarde, findo o período de aulas, 
passou a estar no 2.º e 3.º ano do projeto (2016/17 e 2017/18) após a hora do almoço, integrado no 
horário escolar do aluno. 

Neste último ano, e após reflexão conjunta da direção da escola e docentes, a frequência das salas de 
estudo diminuiu deixando de ser diária. Passou a ter lugar duas vezes por semana, sendo que, nos 
restantes dias, eram realizadas as tutorias nesta mesma mancha horária. 

No que respeita às tutorias, esta é outra medida de apoio largamente aplicada aos alunos desta 
escola. A direção da escola atribui, no horário dos docentes, X horas para tutoria. Depois, cada CT 
propõe os alunos que considera mais necessitarem desse apoio. Normalmente, esta proposta realiza-
se no final do ano letivo anterior. A escola, mediante os recursos humanos existentes, faz a 
distribuição letiva e atribuí, por norma, 1 ou 2 alunos por professor. A escola tem um regulamento 
interno de tutoria.  

6.3.2. As Estratégias Pedagógicas inovadoras e sua implementação 
 

A mudança ao nível das práticas pedagógicas, visando o reforço das aprendizagens na escola e um 
apoio de proximidade aos alunos, assentou nas estratégias desenvolvidas no primeiro ano do projeto. 
A mobilidade do corpo docente parece ter sido o principal fator que levou a que estas estratégias 
fossem aplicadas de forma menos sistemática nos anos seguintes, como se pode verificar pelas 
respostas ao questionário aplicado aos professores.  

Como eram estas estratégias encaradas no final dos três anos do projeto?  

A resposta a esta questão foi procurada quer através do contacto com professores e alunos, quer 
através do questionário aplicado no final do terceiro ano a todos os professores envolvidos no 
projeto dos 5.º, 7. º e 9.º anos de escolaridade. 

É de assinalar que grande parte destes professores tinham tido um contacto com as estratégias 
inovadoras que pareceu insuficiente dado o modo como aparentavam alguma incompreensão sobre 
os mesmos.  

Relativamente à opinião dos alunos, foi possível apurar-se, em reunião realizada com todos os 
delegados de turma dos 5.º, 7.º e 9.º anos, em maio de 2018, que, de um modo geral, consideram 
como positivo no projeto a diversidade de instrumentos de aprendizagem e o trabalho realizado na 
escola.  Elogiam os projetos realizados, as visitas de estudo, as salas de estudo, as assembleias de 
turma, a diversidade de instrumentos de avaliação, não sendo, porém, unânimes as opiniões sobre os 
instrumentos utilizados, nomeadamente o PIT e o caderno de estudo. 

                                                      
70 Notas sobre o 1.º ano de implementação – pg. 43 
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6.3.2.1.  Plano Individual de Trabalho (PIT)  

 

O PIT foi apresentado aos professores desta escola como um instrumento pedagógico com 
potencialidades para promover o desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade. É também 
um organizador do trabalho dos alunos, sendo em geral traduzido num formulário que proporciona 
aos alunos os seguintes elementos:  

 Os objetivos a atingir, capacidades a desenvolver;  
 O trabalho a desenvolver e as aprendizagens a realizar durante um período determinado de 

tempo (que pode variar, segundo os professores). Estas propostas de trabalho decorrem do 
programa e são “traduzidas”, ou seja, colocadas em linguagem que os alunos entendam;  

 os meios a utilizar no trabalho/ aprendizagem. 

Através deste instrumento os alunos são estimulados a reagir aos desafios que lhe são colocados e às 
dificuldades que vão surgindo. Espera-se também que realizem a sua autoavaliação sobre os níveis de 
compreensão e aprendizagem atingidos e que façam um balanço final das aprendizagens realizadas.  

O PIT visa permitir a realização de um trabalho cuja responsabilidade é em grande parte do aluno, e 
que pode libertar o professor para o apoio aos alunos que encontram maiores dificuldades.  

Dos instrumentos de inovação utilizados nesta escola, o PIT é porventura o que maior dificuldade 
coloca aos professores por obrigar a organizar todo o trabalho dos alunos de modo a que entendam 
o programa e sejam capazes de cumprir as tarefas e aprender. 

Ao longo dos três anos em análise, o PIT foi apresentado em CT ou em sessões de formação tendo 
sido adotado por uma parte dos professores.  

Uma das professoras que adotou o PIT refere que “ (...) é feito através de um guião de trabalho e à 
medida que o trabalho vai sendo executado, os alunos autoavaliam-se e propõem sugestões de 
melhoria (com o professor) e diagnóstico de dificuldades…e no final avaliação.”71 

As opiniões recolhidas sobre o PIT junto dos alunos nas entrevistas realizadas no período letivo 
2017/18 indicam que é aplicado em algumas das disciplinas e que com ele podem perceber o que 
fizeram, o que não sabem, ou seja, as suas dificuldades. Quando questionados, os alunos explicam 
que “Com o PIT descobrimos as nossas dificuldades e tomamos consciência do que temos de fazer “, 
e outro aluno afirma que “ O professor dá matéria e nós fazemos autoavaliação.”72   

 

Nas entrevistas realizadas em maio73, aos delegados de turma, havia, por parte dos do 9º ano, um 
bom entendimento das inovações desenvolvidas enquanto que, nos alunos do 7º ano, parecia existir 
algum ceticismo e incompreensão.  A insuficiente compreensão poderá ter sido transmitida aos 
alunos pelos seus professores recém integrados no projeto, numa fase de alargamento, onde a 
comunicação e trabalho de enquadramento revelaram-se insuficientes. A dificuldade de aplicação do 
PIT emergiu em conversas e entrevistas realizadas no terceiro ano de aplicação em que apenas 6 dos 
                                                      
71 Entrevista realizada em junho de 2017 
72 Entrevista realizada em janeiro de 2018 
73 Entrevistas realizadas em maio de 2018, com todos delegados de todas as turmas envolvidas no A+R0 naquele ano 
letivo do 5.º, 7.º e 9º anos 
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professores tinham três anos de experiência e os restantes revelavam muitas dificuldades de 
compreensão da inovação. Há, pois, uma inconsistência entre as respostas ao questionário, e as 
entrevistas com professores, lideres informais que se mantinham na escola, alunos e dirigentes. 
Constatou-se igualmente ter existido insuficiente trabalho de explicação desta estratégia aos alunos 
recentemente inseridos no projeto. 

Sobre os resultados do questionário aos professores, os 25 professores inquiridos74 , 4 afirmam não 
utilizar o PIT. Dos que utilizam, 7 referiram a sua utilização com uma periodicidade mensal e 2 
quinzenalmente.  

Sobre as vantagens da sua aplicação, 11 respostas indicam que ‘Introduz maior disponibilidade dos 
professores para apoio aos alunos que encontram dificuldades, enquanto os outros alunos podem 
realizar trabalho autónomo’; 7 apontam que ‘Promove e intensifica o trabalho dos alunos na 
escola” e que “Contribui para uma verdadeira avaliação formativa”; 6 que “Exige maior 
responsabilidade ao aluno”. 

De acordo com testemunhos recolhidos em sessões de formação, o PIT terá sido para alguns 
professores um instrumento que utilizaram pontualmente. 

No que concerne às dificuldades de implementação do PIT, apenas 2 professores não respondem. Os 
restantes mencionam como principais dificuldades “O desinteresse dos alunos” (15 respostas); 
“Necessidade de mais tempo para cumprir o programa” (12 respostas). 7 apontam para o facto de 
que “Os alunos não entendem para que serve o PIT” e 2 para “A complexidade do programa torna 
difícil os alunos entenderem o PIT “. Estas respostas são reveladoras de um défice de trabalho e 
explicitação aos alunos dos objetivos do PIT que se terá agravado com um elevado número de 
membros dos conselhos pedagógicos que nunca se integrou no processo. Era esta a ideia que 
pudemos recolher junto de alguns professores que tinham integrado e / liderado o projeto no seu 
arranque 

Da análise do modo de aplicação do PIT sobressaem entendimentos diferentes entre professores, 
porventura devido à falta de coordenação e trabalho colaborativo ao nível da equipa pedagógica. 

 A incompreensão sobre o PIT poderá ter sido transmitida aos alunos por alguns professores que 
defendiam firmemente o regresso ao ensino praticado noutras escolas e antes do projeto. Nas 
entrevistas realizadas ao nível dos delegados de turma havia por parte dos do 9º ano um bom 
entendimento das inovações desenvolvidas enquanto nos alunos do 7º ano parecia existir algum 
ceticismo e incompreensão. 

Com o alargar do projeto e a entrada de nossos professores, a dificuldade de adesão ao PIT tinha 
aumentado progressivamente. 

 

6.3.3.2. Caderno de estudo 

O caderno de estudo foi implementado, no início do projeto, por iniciativa de alguns professores do 
A+R0 desta escola, sendo depois alargado às demais disciplinas.  

                                                      
74 Questionário aplicado em maio de 2018 (anexo) 
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No decorrer do primeiro ano do projeto alguns alunos referiam a importância dos novos 
instrumentos de trabalho e, em particular do caderno de estudos: “antes estudávamos tudo errado”  

No entanto, no decorrer dos anos letivos, observou-se que o CE não foi implementado em todas as 
disciplinas durante os 3 anos e que, por vezes, foi obrigatório e elemento de avaliação para algumas 
disciplinas.  Ao longo deste tempo, foram-se registando opiniões divergentes sobre a sua pertinência 
e utilidade, quer por parte dos professores quer dos alunos.  
 
A título de exemplo, um dos DT refere que, na sua turma, os alunos copiavam uns dos outros.         
“Então um fazia e era quase sempre o mesmo – o P. – e o os outros copiavam por ele. “ 75 
 
Outra DT optou por implementar o CE com “um guião orientador”.  Referiu que “É implementado em 
várias disciplinas. Resulta com a maior parte dos alunos, embora já se tenha dito que outros não o 
fazem. Não é facultativo. É um elemento de avaliação – é atribuída uma percentagem àquele 
instrumento. Se não o fazem, têm pontuação negativa. “ 
 
No que respeita aos alunos, e a título de exemplo, temos um testemunho que destaca a sua utilidade 
no apoio ao estudo “(…) o caderno de estudo é uma síntese e serve para estudar “, no entanto, 
afirma que “ (…) há alunos que não fazem o caderno de estudo. Acham que é uma perda de 
tempo”.76 
 
Outro aluno salienta que, relativamente ao facto de alguns professores terem optado por considerar 
o CE mais um elemento de avaliação, na sua opinião, “(…) o caderno de estudo não devia ser 
avaliado. Cada aluno tem a sua maneira de estudar.”  77 
 
Alguns dizem que este é, muitas vezes, uma cópia do caderno diário, “(...) é mais cópia que resumo 
da matéria. Mas estamos a memorizar. Fazemos esquemas da matéria e exercícios que vamos 
aprendendo.  O caderno de estudo é feito em casa e na sala de estudo. “78 
 

No que respeita aos resultados obtidos no questionário aplicado aos docentes, apurou-se que, dos 25 
docentes inquiridos, 17 utilizam o caderno de estudo e 17 consideram-no útil.  O caderno de estudo 
foi maioritariamente realizado com o apoio do professor. Dos inquiridos, apenas 4 dizem não apoiar.  

Em resposta ao questionário aplicado junto dos alunos do 9.º ano, constata-se que, quando 
questionados sobre o instrumento que mais os ajudou a compreender melhor o que estudam: PIT, 
Caderno de Estudo ou Projetos as respostas incidiram essencialmente no Caderno de Estudo (23 
respostas) e nos trabalhos de projeto (21 respostas), tendo o PIT obtido muito pouco destaque (4 
respostas), conforme se pode verificar no gráfico 6.  

 

 

                                                      
75 Entrevista realizada em junho de 2017 
76 Testemunho de aluno na reunião com os delegados de turma em janeiro 2018 
77 Testemunho de aluno na reunião com os delegados de turma em janeiro 2018 
78 Testemunho de aluno na reunião com os delegados de turma em janeiro 
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GRÁFICO 6 - os alunos compreendem melhor o 
que estudam através de...

compreendemos melhor (PIT)

compreendemos melhor (Caderno de estudo)

compreendemos melhor( Trabalho de Projeto)

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais tarde, em março de 2019, a equipa de apoio e acompanhamento reuniu com alguns dos alunos 
do A+R0, agora no 10.º ano de escolaridade na EBS Armando Côrtes-Rodrigues, de Vila Franca do 
Campo. Nesse encontro, pediu-se que os alunos fizessem um balanço da sua experiência, e foi 
possível verificar-se que o CE era uma estratégia muito apreciada e que com ela consideravam que 
tinham aprendido a organizar o estudo.  

 
Um aluno refere ter continuado a utilizar o caderno de estudo mesmo depois de sair do projeto “(...) 
ajudou-nos de certa forma a organizar-nos a matéria que nós damos nas disciplinas para 
conseguimos estudar para os testes. Este é o método de estudo que eu tenho. “79 
 
 

6.3.3.3. O Portefólio 

No trabalho realizado em contexto formativo, destacou-se a importância do portefólio do aluno 
como um meio que permite apreender o caminho percorrido e perceber que é capaz de ir mais 
longe. O portefólio pode assim ser um elemento de motivação. Mas é importante que os alunos 
compreendam os objetivos do portefólio, que devem ser claros à partida.  

Alertou-se para o facto de o portefólio não ser um repositório das produções de cada aluno, pois 
pressupõe uma escolha de produções, o que exige, então, que os alunos selecionem uns trabalhos 
em detrimento de outros, que reflitam sobre o que aprenderam e que identifiquem os pontos fracos 
e fortes do seu trabalho (I. Pimentel).  

Ao longo do projeto foi patente alguma dificuldade, por parte dos docentes, em percecionar as mais-
valias e objetivos do portefólio.  

Abaixo, alguns exemplos de testemunhos dos docentes que, no 2.º ano do projeto, refletem sobre a 
sua aplicação. 

Um dos docentes, percebeu que “O portefólio está a ser feito, mas não é bem feito. No início do 
próximo ano letivo eu vou fazer na minha disciplina um portefólio onde vou colocar o instrumento 
de avaliação e vou dizer ao aluno para ir lá ver – eu assinalo o erro e não corrijo, e o aluno vai lá e por 
si ou com ajuda de outro vai fazê-lo. E isso para mim é um portefólio.  “80 

                                                      
79 Entrevista realizada em março 2019 
80 Entrevista realizada em junho de 2017 
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Outra docente explica que “Os trabalhos que o aluno coloca no portefólio não tem de ser só texto 
escrito, pode ser uma ficha de vocabulário, de gramática … se nós damos nas nossas aulas a hipótese 
de fazer um determinado conteúdo gramatical e aplicamos um momento de avaliação para perceber 
se o aluno consegue ou não concluir a tarefa e ele não o faz mas eu sei que ele é capaz, e faço um 
outro momento de avaliação, em que eles vão novamente tentar mostrar que perceberam. “81 
 
No que respeita aos resultados do questionário relativamente ao portefólio, dos 25 professores 
inquiridos, 6 professores utilizam-no e 19 não. Ou seja, este instrumento de utilização foi utilizado 
por 24% dos professores.  

Para 11 professores o portefólio promove “A consciência da promoção das aprendizagens”, “A 
capacidade de autoavaliação “e “O desenvolvimento da autoestima”, sendo residuais as respostas 
negativas a estas questões.  

À questão sobre se o portefólio (deve ser) é um instrumento com peso significativo na avaliação dos 
alunos, dos 25 professores, 11 consideram (representando 52% da amostra) que NÃO e 10 que SIM. 

 

6.3.3.4. O Trabalho de Projeto 

 

O trabalho de projeto (TP) com recurso à abertura da escola ao meio e à transdisciplinaridade foi 
adotado como uma das vias pertinentes para contrariar o desinteresse e a desmotivação dos alunos e 
para desenvolver competências essenciais no mundo contemporâneo.    

O TP é uma forma eficaz de aprendizagem ativa quando desenvolvido de forma rigorosa, em respeito 
pelas suas diferentes etapas e com preocupações de desenvolvimento de competências e 
sistematização dos saberes. Confrontado com a responsabilidade do projeto, o aluno aprende a 
aprender, a pesquisar, a sistematizar e organizar a informação, a compreender o mundo.  O projeto 
coloca o aluno perante obstáculos que só poderão ser ultrapassados se forem realizadas novas 
aprendizagens, promovendo assim o esforço e o trabalho. 

O TP é também uma estratégia por excelência de educação para a cidadania, podendo mobilizar 
práticas de negociação, cooperação, debate e intervenção. Podem ser tratadas temáticas essenciais, 
especialmente aquelas associadas à educação para os media, aos direitos humanos, às instituições da 
democracia.  

Dos 25 professores inquiridos sobre como desenvolveram o trabalho de projeto, 17 associaram-no a 
1 disciplina ou a Cidadania, 12 desenvolveram-no em mais de 2 disciplinas, 17 realizaram trabalho de 
pesquisa, e 9 tiveram intervenção no meio. 8 professores realizaram gestão transversal do programa.  

Durante o ano letivo 2016/17, foram realizadas várias visitas de estudo enquadradas no trabalho de 
projeto que foi sendo desenvolvido por um conjunto de disciplinas, e que incidiu em temas como 
biodiversidade ou património histórico da ilha. 

                                                      
81 Entrevista realizada em junho de 2017 
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Um outro projeto iniciado no ano letivo 2015/16 começa a ter desenvolvimentos mais significativos 
em 2016/17. É o projeto desenvolvido com Singapura, coordenado pela professora da disciplina de 
EV, que promove o intercâmbio cultural entre alunos dos dois países. Uma professora relata o que 
está em curso “Já receberam uma 1ª carta dos miúdos de Singapura, já leram. Tem algumas questões 
que têm de responder, (...) em Inglês, reunindo vários trabalhos de outros colegas, várias achegas, 
eles vão depois fazer isso em Inglês.”82 

No último ano do A+R0 continuou-se a trabalhar temas relacionados com o património material e 
imaterial, dando continuidade ao projeto inicialmente denominado “Asas da Garça”. Várias 
disciplinas trabalharam as profissões do futuro, com especial enfoque na agricultura (por ser a mais 
nomeada pelos alunos) e no turismo de massas.  

Quando questionados sobre o que ‘Considera que o trabalho de projeto promove no aluno’ 
respondem que desenvolve o espírito de equipa (20 respostas) a autonomia (18 respostas), a 
capacidade de pesquisa (18 respostas), a responsabilidade (17 respostas), a cidadania e a capacidade 
de intervir (10 respostas), a gestão flexível do currículo (9 respostas) e a capacidade de resolver 
problemas (9 respostas).  

No que respeita às dificuldades encontradas no desenvolvimento do trabalho de projeto, 12 
professores indicam a ‘falta de tempo para a gestão transversal com os colegas’. 10 referem que ‘O 
trabalho de projeto atrasou o trabalho previsto para a turma’, 5 professores nomeiam o ‘Peso do 
programa da sua disciplina’, 2 que “A equipa pedagógica não se conseguiu organizar”. Outras 
dificuldades indicadas – 2 indicam o desinteresse dos alunos, 1 a pouca autonomia dos alunos e 1 a 
dificuldade de organizar/ pesquisar e distribuir tarefas. 

 

6.3.2.5. Assembleias de Turma (AT) 

 

Os DT, responsáveis pela disciplina de cidadania, e coadjuvados por um colega do CT, foram, de 
forma faseada, instituindo as assembleias de turma.  

Um dos DT referiu que ajudou a desenvolver a oralidade dos alunos, permitindo-lhes exprimir as suas 
opiniões “No caso das assembleias de turma, todos os alunos devem intervir e dizer algo. Mas há 
sempre aqueles que são questionados pelo Presidente e quando questionavam a E. e o R. eles tinham 
sempre alguma coisa a dizer. Tinham uma opinião a dar. E isso é um aspeto positivo.  Os alunos com 
mais dificuldades em expressar-se começaram a fazê-lo. “83 

A regularidade das AT foi sendo colocada em causa pelo facto de a aula de Cidadania servir para todo 
o tipo de sessões, como diz uma docente “(...) inquéritos, visitas de entidades parceiras com sessões 
de esclarecimento, etc. “ 
 
Um dos testemunhos, recolhidos em março de 2019, junto de uma aluna, agora a frequentar o 10.º 
ano, resume de forma eficaz o que aprendeu nas AT, nos anos do projeto. Disse, “(…)  Porque dessa 
forma defendemos a nossa opinião, respeitámos a opinião dos colegas, temos a noção de como 
                                                      
82 Entrevista realizada em outubro de 2016 
83 Entrevista realizada em junho de 2017 
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debater temas, seguir regras. Não podíamos intervir sem levantar a mão. Era uma forma muito boa 
de debatermos os temas e de juntos chegarmos a conclusões, respeitando a opinião de todos. Acho 
que foi muito importante. “84 
 

6.3.3.6. A Avaliação dos Alunos  

 

Um dos grandes esforços de mudança no A+R0 situou-se na diversificação das estratégias de 
avaliação dos alunos.  

A diversificação de estratégias foi sendo adotada pelos professores. Muitos deles referem que ao 
realizar trabalhos de grupo procedem a uma “(…) avaliação de vários parâmetros.  Isto é feito em 
diversas disciplinas.  “ 85 

Outro exemplo de estratégia são as aulas abertas que as disciplinas de Físico-química e Ciências 
dinamizam e onde os docentes destas disciplinas concluem que “Os alunos reagem muito bem. É 
aberto aos EE, que não comparecem em grande número, e é aberto a todos os alunos da escola que 
podem assistir.  Os alunos gostam de explicar aos outros. Eles têm prazer em mostrar e explicar o que 
fazem. São diferentes mesas de trabalho – diferentes temas. Organizam-se por pequenos grupos de 
2/3 alunos e cada um explica a sua parte.”86 

Um dos docentes comenta que “(…) acabamos por fazer uma série de instrumentos de avaliação (…). 
Não tenho por hábito marcar testes. Eu acho que somos nós que temos os alunos à frente e somos 
nós que percebemos que a maioria já sabe. E é nessa altura que eu faço o teste.” 
Realça ainda que “(…) quando era um teste, mês a mês, aquilo ficava esquecido. Eu agora não faço 
isso.  O instrumento é feito, há erros, vamos parar. E vamos corrigir o erro.  Quando vier a seguir, 
com um exercício idêntico, eles já o fazem direito. Antes não falávamos disso. Mea culpa, tenho de 
dizer.  Eu antes perdia 3 aulas com o teste – aula de revisões, aula de teste e aula de correção. Mas o 
que constava desta aula de correção? – era passar para o quadro a correção e eles copiavam para o 
caderno a resolução. O que é que isso lhes dava?  Nada. O que não sabiam copiavam do quadro e já 
está bem feito. E percebi que quando eles fazem a sua autoavaliação – eles próprios param e 
percebem que o professor os valoriza por tudo aquilo que eles fazem. E eles sabiam que antes a 
valorização era do teste e não do dia-a-dia. “87 
 

No questionário aplicado, apurou-se que os professores indicam como principais estratégias de 
avaliação utilizadas as seguintes: 20 fazem trabalho de grupo, 18 trabalho individual e trabalho de 
pesquisa, 17 indicam autoavaliação com base no PIT, trabalho a pares, 16 aplicam fichas de 
verificação, 14 questões-aula e teste; 6 fazem trabalho experimental e 5 portefólio. 

Nos vários contactos estabelecidos pela equipa de apoio e acompanhamento junto dos alunos, foi 
possível perceber que a diversificação de instrumentos de avaliação foi dos pontos que consideraram 
mais positivos. 

                                                      
84 Entrevista realizada em março de 2019 
85 Entrevista realizada em junho de 2017 
86 Entrevista realizada em junho de 2017 
87 Entrevista realizada em junho de 2017 
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Numa das duas reuniões com delegados de turma, esta realizada em janeiro de 2018, um dos alunos 
delegados do 9.º ano reitera que “(…) a avaliação agora é mais justa. Maior probabilidade de 
aprender a matéria. Antes era só despejar a matéria. “88 
 
Para um dos alunos do 9º ano, neste projeto a avaliação marcou a diferença, referindo que” (…) no 
projeto existem vários elementos de avaliação. Nos anos anteriores a este projeto nós éramos 
avaliados apenas pelos testes. E agora somos avaliados através do caderno de estudo, apresentações 
orais, questões-aula, também fazemos alguns testes, de matemática, por exemplo, para nos 
prepararmos para as provas de final de ano. “89 

Uma aluna declara que “(…) A nível dos aspetos positivos é importante realçar os cadernos de 
estudo, como o meu colega disse (…) nós ainda mantemos esse método e também achei muito 
importante as apresentações orais e também uma coisa muito importante, por exemplo, em 
Educação Física, que foi o professor avaliava com base no nosso dia a dia. (...) enquanto que no 9º 
ano ele disse tiveste dias bons e maus, mas o teu progresso foi muito bom. Vi o teu esforço, vi o teu 
empenho e vou valorizar isso tudo.  (...) eu gostei muito deste método (...) e também nas outras 
disciplinas é bom ver que há dias que estamos melhor e há dias que estamos pior. 90 

 

6.4. Análise dos Resultados Escolares  
 

6.4.1. Melhoria do Clima de Escola  
 
 
Na primeira visita à escola realizada pela equipa de apoio e acompanhamento, a indisciplina era 
sentida como um verdadeiro problema que terá sido em parte resolvido pela mudança de práticas e 
organização do trabalho escolar.  
 
Findos os 3 anos do projeto, e de acordo com informação fornecida pela direção da escola, regista-se 
que os casos de indisciplina são residuais, tendo a escola optado por não ter um Gabinete de 
Indisciplina. As estratégias de regulação da vida escolar terão contribuído para a melhoria do clima de 
escola. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
88 Entrevista realizada aos delegados de turma em janeiro de 2018 
89 Entrevista/reunião realizada aos delegados de turma em maio de 2018 
90 Entrevista realizada em março de 2019 
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6.4.2. Alguns Dados Estatísticos da EBI Ponta Garça 
 

QUADRO 9 - TAXAS DE RETENÇÃO POR ANO DE ESCOLARIDADE  
percentagem / n.º de alunos reprovados 

(ANOS 2011/12 A 2018/19) 
Ano/ano 
letivo  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

1.º Ano 7,7 (4) 21,4 (9) 5,7 (2) 0 0 0 0 0  

2.º Ano 
16,7 (7) 

21,7 
(13) 

6,7 (3) 9,4 (3) 19,5 (8) 12,9 (4) 11,4 (4) 13,2 (5) 

3.º Ano 7,0 (3) 14,3 (5) 12 (6) 2,5 (1) 0 0 7,1 (2) 5,7 (2) 

4.º Ano 
22,4 (13) 

36,7 
(18) 

22,7 (10) 0 17,5 (7) 6,1 (2) 5,7 (2) 3,7 (1) 

5.º Ano 0 2,4 (1) 0 0 4,1 (2) 3,4 (1) 3,2 (1) 6,9 (2) 

6.º Ano 2,0 (1) 13,9 (5) 0 3,4 (1) 0 4,4 (2) 0 0 

7.º Ano 
24,6 (17) 

18,2 
(10) 

39,4 (13) 38,5 (25) 2,3 (1) 3,7 (1)  0 6,7 (2) 

8.º Ano 
14,0 (6) 

27,3 
(15) 

19,6 (11) 21,4 (6) 8,8 (3) 0 3,6 (1) 6,7 (3) 

9.º Ano 
17,1 (7) 

45,7 
(21) 

34,0 (17) 33,3 (17) 3,7 (1) 16,1 (5) 6,3 (3) 10,3 (3) 

 

Ao analisarmos a taxa de retenção por ano escolar, podemos verificar que no intervalo de 2011/12 a 
2014/15 (anos letivos anteriores à implementação do ProSucesso), a EBI de Ponta Garça, com 
exceção do 2º ciclo, apresenta níveis elevados de insucesso escolar. Os valores mais elevados 
concentram-se especialmente nos 2.º 4.º, 7.º e 9.º anos, atingindo, por exemplo, valor superior a 
45%, no caso do 9.º ano, no ano letivo 2012/13.  

Estes valores reduzem a partir de 2015/16, verificando-se os níveis mais altos no 2.º ano, reveladores 
de dificuldade de gestão dos percursos escolares. Realce ainda para a descida acentuada ao nível do 
3.º ciclo (em todos os anos). 

 

Análise de duas coortes (anos anteriores ao A+R0) 

Numa análise detalhada aos anos anteriores à implementação do ProSucesso e do A+R0, podemos 
observar que nas duas coortes que frequentam o 3.º ciclo, os valores de retenção são 
significativamente altos – veja-se que na coorte 2013/14 a 2015/16 os valores de retenção são 
respetivamente de 39,4% (7.º ano), 21,4% (8.º ano) e 3,7% (9.º ano). Na coorte que entra no 7.º ano 
em 2014/15 os valores são 38,5%, 8,8% (8.º ano) e 16,10% (9.º ano).   

A taxa mais reduzida de 3,70% que se verifica no 9.º ano, em 2015/16, coincide com a 
implementação do ProSucesso e do A+R0 nesta escola que pode ter, hipoteticamente, influenciado 
no sentido da redução desta taxa. 

Os níveis de “sobrevivência” dos alunos eram muito baixos em virtude das elevadas taxas de 
retenção aliadas ao abandono escolar.  
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A coorte do A+R0 

 

Na coorte A+R0 verifica-se uma redução significativa das taxas de retenção que são respetivamente 
de 2,30% no 7.º ano (2015/16), de 0% no 8.º ano e 6,30% no 9.º ano (2017/18). 

Estes valores devem-se à retenção de um aluno no 7º ano, que apresentou falta de assiduidade em 
todas as disciplinas. O valor final de 6,30%, no ano letivo 2017/18, representa a reprovação de 3 
alunos, nas 3 turmas (2 da turma B e 1 aluno da turma C). 

Nesta coorte assinala-se que, apesar das desistências/abandonos, a taxa de sobrevivência dos alunos 
que são admitidos à prova final (matemática e português) no 9.º ano é bastante alta. Há, portanto, 
um aumento do número de alunos que foram conduzidos a exame e concluíram o 9.º ano de 
escolaridade. 

Este nível de sobrevivência permite que o número de alunos que realiza o exame, em 2017/18, é 
superior em 80% aos anos anteriores. 

A assinalar, ainda, a redução substancial de alunos em percursos alternativos ao ensino regular.  É, 
por exemplo, o caso dos “Programa Oportunidade”91 que já não constitui oferta formativa alternativa 
ao ensino regular desde que se iniciou o A+R0, sendo que em 2017/18, já não tiveram alunos 
matriculados.  

Realce-se o facto de que todos os alunos da turma C (ano letivo 2015/16) do A+R0 A foram 
repescados deste programa. 

 

A 2.ª coorte do A+R0 

Com um intervalo de um ano, a escola candidatou-se a novo ciclo deste programa no ano letivo 
2017/18. Desta vez, apresentando candidaturas para o 2.º ciclo (a iniciar no 5º ano) e 3.º ciclo (início 
no 7º ano).  

No caso do 2.º ciclo, os resultados são muito positivos tendo apenas 1 aluno ficado retido no ano 
2017/18 (5.º ano). Todos os alunos prosseguiram para o 3.º ciclo. 

À data da conclusão deste relatório, ainda não é possível analisar a coorte do 3.º ciclo. São 3 os 
alunos retidos no 8.º ano, o mesmo número indicado no ano 2015/16.  

 

As taxas de retenção  

 

Quando os dados são apresentados numa lógica de ciclo, as taxas de retenção mais altas estão 
concentradas no 3.º ciclo. Os valores do 3.º ciclo chegam próximos dos 30% no ano letivo 2012/13 e 
2013/14, ultrapassando mesmo este valor no ano letivo 2014/15 (33,3%). Regista-se uma quebra 
acentuada em 2015/16 que se mantém nos anos seguintes. 

                                                      
91 O encaminhamento de alunos para o Programa Oportunidade dá-se após a segunda retenção no ciclo. Existem os 
programas Oportunidade II e III  
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QUADRO 10 - TAXAS DE RETENÇÃO POR CICLO (ANOS 2011/12 A 2018/19) 

Ano/ano 
letivo  

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

1.º Ciclo 13,8% 24,2% 12,1% 2,5% 10,6% 4,7% 6 %    6,2 % 

2.º Ciclo 1,1% 7,8% 0 % 1,7% 2,6% 4,1% 1,6% 3,4 % 

3.º Ciclo 19,6% 29,5% 29,5% 33,3% 4,8% 5,9% 3,3 %  7,7 % 

 

No ano de implementação do Programa A+R0 (2015/16) é possível observar, no 3.º ciclo, uma 
descida significativa dos valores de 33,33% em 2014/15 para 4,8 % em 2015/16. Registe-se que, neste 
ano, os resultados englobam já o 7.º ano do A+R092. Nesse ano, 1 aluno do 7.º ano ficou retido. 

Em 2017/18, ano do final de ciclo do A+R0, a taxa é a mais baixa dos últimos 6 anos letivos.  

Uma nota final para o facto de, neste relatório, se ter optado por dar maior visibilidade à evolução da 
retenção optando por apresentar as taxas de retenção e não as taxas de transição observadas nesta 
escola ao longo dos anos em análise, como tem sido predicado nos relatórios ProSucesso.  

 

As taxas de desistência por ano e ciclo de escolaridade 

 

QUADRO 11 - TAXAS DE DESISTÊNCIA/NÚMERO DE ALUNOS  
POR ANO DE ESCOLARIDADE  

(ANOS 2011/12 A 2017/18) 
Ano/ano 
letivo  

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

1.º ciclo (*) 
2.º ciclo (*) 
7.º Ano 0 0 0 7,7% 4,5% (2) 0 2,2% (1) 0 
8.º Ano 0 0 0 3,6% 0 2,3% (1) 0 2,2% (1) 
9.º Ano 0 4,3 % 2 % 2% 3,7% (3) 0 4,2% (2) 0 

* taxa de desistência é 0% (zero)  

 

Das 3 turmas A+R0, o número de alunos que desistiram/abandonaram, no triénio foram: em 
2015/16, 2 alunos foram excluídos por faltas. Ambos os alunos eram repetentes e tinham 17 anos de 
idade.  

Em 2016/17, um aluno com 17 anos anulou a matrícula e no 9.º ano, 2017/18, 2 alunos 
abandonaram, ambos com 18 anos de idade.  

No total dos 3 anos, 5 alunos desistiram/abandonaram ao longo da implementação deste 1.º ciclo do 
programa A+R0.  

Destes 5, um aluno repetente, entrou no A+R0, no ano letivo 2016/17 e outro em 2017/18. 

 

                                                      
92 O programa Apoio mais – Retenção prevê que a retenção só deva ocorrer no final de ciclo 
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QUADRO 12 - TAXAS DE DESISTÊNCIA/NÚMERO DE ALUNOS POR CICLO  
(ANOS 2011/12 A 2017/18) 

Ano/ano 
letivo  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

1.º CICLO (*) 

2.º CICLO (*) 

3.º CICLO 
0,00
% 

1,30% 
(2) 

0,70% 
(1) 

4,90% 
(7) 

2,90% 
(3) 

1,00% 
(1) 

2,50% 
(3) 

1,00% 
(1) 

(*) taxa de desistência é 0% (zero) 
 

 

Em todo o seu universo escolar, a taxa de desistência/abandono no ensino básico nesta escola tem 
vindo a diminuir para valores residuais, correspondendo a 0,9 % no ano letivo 2015/16, 0,3 % no ano 
letivo 2016/17 e 0,9% em 2017/18.  

Na maior parte das vezes, os casos de desistência/abandono são dos alunos cujo percurso escolar é 
dominado por insucessos repetidos que originam um desfasamento entre o nível de escolaridade e 
nível etário. 

 

Insucesso escolar por disciplina  

QUADRO 13 - DISCIPLINAS COM MAIS INSUCESSO (2014/15 A 2018/19) 
RESULTADOS DO 7. º ANO - 3.º PERÍODO  

PERCENTAGEM DE INSUCESSO 

ANO LETIVO 
NOME DA DISCIPLINA 

FQ ING MAT POR FRAN CN GEO CID 

2014/2015 53 % 51% 47% 44%     

2015/2016* 2% 10% 31% 2%  2% 12%  
2016/2017 12%  30%  12% 12%   
2017/2018 4% 7% 7% 5%     

       2018/2019 10% 16,7% 33,3%     6,7% 
* alunos A+R0 (1.º ciclo de implementação)  

 

Em relação ao 7. º ano, verifica-se uma tendência acentuada de diminuição da percentagem de 
alunos com insucesso em diferentes disciplinas nos últimos anos, contudo o número de casos de 
insucesso (alunos com níveis inferiores a 3) registados no final do 3.º período do ano letivo 2016/17, 
ainda são preocupantes na disciplina de Matemática (30%) e, pela primeira vez, a disciplina de 
Francês aparece com 12% de insucesso. O Inglês reduz significativamente a percentagem, que no ano 
letivo 2014/15 apresentava 51% de alunos com nível inferior a 3. 

Destaque ainda para a diminuição da percentagem na disciplina de Português, que reduz de 44% em 
2014/15 para 2% no ano letivo seguinte, em 2016/17, nenhuma negativa e em 2017/18, 5%. 

Observa-se assim, no período compreendido entre 2015/16 e 2017/18, uma clara melhoria nos 
resultados. 
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Confirma-se, com exceção da Matemática, um decréscimo nos casos de insucesso no 8. º ano, a partir 
de 2016/17. As disciplinas de Inglês e Português melhoram significativamente nesse ano. No caso do 
Inglês que consegue reduzir nos últimos 3 anos letivos para valores mais baixos (entre os 12 e os 
18%). 

Note-se que na Matemática esse valor ainda aumenta para 54% em 2016/17, só diminuindo no ano 
seguinte, 2017/18 para 39%, valor ainda muito alto. 

Destaque ainda para a diminuição drástica de 19% em 2014/15 para a inexistência de casos de 
insucesso nos anos seguintes, da disciplina de Francês  

Assinale-se também o registo de disciplinas como Ciências Naturais, Geografia e Educação Visual na 
pauta das disciplinas com mais insucesso, nos últimos anos letivos. 

QUADRO 15 - DISCIPLINAS COM MAIS INSUCESSO (2014/15 A 2018/19) 
RESULTADOS DO 9. º ANO - 3.º PERÍODO  

PERCENTAGEM DE INSUCESSO 

ANO LETIVO 
NOME DA DISCIPLINA 

FQ ING MAT POR FRAN CN GEO EF 

2014/2015  44% 46% 26% 38%    
2015/2016 8% 34% 31%  4%    
2016/2017 7% 20% 62% 23% 7% 7% 7%  
2017/2018* 5% 20% 33%     5% 

2018/19  20,6 35,3 5,9  5,9   
* alunos A+R0 (1.º ciclo de implementação) 
 

Em relação ao 9.º ano, verifica-se uma ligeira tendência de diminuição da percentagem de alunos 
com níveis inferiores a 3 em diferentes disciplinas nos últimos anos, contudo o nível de casos de 
insucesso obtidos no final do 3.º período do ano letivo 2016/17, aponta ainda para resultados 
preocupantes na disciplina de Matemática (62%) e também no Português (23%). 

Destaque para a diminuição desta percentagem na disciplina de Francês, que reduz de 38% em 
2014/15 para 7% em 2016/17 e que nos anos subsequentes, não regista qualquer caso de insucesso.  

De um modo geral, há uma tendência para a redução do insucesso a partir de 2015/16, com o início 
do ProSucesso, e nos anos do A+R0. 

QUADRO 14 - DISCIPLINAS COM MAIS INSUCESSO (2014/15 A 2018/19) 
RESULTADOS DO 8. º ANO - 3.º PERÍODO  

PERCENTAGEM DE INSUCESSO 

ANO LETIVO 
NOME DA DISCIPLINA 

FQ ING MAT POR FRAN CN GEO EV ET 

2014/2015  33% 37% 26% 19%     
2015/2016 6% 47% 53% 21%      
2016/2017* 10% 12% 54%   12%    
2017/2018  18% 39% 11%  11% 11% 8%  
2018/2019  16,3 11,6 16,3     7% 

* alunos A+R0 (1.º ciclo de implementação)  
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Uma exceção preocupante diz respeito à Matemática, onde para além de se verificar um arrastar de 
dificuldades dos alunos, houve uma grande instabilidade dos professores e uma profunda 
inadaptação ao contexto da docente responsável pelo A+R0, em 2016/17. 

Neste caso, perante o dilema dar a matéria/ promover as aprendizagens, venceu a necessidade de 
dar todo o programa e a incapacidade de compreender a situação e de gerir as aprendizagens. Foi 
clara a dificuldade da docente da disciplina de Matemática em entender o ponto em que os alunos 
estavam e ir ao encontro deles. O problema das disciplinas que exigem conhecimentos adquiridos 
anteriormente também se colocou para o inglês. Neste caso, porém, houve continuidade da 
professora e um esforço de acompanhamento dos alunos. No caso da Matemática foi grande a 
frustração transmitida pelos alunos ao não conseguirem seguir o programa.  

 

Resultados dos Alunos nas Provas Finais (9.º ANO) nas disciplinas de Português  

e Matemática – anos 2016, 2017, 2018 e 2019  

 

QUADRO 16 - MÉDIA OBTIDA PELOS ALUNOS NA PROVA FINAL DE PORTUGUÊS 
EM 2016, 2017, 2018 E 2019 

ANO N.º DE ALUNOS MÉDIA (%) MÉDIA RAA (%) 

2016 26 44,77 51,52 
2017 24 42,6 52,6 
2018 45 43,8 61,4 
2019 26 44,6 56,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar dos resultados negativos na prova final de Matemática a nível regional, a descida da média na 
EBI de Ponta Garça foi menos acentuada do que a descida da média regional no ano letivo 2017/18, 
ano de final do primeiro ciclo de implementação do A+R0. 

 

 

QUADRO 17 - MÉDIA OBTIDA PELOS ALUNOS NA PROVA FINAL DE MATEMÁTICA 
EM 2016, 2017, 2018 E 2019 

ANO N.º DE ALUNOS MÉDIA (%) MÉDIA RAA (%) 

2016 26 21,35 37,42 
2017 25 27,43 44,57 
2018 44 22,7 35,3 
2019 26 27,2 45,3 

QUADRO 18 - MÉDIA OBTIDA PELOS ALUNOS NA PROVA FINAL DE MATEMÁTICA 
EM 2017 E 2018 (CICLO A+R0) 

MÉDIAS 2017 2018 
DIFERENÇAS ENTRE 

2017 E 2018 
EBI PONTA GARÇA 27,44 22,7 4,74 

RAA 44,57 35,3 9,27 
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Gráfico 7 - organização do tempo de estudo 

6.4.3. O questionário aos alunos – análise  
 

Como anteriormente referido, no final do ano letivo 2017/18, a 23 de maio, foi aplicado um 
questionário aos alunos do 9.º ano envolvidos no 1.º ciclo de implementação do A+R0 com o objetivo 
de conhecer as práticas desenvolvidas em sala de aula e as suas opiniões sobre o projeto. Foram 
inquiridos os alunos das 3 turmas envolvidas. 

Dos 48 alunos das 3 turmas, 45 responderam ao questionário. 

Dada a extensão do relatório, optou-se por colocar em anexo e utilizar a informação obtida nos 
mesmos ao longo dos capítulos. 

Porém, alguns pontos, ainda não mencionados no relatório, merecem destaque: 
- No que concerne à organização do tempo de estudo, os alunos optam maioritariamente 
pela opção ‘estudo melhor em casa’ (23) e ‘costumo estudar sozinho’ (20). Parece existir da 
parte dos alunos uma conceção de estudo que não engloba o trabalho em sala de aula, 
trabalho autónomo. Se compararmos com o Gráfico 8 aí há 17 alunos que referem o 
trabalho autónomo, 6 em salas de estudo e 19 o trabalho em grupo nas aulas. O modo de 
formular a questão deveria ter sido mais explicito. O entendimento de estudo parece ser o 
trabalho individual. É de assinalar que só 2 alunos referem explicações o que é claramente 
muito abaixo de outros resultados sobre esta matéria. Mesmo assim há 14 alunos que 
referem ter o hábito de estudar na escola.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- À questão “Onde estudas e trabalhas mais” maioritariamente os alunos respondem em 
‘trabalho de grupo’ na sala de aula (19) ou em ‘trabalho autónomo em sala de aula (17). 
 É de salientar ainda a escolha de ‘em casa’ com 12 respostas no total dos inquiridos.  
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GRÁFICO 9 - Modo como se aprende no A+R0 

- À pergunta ‘como avalias o modo como se aprende no A+R0’ os alunos das 3 turmas 
assinalam maioritariamente a resposta ‘compreendemos melhor o que estudamos’. O 
número de respostas ao item ‘trabalho e aprendo mais nas aulas’ é indicado por 17 alunos.  
Outros 16 alunos referem ‘tiramos dúvidas na escola’. E 14 alunos consideram ter ‘mais 
estímulo para trabalhar’  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Face às estratégias aplicadas em contexto de sala de aula, indagou-se os alunos sobre quais as que os 
ajudaram a aprender mais e a resolver problemas.  Observou-se que, e com base nas estratégias 
apresentadas, os alunos realçam como aquelas que mais os ajudaram – o trabalho de projeto e o 
caderno de estudo. Quanto às estratégias que não ajudaram, o destaque vai para a tutoria e PIT. 
Realce para o facto de 9 alunos responderem que o PIT ajudou pouco e 8 que não ajudou nada. É de 
realçar novamente que em 2017/18 só 6 professores se mantinham desde o início no projeto. A 
prática dos instrumentos inovadores como o PIT tinha-se degradado, poucos professores o aplicavam 
de forma sistemática (alguns professores utilizaram muito esporadicamente e outros não o fizeram) e 
a sua utilidade deixou de ser reconhecida por uma parte significativa dos alunos. O PIT exige um 
trabalho sistemático dos professores e uma explicação aos alunos. Verificou-se que tal não 
aconteceu. Quanto ao caderno de estudo, considerado pelos alunos como um auxiliar importante das 
aprendizagens, dependia menos do professor e estava menos sujeito à adesão e compreensão destes 

 

 

 
 

 

 

  

 

Por último, dos 45 alunos inquiridos 37 consideram que o A+R0 deveria ser praticado em outras 
escolas e 7 não. 

Alguns testemunhos de alunos refletem os resultados apurados.  
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Observe-se o caso de um aluno repetente que integrou o projeto no 9.º ano (em 2017/18) e que 
experienciou a vivência de dois sistemas: “O ano passado eram mais testes e menos projetos e 
trabalho de grupo. Saíamos menos fora da escola. Este ano mais projetos e trabalhos de grupo. E 
mesmo assim temos testes a português e a matemática. E os trabalhos de grupo em matemática são 
interessantes para aprender para o teste”. Considera que apesar de os alunos da sua turma não 
estudarem em casa, aproveitam a sala de estudo “As salas de estudo ajudam bastante e nós fazemos 
os trabalhos lá, não é para falar, é sempre a trabalhar nas salas de estudo (..), e eles aproveitam 
aquele tempo.93 

Outro aluno considera que a avaliação marcou a diferença” (…) no projeto existem vários elementos 
de avaliação. Nos anos anteriores a este projeto nós eramos avaliados apenas pelos testes. E agora 
somos avaliados através do caderno de estudo, apresentações orais, questões-aula, também fazemos 
alguns testes, de matemática, por exemplo, para nos prepararmos para as provas de final de ano. “94 

Relativamente ao PIT, por exemplo, e referindo-se à Matemática uma aluna considera que “…é uma 
disciplina em que realizamos mais exercícios. Não é só a parte de dar a matéria. Tem sempre uma 
parte prática. E isso é uma maneira benéfica. E aí o PIT ajuda-nos bastante. Orienta mais o trabalho.” 
Quanto ao caderno de estudo” (…) eu acho que a maior parte dos alunos gosta do caderno de 
estudo, embora seja praticamente copiar a matéria que temos no caderno. Mesmo assim, para uns é 
benéfico pois “quando vão copiar, fica a matéria”.95 

Os desafios colocados a estes alunos em sala de aula (e fora dela), parecem ter despertado neles 
motivos para a aprendizagem.  

6.4.4. O questionário ao corpo docente 
 

Foi aplicado um questionário aos docentes96 que integram as equipas intervenientes no processo de 
implementação do A+R0 nesta escola. No ano letivo 2017/18, de um total de 32 docentes que 
integram os CT turma dos 5.º, 7.º e 9.º anos do projeto, responderam ao questionário 24. Dos 
professores que responderam, 6 lecionam no 2.º ciclo e 16 no 3.º ciclo (2 não responderam). 

O questionário foi também endereçado via e-mail a 9 docentes que, não estando presentemente a 
lecionar na EBI PG, integraram a equipa pedagógica nos anos letivos 2015/16 e/ou 2016/17. Nesse, 
uma das questões referentes ao grupo ‘Caracterização do corpo docente” – A 3.1 e A 3.2. - foi 
adaptada. Apenas um docente respondeu. 

No total foram analisados 25 questionários. 

Dada a extensão do relatório, optou-se por colocar em anexo e utilizar a informação obtida nos 
mesmos ao longo dos capítulos. 

Constata-se que o número de docentes que acompanharam o projeto desde o seu início, no ano 
letivo 2015/16, ao fim, 2017/18, completando na integra os 3 anos do projeto é um número muito 
reduzido. Contabilizamos 6 professores num total de cerca de 35 professores que passaram pelo 
projeto ao longo destes 3 anos letivos.    
                                                      
93 Testemunho de aluno em maio de 2018 
94 Testemunho de aluno em maio de 2018 
95 Testemunho de aluno em fevereiro de 2019 
96 Em anexo 



 
 

80 
 

A dificuldade de investimento nas inovações propostas foi sentida através das entrevistas realizadas 
anteriormente, não concordavam com o projeto ou porque não tinham tido as condições necessárias 
para dele se apropriarem. 

Quando solicitados a fazer um balanço de avaliação do ciclo (do 7.º ao 9.º ano) de implementação, e 
na perspetiva dos alunos, 18 professores consideram que o A+R0 promove o trabalho e as 
aprendizagens durante o tempo em que os alunos estão na escola e 5 professores dizem que não 
promove. 

10 dos professores afirmam que reduz a necessidade de apoios fora da escola e 14 professores dizem 
que NÃO reduz essa necessidade. 

17 professores consideram que dá mais tempo aos alunos para aprenderem e desenvolverem 
competências e aprendizagens essenciais e 7 que não.  

19 professores consideram que favorece a recuperação das dificuldades dos alunos e 5 que não.  

16 professores consideram que promove a autoestima dos alunos e 6 que não.  

À questão “se o projeto foi pouco exigente “, 10 dos professores dizem que sim, foi pouco exigente 
(42%). 14 acham que não foi pouco exigente.  

Maioritariamente (78%) dos professores considera o programa A+R0 favorece a recuperação das 
dificuldades dos alunos. 18 respondem que sim e 5 que não.  

Perante a questão se o projeto “desmotiva os alunos “, 9 professores dizem que sim (43%). 12 
professores (57%) acham que não desmotiva.  

À questão colocada “Discordo da retenção zero nos anos intermédios do ciclo” mais de metade 
responderam discordar da retenção zero (14 docentes) e 11 concordam com a retenção zero. 

Foram ainda enumerados os aspetos positivos, a saber:   

 19 consideram positiva “A utilização de instrumentos de diferenciação pedagógica visando a 
gestão das aprendizagens e os apoios aos alunos”; 

 19 consideram positivo “O trabalho colaborativo” e “A resolução de problemas dos alunos”; 
 8 respondem “O apoio recebido pelo grupo de professores”; 
 7 respondem “A reflexão sobre o processo de inovação”. 

Relativamente às dificuldades encontradas pelos professores, a saber:  

 27 consideram como dificuldade “A instabilidade do corpo docente”; 
 10 “O apoio individualizado” e “A elaboração de instrumentos pedagógicos para o trabalho 

dos alunos”. 

Deu-se espaço aos professores para a indicação de outros aspetos que gostariam de acrescentar a 
este balanço, sendo que, no que respeita a aspetos positivos, foram ainda valorizados aspetos como:  

 No que toca à pedagogia e ao currículo são referidas a diferenciação pedagógica e a utilização 
de uma diversidade de instrumentos pedagógicos (nomeadamente os projetos);   

 A avaliação formativa os alunos assente em vários instrumentos; a flexibilidade curricular e a 
gestão de programas. Proximidade escola-meio;  
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 No que diz respeito aos alunos os professores referem uma maior responsabilização pelas 
aprendizagens; 

 Mais apoio em sala de aula e tutoria; 
 Mais oportunidades de sucesso; 
 o facto de terem menos alunos por turma.    

 

No domínio dos aspetos negativos, os professores referem:   

 Maior exigência e carga de trabalho;   
 Dificuldade de adaptação revelada pelo corpo docente;   
 Alguns instrumentos pedagógicos como o caderno de estudo e o PIT;   
 Gestão dos programas que são difíceis de cumprir neste modelo;   
 Generalização precoce do projeto;   
 A obrigatoriedade de utilização dos instrumentos pedagógicos. É de assinalar que esta 

obrigatoriedade parecia sentida como um dever, mas não efetivamente praticada sobretudo 
no terceiro ano do projeto;   

 A “não quantificação” dos testes e trabalhos.  

No que diz respeito aos alunos, os professores referem:  

 A desmotivação e desresponsabilização dos alunos que os levaria a trabalhar menos; 
“facilitismo”;  

 A imaturidade dos alunos para a modalidade;  
 Os alunos esperam o esforço dos professores.  

No que diz respeito aos professores, o aspeto mais referido como problemático é a descontinuidade.  

Indagados sobre qual o contributo do A+R0 para a identificação de estratégias organizativas e 
pedagógicas suscetíveis de virem a ser utilizadas por outras escolas, 1 professor responde que esta 
experiência não deveria ser replicada noutras escolas. Quanto às outras respostas, surge 
nomeadamente como aspetos a “transportar” e/ ou aconselhar noutras situações:  

 Contribuir para a transição, sem ser “facilitista”;  
 A gestão programática ao longo do ciclo;   
 Os instrumentos pedagógicos: diversidade instrumentos de avaliação; avaliação formativa; 

modelo organizacional/ didático, diferenciação pedagógica, apoio em sala de aula; 
 A necessidade de “colocar o foco na sala de aula e não na retenção zero”.   

No que diz respeito aos alunos, considera-se a importância de: 

 Dar mais oportunidades e de aqueles trabalharem mais;  
 Os alunos saírem da sala e aprenderem com a experiência;  
 A necessidade de motivar os alunos para participarem no projeto. 
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6.5. Balanço da implementação da inovação e principais problemas 
identificados 
 

A implementação do projeto em Ponta Garça apresentava grande complexidade, porque tratando-se 
de um projeto de natureza adaptativa haveria que o definir e concretizar de um modo adaptado à 
escola, com um passado recente de elevadas taxas de insucesso escolar.  

6.5.1. Construção do projeto A+R0 e dificuldades encontradas 
 

Como se chegou aos resultados do projeto A+R0 na EBI de Ponta Garça? Que dificuldades foram 
encontradas no caminho? Que fatores favoreceram a concretização dos objetivos traçados?  

 

A tomada de decisão  

 

O CE assumiu desde o início de 2015-2016, o projeto como necessário à resolução dos graves 
problemas de insucesso escolar, no terceiro ciclo.  

A opção de acolher o projeto A+R0 na EBI de Ponta Garça foi tomada ao nível do CE face a proposta 
da DRE, tendo sido posteriormente trabalhadas, em conjunto com o CT- responsável pelas três 
turmas do 7º ano de escolaridade, as estratégias para o seu desenvolvimento.  

As mudanças a implementar foram assim, de início, objeto de uma pesquisa conjunta do CE e do CT 
apontando para uma cultura de trabalho e reforço das aprendizagens durante o tempo de escola. 

A retenção zero assentaria no reforço do trabalho na escola em que aos alunos seria concedido mais 
tempo para cumprirem os objetivos de aprendizagem. Salvo raras exceções, não existiriam retenções 
nos anos intermédios de ciclo.  

Na construção do projeto houve uma liderança pedagógica clara do presidente do CE, tendo existido 
um acompanhamento de proximidade assumido em permanência por um dos vice-presidentes. 

 

A dinâmica da construção de uma cultura de Educação para Todos 

 

Em jeito de balanço e para compreensão dos sucessos e dificuldades encontradas no projeto, 
pareceu de retomar o texto relativo à dinâmica de construção da identidade/ cultura do projeto. 
Foram identificadas duas etapas distintas na vida do projeto: a sua construção em 2015/16 e uma 
segunda fase marcada pela tentativa de consolidação, num cenário de grande mobilidade do corpo 
docente. 

Na primeira fase o trabalho colaborativo foi apontado pelos professores como um elemento decisivo 
na construção do projeto e na superação das dificuldades dos professores.  
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A organização dos docentes - o mesmo CT dedicado às três turmas, proposta pela DRE, facilitou, 
segundo os participantes, a coesão do grupo.  

É de salientar o papel dos DT e as lideranças informais que se foram estabelecendo, particularmente 
em torno das professoras de Educação Visual e de Ciências. O trabalho de projeto, as aulas abertas, 
as pesquisas sobre a ilha e o meio local foram inovações que agregaram núcleos de professores e 
suscitaram grande entusiasmo dos alunos. A transformação sofrida, especialmente por influência das 
assembleias de turma, contribuiu para quebrar o ciclo de indiferença e insubmissão de alguns alunos.  

O discurso sobre um eminente abandono da escola foi sendo menos frequente nos alunos com 
percursos marcados de insucesso. 

Da parte dos diretores de turma houve efetivamente um esforço de explicitação do projeto e pedido 
de colaboração aos pais. 

Veja-se, por exemplo, o testemunho de uma das diretoras de turma que relata a sua experiência na 
entrega das avaliações - “Os pais, quando eu fui entregar a avaliação no 1º período, quando os recebi 
individualmente e lhes expliquei como é que tínhamos feito, porque é que estavam lá as menções, o 
que é que estava em cada síntese, que a primeira parte era o que é que eles tinham conseguido 
fazer, a 2ª o que poderiam vir a melhorar … para lerem com os filhos. Eles olhavam e viam … ‘Ah não 
tem negativas, só teve uma! (..) o ano passado tinha 9!! (...)’, estavam espantados pela positiva, 
portanto, foi tudo muito … receberam muito bem todas estas mudanças e perceberam que de facto o 
trabalho que está a ser feito é todo para os ajudar e lhes dar as maiores competências e as melhores 
competências que lhes podemos transmitir.  E é claro que o trabalho que eles também têm estado a 
fazer, porque estamos em constante comunicação, sempre que acontece alguma coisa, 
comunicamos. Eles têm colaborado muitíssimo comigo em casa … comigo e com o que os professores 
têm estado a pedir. “97 

 

A difícil gestão da instabilidade 

 

Dois dos diretores de turma, que haviam desempenhado um papel significativo na regulação da vida 
das turmas B e C, não foram colocados na escola, no segundo ano do projeto. Para além da mudança 
causada pela saída dos DT, houve a substituição de professores de Português, Francês, Físico-
Química, Geografia, Educação Física e Matemática. Foram ingressando no projeto um elevado 
número de professores contratados, alheios às mudanças em curso (mais de metade em 2017/18). 
Para estes professores, habituados a uma lógica de programas e certificação anuais, a mudança 
revelou-se difícil, havia por um lado que fazer o luto relativamente às práticas a que estavam 
habituados e, por outro lado, um insuficiente enquadramento e trabalho colaborativo. 

Com efeito, o trabalho colaborativo e a formação em contexto, que permitiram mudanças 
significativas ao longo de 2015/16, foram sendo prejudicados pelas alterações do corpo docente, 
instalando-se em alguns períodos um ambiente de dificuldade, desânimo e mesmo descrença. 
Mesmo com o apoio de proximidade do CE, a identidade construída no primeiro ano pareceu diluir-
se. Mesmo assim, o CE conseguiu, ao longo de 2016/17, criar um novo ânimo nessas turmas de 8.º 
                                                      
97 Entrevista realizada em fevereiro de 2016 
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ano - o único integrado no A+R0- e, no final do ano, foi possível identificar um referencial e de algum 
modo aspirar à construção de uma cultura de escola.  

Foi então decidido pelo CE alargar o projeto ao 5º ano. (2º ciclo) e a um novo 7º ano.  

A formação organizada no início de 2017/18 pareceu possibilitar uma plataforma de trabalho em 
torno do referencial adotado nos anos anteriores que terão sido seguidas de forma diferenciada. Os 
professores “sobreviventes “do primeiro ano do projeto assumiram com a equipa de 
acompanhamento a monitorização da transmissão do “legado” dos anos anteriores que constituiria a 
base ao trabalho desse ano.  

A ideia da retenção zero pareceu, então, ser compreendida e sobretudo a necessidade de 
acompanhamento e apoio a cada um dos alunos, apesar de ao longo do ano alguns professores 
recém-chegados revelarem dificuldade em se integrar na cultura que se pretendia generalizar. 

No entanto, pequenas crises surgiam, como refere um dos elementos do CE, “Os docentes “mais 
velhos”, os da casa e que estão há mais tempo no projeto, sentem-se colocados de parte, 
“ostracizados”. 98 

Ou na voz de uma das docentes, líder informal do projeto que acompanhou o projeto “Está tudo 
muito diferente. Não se partilha tanto e não se fala nos CT “não sinto” o envolvimento que havia nos 
anos transatos. “O que não quer dizer que isso seja melhor ou pior.”  

 

A diluição da identidade 

 

Havia, porém, uma “diluição” da identidade do projeto para a qual poderão ter contribuído sete 
fatores: 

- Alguma inconstância na relação da escola com o projeto, traduzida na instabilidade das 
decisões sobre a sua continuidade o que se traduziu na decisão de a escola o implementar em 
2015/2016, suspender para avaliação em 2016/2017, decidir o alargamento ao 5º e 7º ano em 
2017/2018 e suspender de novo em 2018/2019.  

- A descontinuidade decorrente de uma sistemática mudança do corpo docente e da 
dificuldade de enquadramento daqueles que chegavam de novo. 

- A saída da escola e / ou diminuição do papel como líderes informais de professores que 
haviam desempenhado um papel muito significativo na construção do projeto. 

- A diminuição do trabalho colaborativo entre professores associada ao alargamento do 
projeto e à mobilidade docente. 

- Um défice de comunicação sobre os objetivos do projeto, sobretudo, junto das famílias 
(possível de identificar no discurso dos alunos do novo 7.º ano). 

- A diminuição do tempo que o Vice-Presidente do Conselho Executivo teve disponível para 
acompanhar o projeto. O seu papel de acompanhamento de proximidade, com o apoio seguro 

                                                      
98 Entrevista realizada em janeiro de 2018 
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do Presidente do Conselho Executivo, foi decisivo para que as crises que marcaram o início 
dos anos escolares, decorrentes em grande parte da instabilidade do corpo docente, fossem 
ultrapassadas. A redução do tempo disponível no CE para apoio e liderança da inovação 
dificultou a gestão do projeto em ano de alargamento. 

 

Pequenas vitórias sobre o insucesso  

 

No final da primeira geração do projeto, o grupo de alunos que iniciara o trabalho em 2015/2016 
tinha realizado um percurso de rutura com o insucesso dos anteriores terceiros ciclos naquela escola. 
Há a assinalar, positivamente, a redução substancial de alunos em percursos alternativos ao ensino 
regular e o aumento do número de alunos que foram conduzidos a exame e concluíram o 9.º ano de 
escolaridade. 

 

6.5.2. A comunicação na escola e na comunidade 
 

A clareza dos objetivos que devem ser trabalhados persistentemente ao nível das equipas 
pedagógicas, da escola e junto da comunidade é um dos elementos essenciais à sustentabilidade das 
inovações. 

Como foi assumida a comunicação no projeto A+R0 em PG?  

Verificou-se a existência de preocupações com a comunicação em torno da adoção do projeto entre a 
direção, os docentes inseridos no projeto, os alunos e também as famílias.  

A aposta no projeto pareceu ter sido bem compreendida pelo CT no final do primeiro ano do projeto.  

O trabalho em torno das estratégias inovadoras adotadas foram elementos essenciais de 
comunicação no âmbito do CT, das reuniões do CE com o CT e do trabalho com os alunos. O trabalho 
colaborativo foi uma marca do primeiro ano traduzindo-se quer em intercâmbios em tempos e locais 
diversos (“mesmo nos corredores”) quer em espaços mais formais, nomeadamente nas reuniões com 
o CE e aquando dos momentos de partilha com a equipa de acompanhamento. As análises SWOT 
foram reveladoras do sentimento de pertença a um novo projeto.  

O efeito do esforço de comunicação era observável no discurso dos alunos envolvidos no primeiro 
ciclo do projeto que demonstravam, em momentos de balanço, uma boa compreensão do trabalho 
desenvolvido. As mudanças operadas eram sentidas como um esforço da escola para que eles 
aprendessem mais. 

Após a transição para a escola secundária, uma parte significativa desses alunos reconhecia a 
utilidade do projeto e as competências aí assumidas, nomeadamente a capacidade de pesquisar e de 
apresentar os trabalhos realizados. Consideravam estar melhor preparados para apresentar e para 
falar em público do que os colegas que haviam frequentado o 3º ciclo na escola secundária. Alguns 
alunos exprimiam, contudo, reservas sobre o que consideravam ser a falta de preparação para fazer 
testes. Face a uma nova realidade questionavam ainda a pertinência de um apoio aos trabalhos que, 
na anterior escola, seria eventualmente excessivo.  
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Nos alunos das turmas incluídas no projeto no terceiro ano, (após o seu alargamento) havia maiores 
reticências quanto à metodologia adotada. A comunicação parecia ter sido “contaminada” pelas 
inseguranças, dúvidas ou mesmo discordância de uma parte dos professores. Um dos professores 
entrevistado no último ano do projeto afirmou claramente discordar do esforço para todos os alunos 
aprenderem porque considerava que a escola devia ser destinada a quem quisesse aprender.  

Apesar de um esforço de comunicação permanente do CE com as turmas envolvidas, do trabalho 
colaborativo que uma parte dos docentes tentou manter, e das sessões com a equipa de  
acompanhamento realizadas ao longo dos anos, verificou-se a emergência de alguma incompreensão 
e mesmo de estereótipos (por exemplo a ideia da retenção e do estudo para os testes como motor 
indispensável ao estudo, ao esforço e à aprendizagem, ou ainda discordância face ao conceito de 
educação para todos assumido na escola). Estas dúvidas e discordâncias estavam mais presentes no 
discurso de alguns professores e mesmo de alunos mais recentemente integrados no projeto- A+R0 
cujas reticências abrangiam algumas famílias. 

Alguns professores demonstravam dificuldade de se situarem perante o dilema apoio às 
aprendizagens de todos os alunos versus necessidade de dar o programa isto, mesmo quando muitos 
alunos revelavam graves dificuldades como foi o caso na disciplina de matemática no oitavo ano. A 
ideia de responsabilidade da escola pelas aprendizagens de todos os alunos não era partilhada por 
uma parte dos professores. 

6.5.3. As lideranças pedagógicas, as lideranças intermédias e a gestão das 
crises  

 

Era opinião dos elementos do CT ouvidos ao longo dos anos que o papel desempenhado pela direção 
nos vários momentos do projeto fora decisivo: escutando os professores, assumindo a 
responsabilidade pelos caminhos (muitas vezes ousados) seguidos, gerindo as crises e os impasses, 
tentando resolver os problemas materiais que se iam colocando. Houve a procura de consensos 
quanto às opções tomadas, particularmente, em matéria de avaliação dos alunos, o ponto 
porventura mais controverso. A essência do A+R0 foi sendo assumida pelo CT, especialmente “a 
necessidade de considerar o ritmo de ciclo e não o anual a que estavam habituados.” 

Um outro ponto a sublinhar foi a solidariedade do CE com o CT, o saber valorizar e “festejar” os 
caminhos percorridos, estratégias decisivas para o sucesso das inovações. 

Como referido por elemento do CE: “tudo aquilo que nós já conseguimos, para nós é uma grande 
vitória.”  

 

6.5.3.1. As lideranças intermédias 

 

No desenvolvimento do projeto em PG foi muito significativo o papel dos diretores de turma do 
primeiro ano. Verificou-se que, no primeiro ano do projeto, os DT realizaram um acompanhamento 
das dificuldades dos alunos, através de uma coordenação com as famílias e ao nível do CT. A 
prevenção dos abandonos e do insucesso dos alunos ficou a dever-se em grande parte ao papel dos 
DT, com o apoio forte dos professores. Houve assim, de algum modo, uma liderança assumida pelos 
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DT no tocante a problemas de indisciplina existentes de início e também de integração dos alunos, 
sobretudo dos que tinham percursos escolares mais perturbados. A saída de dois dos três DT da 
escola ao fim do primeiro ano constituiu elemento de perturbação do projeto. Sentimos da parte dos 
diretores de turma o sentimento da falta de legitimidade para liderar a equipa de colegas em matéria 
didática/ pedagógica essencial à consecução de projetos transdisciplinares 

Não parece ter existido, em geral, da parte dos DT uma liderança de projetos transdisciplinares e do 
trabalho colaborativo visando a adoção de instrumentos de trabalho inovadores. Destacaram-se 
neste domínio lideranças informais que foram emergindo e desempenharam um papel decisivo 
(fortemente apoiado pelo CE) na construção do projeto e, no que diz respeito à adoção de estratégias 
pedagógicas inovadoras. Houve de algum modo uma “formação reflexiva” desenvolvida de modo 
informal. 

A experiência anterior de algumas professoras, sobretudo no que diz respeito ao trabalho de projeto, 
foi determinante para as transformações ocorridas. Essa liderança foi-se, porém, esbatendo nos anos 
seguintes face à instabilidade do corpo docente, à quebra do trabalho colaborativo e das práticas 
reflexivas, essenciais para sustentar as mudanças em curso.   

 

6.5.3.2. O papel dos professores num contexto que se pretende inclusivo 

O papel dos professores num contexto pedagógico de inclusão, diferenciação e trabalho na escola foi 
decisivo na transição para um modelo pedagógico diferente. 

Nesta escola a evolução do papel dos professores foi visível particularmente através dos 
instrumentos pedagógicos adotados. Houve, claramente, uma estratégia de apoio a cada um dos 
alunos e no esforço para que prosseguissem o seu percurso escolar.  

O dilema entre “dar a matéria” e a aposta na organização das aprendizagens em sala de aula 
atormentou muitos dos professores que receberam o apoio inequívoco da direção a escola. A equipa 
de acompanhamento proporcionou informação, em particular sobre as decisões ao nível curricular 
(Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, Autonomia e Flexibilidade Curricular, 
Aprendizagens Essenciais), definidas a nível nacional. 

Na base das crises esteve, certamente, a insegurança de professores recém-chegados à escola face à 
adoção por esta de estratégias pedagógicas inovadoras complexas, mas que se revelaram eficazes 
para a mudança de paradigma pretendida pela escola, como resposta mais adequada aos desafios de 
uma escolaridade obrigatória longa e aos desafios que se colocam hoje.  

Uma das situações que maiores problemas colocaram foi a avaliação qualitativa assente numa 
diversidade de instrumentos, reduzindo o peso dos testes e das avaliações quantitativas e 
aumentando as situações de trabalho individual e coletivo na sala de aula.  
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7. Conclusões e recomendações destinadas à sustentabilidade do projeto 
na EBI de Ponta Garça 
 

Pode considerar-se no centro de toda a mudança verificada em Ponta Garça a relação de 
proximidade dos professores com os alunos, a preocupação com as aprendizagens e com o sucesso 
de cada um deles, bem como as estratégias de trabalho em sala de aula. Os alunos aprenderam a 
estudar e a maioria criou uma relação positiva com a escola, rompendo com vários anos de rutura e 
desânimo.  

O abandono deste programa A+R0 decidido no final de 2018/2019, representará para Ponta Garça e 
para a Região quebrar a oportunidade de abrir caminho a uma inovação que estará inevitavelmente 
no horizonte das mudanças a operar em Portugal e que (corrigida em alguns dos seus aspetos) estava 
a fazer emergir uma Educação para Todos e uma escola mais adequada ao futuro. 

 

7.1. A estabilidade do corpo docente  
 

A instabilidade do corpo docente afetou profundamente o trabalho no A+R0. Só o grande esforço do 
CE permitiu dar alguma sustentabilidade ao projeto, porém muito aquém do que seria esperado, a 
partir dos resultados obtidos no seu primeiro ano. 

Apesar da introdução de mudanças significativas na cultura de escola, os sobressaltos ocorridos ao 
longo dos anos, provocados pela rutura nas equipas pedagógicas, foram profundamente 
perturbadores da vida das turmas.  

Nos casos em que o trabalho docente assume um cariz essencialmente individual e a coordenação da 
ação tem lugar essencialmente no final de cada período escolar, a rutura nos conselhos de turma 
pode ser menos grave. No caso das equipas que baseiam a sua ação numa transformação das 
práticas assente no trabalho colaborativo, a saída de elementos das equipas e em particular de 
diretores de turma é, em geral, grave.  

Propõe-se que. em projetos em que se aponte para uma responsabilidade acrescida dos CT sobre as 
aprendizagens de todos os alunos, sejam adotadas medidas que permitam a continuidade do núcleo 
de professores das disciplinas onde existe mais insucesso escolar bem como dos diretores de turma. 

 

7.2. A importância do papel dos diretores de turma (DT) 
 

É também essencial redefinir claramente a função dos DT como lideranças intermédias de projetos 
ProSucesso de modo a garantir o planeamento e a ação, quer no acompanhamento individualizado 
dos alunos, quer dos projetos de trabalho transversal.  
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7.3. O compromisso com o projeto  
 

São necessários compromissos das escolas com as inovações - e é necessária estabilidade nas 
mudanças. Não faz sentido definir que uma mudança se faz num ano, se interrompe no ano seguinte, 
se retoma a seguir.  

Projetos da natureza do A+R0 exigem um compromisso em matéria da sua duração em cada UO e 
continuidade entre ciclos. O esforço investido na construção da mudança deveria constituir fator de 
peso nas decisões sobre a sua continuidade.   

 

7.4. O trabalho colaborativo 
 

É essencial a organização dos CT como equipa pedagógica associando a sua ação ao trabalho 
colaborativo.  

Numa escola de pequena dimensão como a EBI PG em que os professores ocupam diversas funções, 
é essencial reservar tempo para que, com regularidade, se proceda ao planeamento e análise das 
mudanças em curso e, em especial, do trabalho transdisciplinar. Neste caso, é também fundamental 
que existam horários compatíveis com a execução de trabalho colaborativo. 

 

7.5. Existência de um dispositivo de acompanhamento e formação - papel 
do Conselho Executivo  
 

É importante que exista um dispositivo de acompanhamento dos CT inseridos no A+R0, que integre 
um elemento da direção da escola.   

Esse elemento deverá ter tempo disponível no seu horário, dedicado à função de apoio à inovação, 
porque é fundamental que a direção prossiga a ação que tem desenvolvido em matéria de direção 
pedagógica e no apoio à inovação.  

O apoio de uma equipa externa de apoio e acompanhamento pode ser importante para marcar ciclos 
de monitorização e a organização de apoio aos docentes. 

 

7.6. Pedagogia do trabalho e formação em contexto 
 

A EBI PG procedeu a uma complexa transformação das práticas pedagógicas que importa dar a 
conhecer e valorizar. 

Recomenda-se assim a criação de um núcleo documental de apoio ao sucesso educativo da escola 
com materiais pedagógicos e projetos significativos produzidos ao longo dos anos. 

Esses materiais foram utilizados de modo diferenciado, tendo-se registado dificuldades significativas 
de adesão a novos métodos de uma parte dos professores, decorrentes do desconhecimento e 
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dificuldade de transição de um modelo centrado no professor para um modelo centrado no trabalho 
e nas aprendizagens realizadas na escola e assente na diversificação de instrumentos de avaliação.  

Nesse sentido, seria muito útil a formação em torno de alguns instrumentos pedagógicos utilizados, 
nomeadamente aqueles que permitem o reforço do trabalho e aprendizagem na sala de aula.  

Recomenda-se, por isso, que para além da documentação e do trabalho colaborativo seja 
desenvolvida formação em contexto, reflexiva, sobre o portefólio, o caderno de estudos, o PIT, as 
assembleias de turma (cidadania), o trabalho de projeto e a avaliação qualitativa assente numa 
diversidade de instrumentos de trabalho. 

Em matéria de formação, propõe-se ainda o estudo do programa Autonomia e Flexibilidade 
Curricular, bem como as Aprendizagens Essenciais pelas equipas do ProSucesso, como forma de 
pesquisa de soluções para alguns dos seus problemas.  

No acompanhamento do A+R0 identificámos dificuldades inerentes ao dilema “garantir as 
aprendizagens e desenvolver o trabalho de projeto” versus “cumprimento integral dos conteúdos 
programáticos”. Sobre este dilema, os docentes poderão agora encontrar algumas pistas de solução 
com a possibilidade de recurso, por exemplo, às Aprendizagens Essenciais.  

O estudo e análise das problemáticas associados aos projetos de ciclo e projetos transdisciplinares, 
debate de situações deste tipo existentes noutros contextos. Importa que as equipas envolvidas 
nesta tipologia de projetos, se debrucem sobre os trabalhos já realizados, de modo a que os alunos 
nele envolvidos adquiram os saberes e competências essenciais traçados, sobretudo no Perfil do 
Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

7.7. Comunicação 
 

É fundamental a divulgação dos projetos que envolvem a promoção do sucesso educativo na escola 
junto da comunidade e das famílias. 

É importante que a comunidade escolar conheça o projeto A+R0, os seus progressos como resposta à 
problemática do insucesso escolar, rentabilizando assim o grande esforço despendido por toda a sua 
comunidade educativa, valorizando e festejando os sucessos conquistados. 

 

O aspeto mais relevante do projeto terá sido, apesar de todas as vicissitudes e condições 
extremamente desfavoráveis ao desenvolvimento de uma inovação pelas quais passou, a 
reconciliação dos alunos com a escola o desenvolvimento de competências importantes para o seu 
futuro, como maior autonomia, desenvolvimento da cidadania e sobretudo o facto de mais 80% dos 
alunos da primeira coorte do A+R0 ter concluído o 9.º ano através de uma via regular.  
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CAPÍTULO II – ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA GRACIOSA 

 
1. Caracterização da EBS Graciosa 

A EBS da Graciosa está situada no concelho de Sta. Cruz da Graciosa. Em 2015/16 contava com um 
universo total de 605 alunos dos ensinos básico e secundário. Sendo esta a única escola pública na 
ilha, tem quatro estabelecimentos de ensino no 1º ciclo e os alunos transitam para o edifício sede no 
5º ano de escolaridade. 

Nos anos letivos 2015/16 e 2016/17, da oferta formativa alternativa desta escola constam, no ensino 
básico, os cursos de formação profissional, no âmbito do Programa Formativo de Inserção de Jovens 
(PROFIJ), nas áreas de Pasteleiro/Padeiro, Operador de Informática e Operador de Jardinagem, que 
se constituem como uma aposta desta escola. No ensino secundário, a oferta formativa compreende 
o curso Profissional de nível 4 nas áreas de técnico de Turismo Ambiental e Rural e Técnico de Ação 
Educativa. 

Para além destas, há ainda o ensino artístico, na área da Música nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos.  

No ensino secundário, a escola ofereceu em 2015/16, os cursos de Ciências e Tecnologias e Línguas e 
Humanidades, tendo no ano seguinte oferecido ainda as Ciências Socioeconómicas. 

 

2. Alguns dados sobre a população escolar 

 

2.1. Ação Social Escolar 

Um número significativo de alunos da EBS Graciosa é beneficiário da Ação Social Escolar. Cerca de 
66% dos alunos que são beneficiários encontram-se no primeiro ou no segundo escalão. Entre 2012 e 
2015, em termos médios, cerca de 31% dos alunos da escola usufruíram do primeiro escalão e 35% 
do segundo escalão. No mesmo período, o 1.º ciclo era o nível de ensino onde se regista maior 
carência, apresentando maior taxa de alunos no primeiro escalão. 
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2.2. Caracterização das Turmas A+R0 

QUADRO 19 - 5.º ANO (ANO LETIVO 2015-16) 

TURMA COMPOSIÇÃO MÉDIA DE IDADES 
ALUNOS 

COM APOIO 
SOCIAL 

Turma A 
20 alunos - 2 Alunos repetentes, 5 com apoio 
educativo* e 1 com Necessidades Educativas Especiais 
(NEE). 

10,4 13 

Turma B 21 alunos - 1 Repetente, 6 com apoio educativo 10,6 15 

TOTAL DE 
ALUNOS 41  28 

*Os alunos com apoio educativo estão integrados no A+R0. 
Fonte: DRE 

 

No 5.º ano, a turma B foi referida pelos professores como sendo a que apresentava maiores 
problemas, em matéria de interesse pela escola e sucesso escolar, tem mais 2 alunos beneficiários do 
que a turma A e uma média de idades ligeiramente mais elevada. 

Comparando com a média de alunos com Ação Social Escolar da escola, a taxa beneficiária de 2.º 
ciclo é bastante elevada, havendo mais de 70% dos alunos beneficiários.  

 

3. A Equipa Pedagógica em 2015/16 e em 2016/17 

 
QUADRO 21 – DOCENTES – VÍNCULO LABORAL 

ANO LETIVO QUADRO (QD) CONTRATADO (CTR) NOVO 
2015/16 15 2 2 
2016/17 15 3 3 
Fonte: DRE 

 

Como é possível observar-se acima, a rotatividade no quadro de docentes na EBS Graciosa é 
reduzida. 

Os CT envolvidos no A+R0 beneficiam de grande estabilidade tendo havido, nestes dois anos, uma 
mudança de professores nas disciplinas de Matemática, Educação Musical e Educação Física. No que 

QUADRO 20 - 6.º ANO (ano letivo 2016-17) 

TURMA COMPOSIÇÃO MÉDIA DE IDADES ALUNOS COM 
APOIO SOCIAL 

Turma A  
20 alunos – 2 alunos com 
Necessidades Educativas 
Especiais (NEE).  

11,3  

Turma B  21 alunos - 1 Repetente * 11,9  

TOTAL DE ALUNOS  41   28 
*integra pela 1.ª vez o A+R0 
Fonte: DRE 
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respeita aos DT, foi necessário proceder-se a alterações no 6.º ano porque ao DT do 5.º ano foi-lhe 
atribuída a disciplina de História, Geografia e Cultura dos Açores no 6.º ano. Conforme nos explicou 
um elemento do conselho executivo era a única solução possível. 

Dos resultados obtidos em questionário aplicado a todos os docentes no final do ano letivo 2016/17, 
dos 10 professores (num total de 15) que responderam, 5 tinham mais de 20 anos de serviço, 3 entre 
10-20 anos, 1 com menos de 10 anos e 1 docente não respondeu.  

4. Adesão ao Programa A+R0 

A adesão ao programa no 2.º ciclo foi justificada pelo CE como uma ação preventiva, sublinhando 
que, a taxa de insucesso escolar era preocupante no 7.º ano, 26,1% em 2014/15, ou seja, bem mais 
alta do que no 5.º ano, 6,7% no mesmo ano, pelo que entenderam apostar na implementação do 
Programa, numa primeira fase no 2.º ciclo. 

Esta opção deveu-se ao facto de o CE considerar existir, nos anos anteriores a 2015/16, uma melhoria 
significativa no 1º ciclo e haver a expetativa de uma melhoria progressiva longitudinal em toda a 
escola, assente na consolidação das aprendizagens no 1º ciclo e em percursos escolares com maior 
apoio. Apesar do insucesso no 3.º ciclo ser mais acentuado, foi considerado importante dar 
continuidade ao trabalho prosseguido do 1.º ciclo.  

Segundo o CE, esta adesão justificava-se ainda pela disponibilidade da escola para abraçar as 
inovações propostas pela tutela, e pelo facto de já ter sido iniciada uma reflexão sobre a importância 
de se adotar uma lógica de ciclo. 

Para os anos subsequentes (2016/17 e 2017/18) a escola procedeu a nova candidatura ao Programa, 
abrangendo sempre as turmas do 2.º ciclo do ensino básico. 

O A+R0 abrangeu assim três coortes de alunos. 

A manutenção do “encerramento” num só ciclo de escolaridade - 5º e 6º anos – contrariou alguns 
pressupostos importantes no lançamento e desenvolvimento das inovações, especialmente a 
necessidade de comunicação ao nível da escola e da comunidade. 

 

5. Análise do trabalho realizado no âmbito do A+R0 e reações da equipa 
docente 

A primeira ida à EBS Graciosa, decorreu no princípio de novembro de 2015.  

Neste primeiro contacto com os docentes de 2.º ciclo desta escola, no dia 6 de novembro de 2015, 
estiveram presentes Ana Maria Bettencourt e a professora Ana Lima, da DRE. 

Com a presença do CE foi feita uma primeira reunião com o CT, organizada em duas fases: uma 
primeira destinada à caraterização in loco das turmas envolvidas e da situação do projeto, tendo sido 
ouvidos os CT, DT e alunos; e uma segunda fase, destinada a delinear hipóteses de trabalho com os 
CT. Na sequência desta visita foram apresentadas propostas para o conjunto dos projetos A+R0 (vd 
pg.19 a 21). 

A segunda visita teve lugar de 15 a 17 de fevereiro de 2016.  
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No início desta visita, verificou-se que a avaliação dos alunos tinha sido um tema muito discutido 
gerando alguma controvérsia, particularmente por introduzir a dimensão de ciclo sem retenções e, 
por desencadear um conjunto de questões quanto à dimensão qualitativa ou quantitativa da 
avaliação.  

No início da implementação deste programa, foi reportado pela DRE às escolas envolvidas, de que 
esta decisão ficaria ao seu critério. Mais tarde, a escola procedeu a nova discussão sobre o assunto 
nas reuniões dos CT onde ficou decidido que a avaliação seria qualitativa e semestral.  

No decorrer dos três dias da visita, foram calendarizadas reuniões com o CE da escola para fazer 
ponto de situação da implementação, com os DT para dar continuidade à reflexão sobre as 
dificuldades, interesses dos alunos, estratégias e inovações que estavam a ser implementadas. 

Foram dinamizadas duas sessões de trabalho (5 horas no total), tendo por objetivo proceder a uma 
análise conjunta dos trabalhos em curso: 1) balanço do primeiro período e estratégias adotadas para 
o programa A+R0 - projetos, estratégias de avaliação dos alunos; dificuldades encontradas; 2) 
Programação dos trabalhos, instrumentos de avaliação dos alunos e de acompanhamento do projeto; 
3) Reflexão sobre temáticas pertinentes para os projetos tais como: avaliação dos alunos, trabalho de 
projeto, educação para a cidadania, portefólio da turma. 

A Equipa propôs-se igualmente a assistir/participar em aulas das turmas de projeto – com 
preferência pela aula da disciplina de Cidadania onde haveria mais espaço para dialogar com os 
alunos para recolher impressões sobre a implementação do Programa A+R0 e do trabalho de projeto 
em desenvolvimento. 

Finda a visita deixaram-se as seguintes sugestões, a saber: 

- Face às dificuldades de adaptação da equipa, dos alunos e das famílias às novas estratégias, 
em especial com a ficha “Programação” (adotada, entretanto por esta escola na sequência 
de contacto com uma equipa de Ponta Garça a partir do Plano Individual de Trabalho - PIT), 
recomendou-se uma pedagogia das inovações junto dos alunos e das famílias. Assim, 
pareceu urgente a clarificação dos objetivos do Programa e uma reflexão sobre a 
importância da substituição das retenções por estratégias visando melhorar as 
aprendizagens na sala de aula e a motivação dos alunos, por exemplo, através do 
desenvolvimento de projetos. No que diz respeito à Programação, trabalhou-se a 
necessidade de explicar aos alunos o currículo, negociar a concretização do programa com 
eles desde o princípio, apontando para atividades de pesquisa mobilizadoras de 
aprendizagens, estratégias que beneficiam com o conhecimento dos seus problemas e 
interesses. 

- Face à explicitação da persistência de dificuldades da parte dos alunos identificou-se a 
necessidade de um esforço no sentido de uma transição de uma “cultura constatativa” 
(onde prevalece o diagnóstico dos problemas) para o trabalho em CT de estratégias 
concretas a implementar, para que cada um dos alunos pudesse superar as dificuldades 
encontradas e particularmente de apoio aos alunos desde que revelassem dificuldades. O 
trabalho com os alunos com base na Programação que estava a ser iniciado foi apoiado 
como um meio de diferenciação pedagógica e apoio individualizado.    

- Face ao problema recorrentemente identificado de dificuldade de comunicação da parte 
dos alunos defendeu-se a necessidade de se encontrarem estratégias para estes intervirem e 
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comunicarem na escola, designadamente, as assembleias de turma, espaço onde o aluno 
pode ser ouvido. Foi sugerido como particularmente indispensável aos alunos de meios 
desfavorecidos, o contributo da escola para desenvolver competências de comunicação e 
oralidade. 

- Foi destacada a necessidade de uma análise das estratégias de gestão dos apoios dos pares 
pedagógicos e das salas de estudo existentes na escola.   

- Propôs-se que os problemas relativos às atitudes e comportamentos dos alunos fossem 
discutidos na aula de Cidadania e em especial nas Assembleias de Turma, de modo a 
contratualizar com os alunos estratégias suscetíveis de criar um melhor ambiente escolar. 

- Evidenciou-se, igualmente, a importância da Direção de Turma no sentido de orientar o 
trabalho de reflexão com os docentes do seu CT, encontrando pontos de sintonia, 
particularmente, nas estratégias inovadoras e tendo em conta a necessidade de valorizar o 
trabalho já realizado ou a realizar em contexto de sala de aula.  

- Ainda no que se refere às avaliações, frisou-se a importância de os alunos refletirem sobre 
as suas aprendizagens e participam na sua avaliação sendo um dos objetivos desta estratégia 
tornar os alunos mais responsáveis e autónomos. Esta abordagem da avaliação foi apontada 
como caminho para uma maior transparência e envolvimento das famílias. 

- Ficou o desafio de pesquisa de mecanismos para incentivar os alunos a frequentar a sala de 
estudo. 

- Defendeu-se a necessidade de trabalhar a gramática da escola, em particular junto dos 
alunos de meios mais desfavorecidos (aqueles que têm pais mais alheios à cultura escolar).- 
A compreensão das estratégias pedagógicas e do trabalho escolar constituem um meio para 
que alunos e famílias criem uma relação de cooperação com a escola.  

- Incentivou-se o reforço da comunicação sobre o A+R0 e a colaboração entre docentes e 
direção da escola, para partilharem as suas reflexões sobre os temas acima referidos. 

 

A terceira e última visita do primeiro ano de implementação, ocorreu passados três meses, de 18 a 20 
de maio de 2016.  

Nesta, foi realizada uma reunião com o CE para fazer o ponto de situação do projeto; com os DT para 
realizar uma reflexão conjunta sobre cada uma das turmas, estratégias aplicadas e evolução das 
dificuldades dos alunos. As sessões de trabalho com o CT foram três perfazendo um total de 5 horas. 
Nestas sessões, fez-se um balanço do projeto com o respetivo diagnóstico e análise dos trabalhos em 
curso; apresentação das estratégias de organização das aprendizagens e avaliação dos alunos 
adotadas e simultaneamente análise das dificuldades encontradas. Na última sessão, discutiu-se a 
avaliação dos alunos (em curso) incluindo portefólio, trabalho de projeto (ilhas dos Açores), educação 
para a cidadania, e portefólio da turma. 

Recolheram-se impressões, junto dos alunos das 2 turmas envolvidas, sobre o projeto. Foram 
realizadas entrevistas de grupo com os delegados e subdelegados de turma (dois grupos de 3 ou 4 
alunos tendo o cuidado de atender à representatividade de ambos os sexos). 

Findo o primeiro ano letivo, e face às questões identificadas nas entrevistas e sessões de trabalho, 
colocaram-se as seguintes considerações à reflexão dos CT e direção da escola. 
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Para além do reforço das questões verificadas em deslocações anteriores, e da valorização de passos 
significativos dados pelo CT na implementação das inovações em curso, propôs-se: 

- A necessidade de intensificar e tornar mais regular e efetivo o planeamento e análise do 
trabalho em conjunto (CT). 

- O reforço da coordenação dos dispositivos de trabalho utilizados nas várias disciplinas, 
sobretudo da Programação e das estratégias de avaliação, assente em diferentes 
instrumentos. Quanto a ritmos, identificou-se a necessidade de refletir sobre a 
harmonização da periodicidade da Programação.  

- O funcionamento regular e frequente do CT de modo a garantir a gestão e implementação 
dos projetos decididos em CT. 

- A análise de estratégias em curso para melhorar as aprendizagens e o reforço do trabalho 
colaborativo visando a sua melhoria. 

Rumo ao 2.º ano (2016/17), a equipa de apoio e acompanhamento monitorizou, nos mesmos moldes 
do ano letivo transato, os CT do 6.º ano com as duas turmas.  

Acrescente-se o facto, de que no 2.º ano letivo do ciclo do A+R0, o CE apresentou nova candidatura 
ao programa para o novo 5.º ano (duas turmas). A candidatura ao programa é justificada, nessa 
altura, pelo escola e respetiva direção, pela necessidade de reduzir a diferença da taxa de sucesso 
entre o 1.º ciclo e o 2.º ciclo.  

A primeira visita, ocorreu de 25 a 27 de outubro de 2016, tendo-se proposto uma ordem de trabalhos 
semelhante à do ano anterior. 

Realizou-se uma reunião com o CE destinada a fazer o ponto de situação e analisar a preparação do 
trabalho para o novo ano letivo. 

Em reunião com os dois DT 99,  foi dada continuidade à reflexão sobre a gestão das dificuldades dos 
alunos, designadamente as sentidas nas disciplinas com mais insucesso/modo como estavam a ser 
trabalhados os interesses dos alunos e como foi vivida a transição no início do segundo ano letivo do 
projeto por professores e alunos; os projetos já programados; o trabalho colaborativo. 

Face à importância quer no enquadramento deste Programa no Plano ProSucesso da escola, quer à 
intervenção da Coordenação ProSucesso da escola nos vários projetos, convidamos o Coordenador 
ProSucesso para uma breve conversa onde se discutiu e refletiu sobre as práticas e dinâmicas da 
escola nos diferentes projetos que tem vindo a implementar. 

Nas duas sessões de trabalho agendadas com os CT foi ainda objetivo da Equipa fazer o balanço do 
trabalho de cada uma das turmas (e por área).  

Para tal, procedeu-se a uma reflexão conjunta sobre as estratégias inovadoras implementadas em 
2015/2016, incidindo-se nas áreas/temas mais prementes: Gestão das aprendizagens/apoio aos 
alunos; Avaliação/autoavaliação dos alunos; Projetos desenvolvidos; Trabalho colaborativo dos 
professores e relação com as famílias.  

                                                      
99 Um dos docentes encontrava-se em contratado em regime de substituição temporária. 
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Realizado este balanço foi, entretanto, proposta uma reflexão sobre o trabalho e projetos a 
desenvolver em 2016/17, nos 5.º e 6.º anos. 

A equipa de apoio e acompanhamento solicitou ainda a sua participação em aulas, tendo sido 
possível assistir a uma aula de EVT e às aulas de Cidadania das duas turmas do 5.º ano. 100 Foi 
objetivo recolher impressões/sugestões dos alunos sobre o projeto e, participar em Assembleias de 
Turma onde foram, no final, fornecidas algumas sugestões, junto dos respetivos DT, de como 
organizá-las.  

Foi proposto pelos CT que o trabalho de projeto fosse apenas desenvolvido a partir das aulas de 
Cidadania, o que significava abranger unicamente os alunos do atual 5.º ano em virtude de os alunos 
do 6º ano terem este tempo consagrado à disciplina de História, Geografia e Cultura dos Açores.  

Por último, agendou-se com as docentes da disciplina de Inglês uma apresentação das estratégias e 
trabalho desenvolvido no ano letivo anterior (fichas de trabalho e a programação, por exemplo).  

Face às maiores dificuldades registadas à disciplina de Matemática, cuja docente, que tinha chegado 
nesse ano à escola e à ilha, demonstrava um elevado grau de inadaptação ao contexto e ao projeto, 
solicitou-se igualmente uma reunião com o grupo de docentes, para refletir sobre esta problemática. 

Finda a visita foram deixadas algumas sugestões: 

- A necessidade de proceder-se à calendarização e gestão dos projetos já programados a 
desenvolver com os alunos; 

- A importância de reforçar o trabalho colaborativo (visando a programação da coordenação 
transversal); 

- A realização de uma análise curricular nas várias áreas visando clarificar os espaços/tempos 
curriculares para o desenvolvimento dos projetos. Foi patente o isolamento entre as 
disciplinas e a dificuldade de concretização dos projetos com que a equipa se tinha 
comprometido; 

- Utilização das Assembleias de Turma (AT) como espaço de regulação da vida e trabalho das 
turmas. As AT tinham sido iniciados no mês de outubro 2016, no 5.º ano tendo-se verificado 
a dificuldade de compreensão do papel dos alunos na gestão das AT;  

- A urgência de uma intervenção didática na disciplina de matemática face aos resultados 
obtidos no final do ano letivo 2015/16 e às dificuldades de adaptação da professora. 

Na visita realizada a 5 de maio de 2017, a Equipa desenvolveu numa abordagem diferente, 
procurando fomentar um contacto mais direto com cada um dos docentes. Foram ouvidos em 
testemunho direto, todos os intervenientes. O novo formato/abordagem teve sessões curtas (aprox. 
20 minutos), com todos os professores, por grupo disciplinar.  

Nestas sessões, procurou-se igualmente fazer o ponto de situação relativamente ao trabalho 
colaborativo, à articulação entre as disciplinas e trabalho de projeto; as práticas desenvolvidas nas 
                                                      
100 No 6.º ano, em 2016/17, a disciplina de Cidadania foi substituída por História, Geografia e Cultura dos Açores. 
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aulas de Cidadania (dinâmica das assembleias de turma) e eventuais dificuldades existentes por parte 
das direções de turma, face às propostas de trabalho que foram sendo construídas no quadro do CT. 

Foi realizada uma análise das práticas implementadas na sala de aula tendo em vista a melhoria das 
aprendizagens e o sucesso educativo dos seus alunos, (por exemplo: Programação, cadernos de 
estudo, portefólios e instrumentos de avaliação utilizados.) 

Na reunião conjunta com o CT foi efetuada uma análise sobre alguns estudos relacionados com a 
temática do Insucesso Escolar, refletindo-se sobre situações contextualizadas da RAA; foi igualmente 
discutida a mudança das práticas e a sua complexidade. Os professores manifestaram preocupação 
sobre o que consideravam ser o desinteresse dos alunos. Por último, foi analisado o percurso desta 
escola no programa A+R0 tendo sido colocadas questões sobre como melhorar as competências dos 
alunos, a pertinência das estratégias e o que corrigir. 

Na última deslocação à escola, novembro de 2017, já terminada a primeira etapa do projeto foi 
realizado um balanço e analisado o modo como estava a iniciar-se o novo ciclo do projeto.  

Nesse momento, a perspetiva do CE era a seguinte: 

- A ficha “Programação” continuava a ser utilizada; 

- O trabalho de projeto tinha encontrado dificuldades de coordenação interdisciplinar, mas 
alguns docentes pretendiam prosseguir; 

- A avaliação por portefólio não estava a ser praticada por ter sido considerado, em balanço 
realizado pelos docentes, “que não cumpria os objetivos”; 

- A avaliação seria porventura o ponto mais difícil do projeto, mas onde consideravam ter 
existido algum progresso com a diversificação de instrumentos de avaliação; 

- Estava a ser programada a avaliação “especial” prevista no programa A+R0 para o aluno 
que havia ficado retido no 6º ano.  

O órgão de gestão da escola assumiu a continuidade do projeto como a necessidade de uma duração 
mínima para poder avaliar as estratégias desenvolvidas.  

No final do ano letivo de 2016/17, e perante a perspetiva de prolongamento da inovação tinha 
existido uma reação de protesto de pais. Tratou-se de um abaixo assinado, endereçado à tutela, por 
um conjunto de pais101, em julho de 2017, contra a implementação do programa A+R0 no ano letivo 
seguinte, alegando como principais razões o facto de não se reverem no projeto e considerarem que 
os resultados do mesmo, nos últimos dois anos letivos, teriam ficado muito aquém do desejado. 
Como tal, sustentavam no mesmo documento que deveria ser mantido o modelo anterior, e em 
especial, no que respeita a avaliação – níveis de 1 a 5, afixação de pautas, avaliação trimestral – que 
consideraram ser o regime mais adequado. 

Perante esta reação, o órgão de gestão da escola organizou uma reunião com os pais e perante a 
explicação prestada a oposição dos pais ao projeto terá, segundo a mesma direção, desaparecido. 
                                                      
101 Conforme indicado no abaixo assinado, foram recolhidas 30 assinaturas de um universo de 35 pais e encarregados de 
educação. 
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Teria existido um problema de comunicação uma vez que o abaixo-assinado tinha sido anterior ao 
conhecimento pelos pais do teor do projeto e sua divulgação. 

Nas entrevistas realizadas aos DT registou-se, inicialmente, algum ceticismo associado à 
implementação deste Programa decorrente, em parte, de desânimo e desmotivação dos docentes, 
tendo sido apresentadas causas associadas à sustentabilidade das inovações e às condições 
oferecidas pela carreira docente. Ouviram-se também, ao longo do projeto, testemunhos que 
refletiam dificuldade na implementação do que consideravam ser estratégias e informação imprecisa 
sobre os princípios que subjazem o próprio programa. 

Nas sessões dinamizadas pela Equipa de apoio e acompanhamento com os professores do projeto, 
em torno das metodologias de diferenciação pedagógica e avaliação dos alunos, implementadas ao 
longo dos dois anos anteriores, foram sendo recolhidos testemunhos que revelavam uma progressiva 
dificuldade de comunicação e trabalho colaborativo no seio da equipa, que se manifestou igualmente 
nos espaços de formação.  

Todavia, a dificuldade de comunicação não parecia abranger os alunos, os quais nas entrevistas 
realizadas, manifestavam de um modo geral capacidade de valorização das inovações introduzidas e 
mesmo entusiasmo. 

A adesão dos alunos a novos processos de trabalho revelou-se também de modo muito positivo, 
como testemunharam os elementos da Equipa, António Aroeira e Mónica Pires, no caso da 
experiência promovida por estes, o Summer Camp “Isto (também) é Matemática”, que abrangeu os 
alunos que haviam terminado 5.º ano de escolaridade, em julho de 2017. 

Face à necessidade de melhorar os resultados da matemática no 5º ano, justificou-se, nesse ano, 
uma intervenção da Equipa de apoio e acompanhamento.  

Nesse contexto, a Equipa propôs-se realizar um campo de férias pedagógico intitulado “Isto 
(também) é Matemática!”, que se realizou de 11 a 15 de julho de 2017, e cujo objetivo primordial foi 
o de promover, junto dos alunos, o gosto pela disciplina de Matemática mediante a realização de um 
conjunto de atividades de carácter lúdico, sempre que possível em espaço aberto e em contacto com 
a natureza.  

Esta iniciativa102, organizado pelos docentes António Júlio Aroeira e Mónica Pires (dois dos elementos 
da Equipa de apoio e acompanhamento do projeto em Ponta Garça) em conjunto com a direção da 
escola, mostrou ter sido, no entender do CE “um grande sucesso” com muito boa aceitação por parte 
dos alunos envolvidos. 

As atividades programadas foram, na sua maioria, direcionadas para a aquisição de aprendizagens 
formais e informais de diversa natureza, cuidadosamente selecionadas e preparadas para os alunos 
envolvidos. O plano contemplou atividades de diversos tipos – atividades de carácter motor em 
contacto com a natureza, jogos didáticos, explorações geométricas em ambientes interativos 
dinâmicos ou com utilização de materiais manipulativos.  A formação para a cidadania esteve sempre 
presente, nomeadamente, no desenvolvimento das próprias atividades (espírito de grupo, interajuda, 
cooperação, respeito pelas regras, colegas, professores, funcionários e demais intervenientes), no 
contacto com elementos de diversas entidades locais (autarquia, vigilantes da natureza, bombeiros e 
comércio local) e na promoção de hábitos de vida saudável.   

                                                      
102 Cronograma e exemplos de fichas de trabalho em Anexos. 
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5.1. O Questionário ao grupo docente (resumo) 

 

Após o final do primeiro ciclo de implementação do Programa na EBS da Graciosa, a dificuldade de 
comunicação parecia ter-se agravado com a revelação de algum descontentamento com o projeto, 
designadamente na dificuldade de compreensão por parte dos novos docentes que o haviam 
integrado recentemente, o que levou a equipa de acompanhamento a propor, na última deslocação 
realizada em Novembro de 2017, um instrumento para recolha de informação que permitisse, a um 
maior número de professores, exprimir a sua opinião sobre as propostas de trabalho. Foi então 
elaborado um questionário, destinado a recolher a opinião dos professores sobre o programa, as 
inovações introduzidas, o trabalho realizado e as dificuldades encontradas.   

Foi assim passado o questionário aos docentes do CT presentes numa sessão de balanço, tendo-se 
obtido 10 respostas em 15 possíveis. 

O questionário tinha como objetivos conhecer as práticas desenvolvidas e a opinião dos professores 
relativas ao Programa e às novas práticas.  

Desse questionário (em anexo), cujos resultados são também analisados no capítulo referente às 
práticas pedagógicas, é de salientar: 

- A estabilidade na carreira e na EBS da Graciosa do corpo docente; 

- Nas respostas referentes às práticas inovadoras desenvolvidas, e às opiniões sobre essas 
práticas, verifica-se, de um modo geral, uma tendência para uma avaliação positiva das 
competências desenvolvidas no A+R0 que parecem aproximar-se do Perfil do aluno à saída 
da Escolaridade Obrigatória, e da Autonomia e Gestão Flexível do Currículo em fase de 
experimentação numa parte significativa das escolas portuguesas. É disso exemplo, o facto 
de o trabalho de projeto ser considerado - promotor do espírito de equipa (8 respostas), da 
responsabilidade (7 respostas), da autonomia (5 respostas) de capacidade de resolver 
problemas (6 respostas) e da capacidade de pesquisa. Destaque igualmente para o modo 
como é avaliada a estratégia Programação, a que é associada como vantagens uma “maior 
clareza para os alunos relativamente ao trabalho que têm de realizar” (7 respostas), a 
exigência de maior responsabilidade ao aluno (4 respostas). Já entre as dificuldades de 
aplicação a mais citada é a necessidade de mais tempo para cumprir o programa (5 
respostas). 

- De acordo com as respostas obtidas, uma das dimensões onde parecem existir mudanças 
significativas, diz respeito à avaliação dos alunos. As respostas ao questionário revelam ter 
existido diversificação dos instrumentos de avaliação dos alunos e a redução do peso do 
teste. 
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- Entre os aspetos negativos, considerados pelos professores no Programa o mais saliente é 
a discordância relativamente à retenção zero (9 respostas); 

- Quanto às dificuldades identificadas como mais relevantes, são referidos problemas de 
comunicação das inovações. Segundo os professores, os alunos não compreenderiam os 
objetivos das mudanças na avaliação (8 respostas) e o mesmo aconteceria às famílias, as 
quais, para além da incompreensão das mudanças introduzidas na avaliação dos alunos, 
teriam receio dos seus educandos ficarem mal preparados (6 respostas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas duas questões abertas, relativas ao balanço do projeto - pontos positivos e negativos, a que só 
alguns professores responderam, houve uma grande dispersão nas respostas. Procedeu-se, por isso, 
a uma análise de caráter qualitativo. Dois professores apontaram como questões positivas a adoção 
do construtivismo como filosofia subjacente e um melhor enquadramento dos alunos. Os pontos 
negativos identificados pelos professores podem ser agrupados em quatro categorias: 
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 A avaliação dos alunos, nomeadamente a inexistência de avaliação publicada no final 
do período, a transição com demasiados níveis inferiores a 3; a retenção zero, considerada 
como podendo causar desinteresse nos alunos.  

 Os apoios aos alunos, que foram considerados insuficientes –questão assumida por 
vários professores 

 Quanto aos problemas relativos aos professores são referidos o excesso de trabalho; a 
necessidade de uma gestão do projeto mais flexível, a falta de motivação; o desagrado por 
não terem sido ouvidos na decisão sobre a implementação do projeto; o facto de o 
programa estar demasiado centrado na retenção zero em vez de o estar no apoio mais. É 
também referida a falta de capacidade para a compreensão da autonomia e flexibilização 
curricular considerada inerente ao projeto. 

 É atribuído às famílias o receio de os educandos não serem bem preparados, havendo 
também uma crítica relativa à pouca responsabilidade daquelas. 

 
5.2. Estratégias pedagógicas visando reforçar o trabalho dos alunos na 
escola 

5.2.1. Os Apoios 
 

Os apoios externos à sala de aula foram traduzidos, sobretudo, através das tutorias e das salas de 
estudo: 

As Tutorias – conduzidas por 4 professores, cada um com um / dois alunos. Este processo, tem início 
no 2.º período do ano letivo 2016/17. Na época da entrevista a um dos tutores, foi explicado que 
esse tempo até então tinha sido destinado essencialmente a organizar os cadernos, capas, e também 
o portefólio. 

As salas de estudo (SE) – de acesso livre para os alunos do 2º ciclo. Verificou-se não existir consenso 
sobre a vantagem da sua existência por se considerar que não mobilizavam os alunos que mais delas 
necessitavam. 

Nas SE os alunos tinham acesso a todas as áreas curriculares.  

” (…) todas as áreas curriculares, à exceção obviamente das Expressões onde não há necessidade, 
têm salas de estudo disponíveis da 1.15 às 2.00 para os alunos que queiram frequentar 
voluntariamente ou recomendados pelo CT em determinada área curricular. (…) a sala de estudo que 
nós temos não é uma sala específica. Cada professor está na sua sala, tentam fazer uma 
calendarização com os EE que está afixada na sala.”103 (…) “E se o aluno tem um TPC que não 
conseguiu resolver encontra alguém para o ajudar e …a intenção é os EE perceberem que não são 
eles que tem de fazer esse papel, somos nós, escola. E ao mesmo também, não há que pagar 
                                                      
103 Entrevista em maio de 2017 
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explicações. (..) E para que todos tenham oportunidade (…) Uma oportunidade igual para todos de 
que tem na escola um momento em que podem ser ajudados.”104 

Verifica-se, no caso do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico, “(…)  que são os alunos com menos dificuldade 
que frequentam voluntariamente a sala de estudo. Os outros têm que ser orientados (…)”105 

Segundo alguns professores as SE são úteis e têm vindo a resultar com algumas das disciplinas e 
respetivos docentes apesar de por vezes, não conseguirem dar a resposta individualizada que 
gostariam “(…) não tem sido fácil e depois do apoio da sala de estudo que alguns frequentam até 
tiveram melhores notas. (...), pois (os alunos) até têm uma frequência boa à sala de estudo. Só que 
vêm os alunos voluntários, vêm os obrigatórios, vêm 5º e 6º ano ... acabo por ter ali uma turma e não 
consigo dar atenção àqueles que realmente precisam.” 106 Funcionaram com caráter facultativo.” 

A existência de par pedagógico para reforçar os apoios ao nível da sala de aula, nas disciplinas de 
Português e Matemática foi considerada uma medida de grande impacto nos resultados escolares. 
Trata-se, porém, de uma medida que existe em algumas das UO da RAA, não sendo, por conseguinte, 
uma inovação do programa A+R0. 

Ao nível dos apoios, podemos ainda contextualizar a atividade do Summer Camp (já referida neste 
documento) de que beneficiaram as turmas que ingressaram no 2.º ciclo no ano de 2016/17, e que 
resultou da verificação de fortes dificuldades dos alunos que tinham concluído o 5º ano 
designadamente na disciplina de Matemática. 

A escola vinha adotando, em anos anteriores, os grupos de nível às disciplinas de Português e 
Matemática. Quando entrou em funcionamento o A+R0 já existiam turmas de nível no 2.º ciclo. A 
estratégia prosseguiu na disciplina de Português tendo “convivido “com o A+R0.  
Foi referido por um elemento do CE existir pouca mobilidade dos alunos entre os níveis. Nos grupos 
de nível “tem havido alguma mobilidade, mas muito pouca. No 1.º período, não houve mobilidade 
(….) nos outros anos tem havido alguma mobilidade, mas pouca. No primeiro período não, este 
período sim. Já constatei. Alunos que têm dificuldades desceram ao grupo anterior, alunos que já 
fizeram a sua recuperação passaram para o grupo seguinte. Mas eu queria que tivesse havido mais 
mobilidade. Pelo menos o espírito inicial era esse.”107 

5.2.2. As estratégias pedagógicas implementadas 
 

A configuração deste programa teve lugar, sobretudo, no início do segundo período escolar no 
primeiro ano do projeto (2015/16). 

Uma das linhas de orientação da direção da escola foi no sentido de reforço do trabalho de 
aprendizagem dentro da sala de aula. O objetivo “ (..) era que as aulas fossem menos direcionadas 
pelos professores e que houvesse realmente mais trabalho autónomo”.108  A intenção era igualmente 
evitar o recurso à procura pelos alunos de explicações fora da escola, por se considerar que 
contribuem para a perpetuação das desigualdades. 

                                                      
104 Entrevista em fevereiro de 2016 
105 Entrevista em fevereiro de 2016 
106 Entrevista em maio de 2017 
107 Entrevista de fevereiro de 2016 
108 Entrevista de fevereiro de 2016 
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As dificuldades encontradas na implementação das mudanças pedagógicas parecem ter residido, por 
um lado, na ideia de um projeto de ciclo, que vinha desafiar o sistema e os ritmos vigentes na 
avaliação dos alunos e, por outro lado, na necessidade de introduzir mudanças na pedagogia com 
mais trabalho e consequentemente melhores aprendizagens durante o dia de escolaridade. Há ainda 
a assinalar algum ceticismo e cansaço de mudanças presente no seio dos professores.  

Apesar de em novembro de 2016, aquando da nossa primeira visita à escola terem sido apresentadas 
e debatidas em CT e com os alunos, as linhas essenciais do A+R0, e de ter ficado decidida a temática 
para o trabalho de projeto a desenvolver, as linhas de mudança só começaram a ser estabelecidas no 
início de 2016.  

Segundo alguns dos atores do projeto foi difícil o seu arranque e terá havido dois momentos 
significativos de dinamização da inovação proposta: as visitas à Graciosa de uma equipa da DRE e de 
uma equipa composta por elementos da EBI de Ponta Garça. Na sequência desta, foram analisadas as 
estratégias utilizadas em Ponta Garça visando reforçar o trabalho dos alunos na sala de aula, e 
desenvolver a autonomia e a responsabilidade. 

Foi então estudado um modelo análogo ao Plano Individual de Trabalho (PIT) adotado em Ponta 
Garça visando potenciar a diferenciação pedagógica, que deu origem na Graciosa a um instrumento 
com objetivos comparáveis, com algumas transformações designado por “Programação”. 

 
5.2.2.1. Assembleias de Turma (AT) 

Considerando-se importante a dinamização de AT como um espaço onde se aprende a comunicar, 
intervir, participar e regular a vida da turma, foi proposto pela equipa de acompanhamento a sua 
dinamização na disciplina de Cidadania. 

Os DT são os responsáveis por esta disciplina, e são coadjuvados por um colega do CT. 

No decorrer do ano letivo 2015/16 foram sendo implementadas e dinamizadas. De acordo com os 
alunos, as AT destinam-se essencialmente a analisar o comportamento da turma e dos alunos, o 
cumprimento das regras, dos trabalhos de casa, entre outros “(…) falamos sobre quem é que fez os 
trabalhos de casa, quem não fez. A gente fala do comportamento nas aulas e fora das aulas (…)”109 

No ano letivo 2016/17, e no 6.º ano a disciplina de Cidadania foi substituído pela disciplina de 
História, Geografia e Cultura dos Açores. Assim apenas foram dinamizadas AT nas turmas do 5.º ano.  

Pudemos observar modelos diferentes de organização das AT: num caso, o debate era presidido por 
um aluno que conduziu tomadas de decisão, designadamente, sobre projetos que seriam 
desenvolvidos em Cidadania.  

Noutro caso, embora houvesse formalmente um aluno presidente e a respetiva mesa da AT, a opção 
era de uma condução diretiva protagonizada em grande parte pela diretora de turma, que 
considerava que os alunos deveriam assumir uma liderança progressiva.  

Constataram-se, nas entrevistas, a existência de constrangimentos na adoção desta prática por não 
acreditarem nas capacidades dos alunos. Segundo uma das professoras havia problemas na 
                                                      
109 Entrevista maio de 2016 
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expressão oral destes “(…) eles não têm vocabulário, eles não têm conhecimentos (...) e deixam as 
frases por meio (...) Não é fácil eles intervirem (…).”110  

A equipa de apoio e acompanhamento foi sugerindo, em vários momentos, a necessidade de a escola 
reforçar a aprendizagem da expressão oral e da intervenção, sendo as AT estratégias privilegiadas 
para a sua concretização.  

 

5.2.2.2. A Programação e o Caderno de Estudos (CE) 

A ficha ‘Programação’ foi pensada e adaptada assente na necessidade de promover a diferenciação 
pedagógica, a autonomia, a responsabilidade e o reforço do trabalho dos alunos na sala de aula.  

Conforme nos foi referido por um docente em entrevista, a “Programação” seria, em princípio, 
semelhante em todas as disciplinas, apesar de algumas diferenças em determinadas áreas 
curriculares. Seria diferente, por exemplo, na disciplina de Inglês, que tinha já um plano de trabalho 
anterior e que fez a sua adaptação. AS restantes disciplinas seguiriam uma linha de trabalho próxima 
da desenvolvida na EBI Ponta Garça.   

A ficha “Programação” foi alvo de reformulação de um ano letivo para o outro, conforme explica um 
dos DT, que refere que no 1.º ano “(…) nós tínhamos dois documentos onde eles tinham a sua 
programação e a seguir tinham um documento da autoavaliação (...) como uma das questões 
consistia na existência de demasiados papéis para os meninos, e eles ficavam baralhados, juntou-se 
as duas numa. Agora está tudo num documento. “(em anexo)  

Este meio de organização do trabalho dos alunos indicia já uma mudança de paradigma deslocando o 
centro da atividade dos professores para os alunos e contrariando algum ceticismo de alguns 
professores. Os alunos parecem ter compreendido bem a proposta como estratégia de organização 
do estudo e de autoavaliação “(…) é uma folha que diz o que é que temos que trabalhar naquela 
semana, ou em 15 dias ou num mês e depois temos que trabalhar aquilo tudo, depois tem várias 
colunas onde pomos: já sei, tenho dúvidas ou não sei. E depois a gente preenche”.111 

Alguns dos professores sublinham algumas reservas por considerarem esta estratégia “complexa e 
burocrática”, no entanto, e de acordo com as respostas nele obtidas, só um professor em 10 não 
aplicou e a maior dos professores considera que esta estratégia introduz maior clareza para os 
alunos. 

Uma das dificuldades da implementação da “Programação”, pareceu residir no facto de as propostas 
de trabalho entregues aos alunos sob este formato apresentarem dificuldades de compreensão 
tendo sido aconselhada uma simplificação para uma melhor utilização destes. Haveria assim a 
necessidade de um esforço de “tradução” dos programas e de uma maior concretização das tarefas a 
realizar num determinado período.  

A sua aplicação parece ter decorrido em quase as disciplinas, diferindo os períodos de aplicação 
(quinzenal, mensal ou outra). Dos 10 professores que responderam ao questionário, a programação 
foi utilizada por 9 professores dos quais 2 com prazo quinzenal, 6 mensal e 1 semanal. 

                                                      
110 Entrevista outubro de 2016 
111 Entrevista de maio de 2016. 



 
 

108 
 

0 1 2 3 4 5 6

Necessidade de mais tempo para cumprir o programa

A complexidade do program torna difícil aos alunos
entenderem a programação

Os alunos não entendem para que serve a programação

Falta de organização do conselho de turma

O desinteresse dos alunos

Não responde

GRÁFICO 13 - Dificuldades na aplicação da 'Programação'
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GRÁFICO 14 - Vantagens da aplicação da 'Programação'

Entre as dificuldades elencadas, foi referida a necessidade de mais tempo para cumprir o programa 
por esta via. São 5 os professores que assim o consideram.  

De acordo com 3 dos professores inquiridos, a complexidade do programa torna difícil aos alunos 
entenderem a programação. 

 

 

No questionário, os docentes indicam algumas das vantagens da sua aplicação: para 7, a introdução 
dá maior clareza aos alunos no trabalho que tem de realizar.  Só 1 professor considera que não 
existem vantagens. 5 professores consideram que exige maior responsabilidade ao aluno e 3, 
consideram que há mais disponibilidade da parte dos professores para apoio aos alunos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que concerne ao caderno de estudo (estratégia assumida na EBI de Ponta Garça), este teve uma 
adesão residual por parte dos docentes desta escola. Apenas 2 dos 10 que responderam afirmar tê-lo 
feito. 
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GRÁFICO 15 - Dificuldades encontradas

Uma das docentes referiu ter um caderno “Não temos caderno autónomo, mas o nosso caderno vai 
ter tudo o que eles precisam para se orientar no estudo”. E os alunos - (…) no caderno têm o seu 
plano de trabalho que vão seguindo, as orientações que são dadas ... uns seguem, outros seguem 
comigo porque têm mais dificuldades em serem autónomos e está sempre tudo registado e é tudo 
acompanhado.”112 

 

5.2.2.3. O Trabalho de Projeto (TP) 

 

Desde a primeira deslocação da Equipa de apoio e acompanhamento à escola, foi decidido que seria 
desenvolvido um projeto interdisciplinar em torno do tema “As Ilhas dos Açores” que previa a 
congregação de esforços de várias disciplinas bem como uma apresentação pública final à 
comunidade e pais/encarregados de educação. O projeto ficou então delineado (novembro de 2015) 
e o CT revelou algum entusiasmo para a sua prossecução. No entanto, a transversalidade prevista 
não viria a concretizar-se.  

Foi visível a dificuldade de articulação transversal, o que constitui um dos obstáculos à progressão do 
trabalho de projeto. Em vários momentos foram referidas as condições excecionais da Graciosa 
designadamente em matéria ambiental, para trabalho de projeto que havia sido acordado. 

Apesar das dificuldades, uma parte dos professores (6 respostas) afirmam ter desenvolvido TP 
(conforme explícito nos resultados ao questionário). 

Entre as dificuldades encontradas foram apontadas o facto de a equipa não se ter conseguido 
organizar (4 respostas), o problema do tempo - a falta de tempo para a coordenação transversal com 
os colegas (2 respostas) o facto de o trabalho de projeto ter atrasado o trabalho previsto para a 
turma (2 respostas); o peso do programa da disciplina (2 respostas), e por fim, 1 professor considera 
que a turma não quer trabalhar neste projeto.  

 
 
 

Apesar das dificuldades, as opiniões podem ser consideradas favoráveis no que diz respeito ao 
desenvolvimento de capacidades dos alunos.  

                                                      
112 Entrevista em maio de 2017. 
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GRÁFICO 16 - Considera que o trabalho de projeto 
promove…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas sessões de trabalho/formação em contexto, foram vários os momentos em que se promoveu a 
discussão do trabalho de projeto, delineando o que fazer para o seu desenvolvimento, mas no 
intervalo entre as sessões de acompanhamento, houve dificuldade na sua concretização, surgindo 
novos obstáculos. 

Um dos obstáculos de peso, seria a preocupação manifestada pelos docentes, relativa à dimensão 
dos conteúdos dos seus programas e à sua conciliação com este tipo de atividades.  

A título de exemplo, no início do ano letivo 2016/17, ambos os DT remeteram aos docentes uma 
grelha com a respetiva disciplina, visando identificar os temas que gostariam de trabalhar no projeto. 
No entanto, foram realizadas atividades relativas a aspetos do trabalho previsto, que nos foram 
sendo relatadas quer por docentes quer por alunos. 

Exemplo de aspetos trabalhados na dimensão do projeto realizado “As ilhas dos Açores”: segundo 
explicou um dos docentes, “O projeto As ilhas dos Açores foi registando algum progresso, 
principalmente nas aulas da disciplina de EVT, História e Cidadania em que os alunos relataram o 
trabalho já realizado em torno do tema escolhido “na História estamos a falar sobre as baleias. Já 
começamos, já tivemos lá a tirar ideias de como é que a gente vai tirar fotografias ou vamos à 
internet.”113 E no caso de EVT “(…) já começamos a pintar uns desenhos, (…) a gente lê a lenda e a 
seguir a começamos a tirar ideias do que pode ter acontecido (…)” 114  

Foi notório o entusiasmo dos alunos com o trabalho que estava a ser desenvolvido.  

Findo o primeiro ano de implementação do Programa A+R0 (2015/16) ficaram os temas praticamente 
todos estipulados para todas as disciplinas.  No decorrer do 2.º ano de implementação (2016/17), os 
docentes reconheceram a dificuldade em fazer progredir este projeto de modo transversal, 
assumindo que o que estava a acontecer tinha, sobretudo, uma dimensão monodisciplinar.   

Face aos constrangimentos detetados, sendo considerada como principal causa a incompatibilidade 
com o cumprimento do programa, os docentes propuseram a sua realização, pelas turmas, de 
pequenos projetos. Assim, optaram, em detrimento de um trabalho de projeto bianual e com a 
                                                      
113 Testemunho de aluno em maio de 2016. 
114 Testemunho de aluno em maio de 2016. 
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colaboração de todas as disciplinas, por projetos com uma duração mais curta (semestral ou anual) e 
trabalhados por algumas disciplinas, consoante o tema. Referiu uma das docentes “(…), poder mudar 
o tema também não faz mal nenhum, porque estarem constantemente a trabalhar sobre o mesmo 
tema, aborrece-os.”115 É de assinalar que a equipa contava com docentes qualificados, com 
competência e experiência anterior em trabalho de projeto. 

Dois desses miniprojectos propostos, e por escolha dos alunos, incidiram sobre os temas - desporto e 
brinquedos. Como referido, a escolha destas temáticas foi realizada na aula a disciplina de Cidadania 
onde foram discutidos e votados pelos alunos: “O tema da nossa turma é o desporto e aí vamos 
incluir talvez uma parte que diga respeito à alimentação (…).” A dinâmica da escolha do tema e 
desenvolvimento do projeto está a ser discutida na aula de Cidadania “(…) vamos começar em AT a 
discutir as estratégias ou a forma como eles gostariam de abordar o tema em algumas disciplinas. 
Seguidamente, as propostas serão apresentadas aos nossos colegas.” 116 

Apurados os resultados do questionário aferiu-se que, para os docentes inquiridos, o TP foi 
desenvolvido na sua disciplina ou na aula de Cidadania por 6 professores. Envolveu uma gestão 
transversal (3 respostas); associou mais de dois professores (4 respostas) e deu origem a intervenção 
no meio (1 resposta).  

 
5.2.2.4. O Portefólio  

O Portefólio foi trabalhado nas sessões de reflexão como uma estratégia podendo contribuir para a 
valorização do trabalho realizado e como um meio de acompanhamento da progressão dos alunos e 
de promoção da sua autoestima. Sugeriu-se a sua utilização para identificação, por professores e 
alunos, de dificuldades e estratégias para melhorar as aprendizagens e como, um instrumento de 
avaliação e autoavaliação dos alunos.  

Em algumas das disciplinas, o portefólio foi introduzido com relativa facilidade, como refere um 
docente “Em matéria de portefólio torna-se mais fácil em História, eu acho. Eles fazem uma ficha de 
trabalho, comparado com a outra que eles não sabiam fazer, eu coloco-a lá. A ficha de trabalho serve 
porque ele melhorou e já está mais atento e faz mais rápido. (…) coloco lá sempre os testes também. 
Qualquer teste de avaliação, faço e meto lá.”117  

A totalidade dos professores que responderam ao questionário, no final do projeto (nov 2017), dizem 
ter utilizado este instrumento.  

Noutros casos, como é o caso da disciplina de EVT, já seria prática comum mesmo antes da 
implementação do A+R0  e, como tal, a forma e o uso que lhe é dado sofreu algumas alterações do 
ano transato (2015/16) para o ano seguinte pois “ (…) seria os trabalhos que eles achassem que eram 
melhores, que tinham melhor nota, que tinham se esforçado mais, algumas programações e 
fotografias dos trabalhos a 3D que nunca podem ficar na capa.”118 

A disciplina de EVT tem algumas particularidades, sendo que a seleção dos melhores dificulta a 
perceção de todo o processo pois “(…) ao retirar certos trabalhos da capa deles, estamos a 
                                                      
115 Entrevista outubro de 2016. 
116 Entrevista outubro de 2016. 
117 Entrevista maio de 2017 
118 Entrevista maio de 2017 
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Gráfico 17 - O Portefólio promove…

desagregar a linha de orientação de como lhe foi dado. Então, nós este ano, no 5º ano, o portefólio 
deles está tudo seguido (…) tudo o que eles fazem para não desagregar a capa.”119 

Para outras disciplinas parece ter sido complicada a introdução do portefólio. Um dos docentes, pese 
embora não contrariando a pertinência da sua utilidade, pois já o havia utilizado há anos atrás, afirma 
que “(…) é mais um repositório de material do que outra coisa” e como tal vê poucas vantagens neste 
instrumento de avaliação.  

Em algumas disciplinas, o portefólio foi assumido como um repositório de trabalhos realizados, onde 
o professor e, por vezes, o aluno geriam o que lá colocar.   

As dificuldades de organização dos portefólios foi umas das questões abordadas e trabalhadas no 
quadro do CT com a Equipa de apoio e acompanhamento. 

Referindo-se aos objetivos do portefólio, 7 professores consideraram que este instrumento contribui 
para a promoção das aprendizagens, 5 que promove a capacidade de autoavaliação e 4 a autoestima.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. A Avaliação dos Alunos 

Uma das dimensões de maior complexidade do projeto diz respeito à avaliação dos alunos da qual 
depende o sucesso das inovações que se pretendem introduzir ao nível das práticas pedagógicas e 
nomeadamente do modo como se aprende. 

A avaliação foi trabalhada em várias sessões de acompanhamento e formação e especificamente 
numa formação específica. “A Avaliação Formativa como suporte das aprendizagens”, nos dias 28 e 
29 de abril 2016, totalizando 8 horas, com Jorge Pinto, professor da Escola Superior de Educação de 
Setúbal. Foram abordadas as diferenças entre a avaliação sumativa e formativa, a planificação e 
práticas da avaliação formativa, análise de práticas, as relações entre avaliação formativa e 
diferenciação pedagógica, entre outras. 

A avaliação foi trabalhada no contexto das sessões de acompanhamento não só como um meio de 
verificação dos conhecimentos e competências adquiridos, mas também como uma estratégia de 
identificação de dificuldades e de aprendizagem dos próprios alunos. Assim a avaliação deveria poder 
                                                      
119 Entrevista fevereiro de 2016 



 
 

113 
 

proporcionar aos professores dados para que pudessem diferenciar o ensino/aprendizagem, 
adaptando-o aos seus alunos, aos seus modos de aprender e às suas dificuldades. Mas deveria ser, 
igualmente, um meio para que os alunos aprendessem a aprender, se comprometessem com a 
aprendizagem, se transformassem em avaliadores ativos, o que exigiria designadamente que os seus 
professores os ajudassem a refletir sobre a sua evolução e as aprendizagens realizadas.   

Nas reuniões de acompanhamento, foram apresentadas práticas de diversificação dos momentos de 
avaliação como forma de regulação das aprendizagens. Uma das docentes, referiu a importância do 
diálogo frequente com alguns dos seus colegas sobre as práticas e estratégias de avaliação. E 
mencionou a preocupação de, sempre que introduz um novo conteúdo aos seus alunos, o mesmo ser 
avaliado. Foi também decidido o uso de portefólios na avaliação dos alunos, matéria tratada numa 
sessão de acompanhamento. 

Na resposta ao questionário alguns professores consideraram o portefólio como tendo peso 
significativo na avaliação dos alunos.  

Para além do portefólio, outros instrumentos foram referidos pelos docentes, por exemplo, as fichas 
de verificação, utilizadas por 6 docentes, as questões de aula, por 3 docentes, os trabalhos de 
grupo/pares e trabalho individuais (7 docentes), e 4 mencionam utilizar o teste. 

Uma das perplexidades expressas residia no facto de se considerar que alguns alunos não tinham 
atingido os saberes e competências necessários à frequência do ciclo em que se encontravam.  

A este propósito foi relatada uma experiência realizada pelo grupo disciplinar de Matemática, no 
início do projeto “…. viram que os alunos tinham dificuldades., portanto não avançaram na 
planificação. …(….) Então, fizeram uma pausa de três dias, em que pararam para consolidar aquilo 
que os alunos não tinham aprendido. E ficaram maravilhados com os resultados na avaliação dos 
alunos. Foram trabalhando exercícios e atividades para consolidar os conteúdos. Quando chegaram 
ao momento de avaliação, os alunos obtiveram melhores resultados.120 A mesma foi relatada pelo 
CE, “De Matemática, até foi interessante. Eles tinham feito uma experiência, que eu acho que deveria 
ser de se fazer…e já se devia ter feito há muito tempo…que foi deixarem de se preocupar tanto em 
cumprir o programa que está planificado com estes conteúdos.  

Apesar da controvérsia, alguns docentes pareciam, ao longo do programa, aceitar bem a sua 
dimensão de ciclo. A título de exemplo, um dos docentes reportou-nos “ (…) há muito tempo que 
defendo que não deve haver retenções, que não deve haver trabalhos de casa...há muito tempo que 
eu defendo isso (..) não estou a dizer que é o projeto em si que falha”. 121 

Esta atitude veio a ser mais tarde contrariada numa das respostas ao questionário em que os 
docentes afirmaram, em maioria, discordar da “retenção zero”. 

 

 

 

 

                                                      
120 Entrevista fevereiro de 2016 
121 Entrevista fevereiro de 2016 
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5.4. Análise dos resultados escolares 

A retenção constitui um problema na EBS Graciosa, nos primeiros anos de escolaridade no 6.º ano, 
no 3.º ciclo e no ensino secundário. razão para a opção de desenvolver o A+R0. 

QUADRO 22 - TAXAS DE RETENÇÃO POR ANO DE ESCOLARIDADE (ANOS 2012/13 A 2018/19) 

ANO 
ESCOLARIDADE 

ANO LETIVO 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

1.º Ano 7,7 % 16,6 % 17,6 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.º Ano 11,8 % 15,2 % 11,4 % 12,5 % 7,7 19,0 % 15,4 % 25,9 % 

3.º Ano 4,6 % 14,3 % 13,0 % 2,4 % 2,3 % 10,2 % 2,9 % 2,3 % 

4.º Ano 4,3 % 9,3 % 2,2 % 0,0 0,0 2,5 % 7,0 % 0,0 

5.º Ano 3,8 % 8,3 % 13,3 % 6,7 % 0,0 0,0 0,0 5,4% 

6.º Ano 17,4 % 23,6 % 21,2% 9,1 % 0,0 4,8 % (2 
alunos) 

15,8 % (6 
alunos) 

20 % (8 
alunos) 

7.º Ano 46,8 % 11,3 % 11,9 % 26,1 % 8,9 % 25,00 % 30,8 % 0,0  

8.º Ano 36,5 % 19,4 % 29,2 % 11,6 % 2,7 % 2,6 % 0,0 17,6% 

9.º Ano 20,8 % 46,3 % 29,5 % 5,4 % 2,9 % 0,0 2,6 % 5,7 % 

10.º Ano 38,0 % 8,3 % 29,2 % 43,2 % 25,0 % 4,2 % 16,0 % 29,6% 

11.º Ano 20,5 % 30,5 % 12,5 % 0,0* 0,0** 13,0 % 8,0 % 0,0 

12.º Ano 52,4 % 32,4 % 46,7 % 23,5 % 26,1 % 5,3 % 11,8 % 24,0 % 

*a taxa de desistência nesse ano é de 4,8%  || **a taxa de desistência nesse ano é de 5,3% 
Fonte: DRE 

 

O quadro acima revela alguma instabilidade nos resultados embora seja visível uma certa melhoria, 
na maioria dos anos de escolaridade, a partir de 2015/16, ano em que se iniciou o ProSucesso.   

A instabilidade traduz-se em alguns dados preocupantes, como é o caso do 2.º ano de escolaridade, 
onde se registam 25,9 % de retenções no ano letivo 2018/19.  Há uma clara dificuldade de inclusão 
dos alunos no início da escolaridade. Com a supressão da retenção no 1.º de escolaridade a medida 
vai ter consequências no ano seguinte. Essa situação no início de escolaridade é reveladora da 
dificuldade que as escolas têm em intervir na superação dos problemas desde os primeiros sinais de 
dificuldade.  

O primeiro ano de vigência do ProSucesso regista uma quebra significativa nos valores do insucesso 
escolar em todos os anos de escolaridade com exceção do 12º ano. 

Há uma descida significativa do insucesso, em vários anos de escolaridade, em 2015/16. Uma 
hipótese explicativa será uma preocupação acrescida sobre esta problemática que se regista também 
no conjunto da Região (Relatório ProSucesso 2016/2017) provavelmente resultado de um “olhar” 
mais sistemático sobre os resultados escolares.  

No entanto, não se constata que nesta escola uma melhoria sustentada, com a entrada do 
ProSucesso, como se vê nos resultados alcançados em 2017/18 e 2018/19. 
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Em geral, as três coortes do A+R0 registam, como seria de esperar, 0% de retenção no 5.º ano e, no 
entanto, o progressivo abandono das práticas pedagógicas, designadamente estratégias de 
diferenciação e acompanhamento dos alunos, fez regressar os níveis de retenção a valores anteriores 
à entrada deste projeto: assim na primeira coorte os valores da retenção no 6.º ano são 2 alunos 
(4,8%) em 2016/17, passa para 6 alunos (15,8%) em 2017/18 e para 8 alunos (20%) em 2018/19. 

A equipa de apoio e acompanhamento supervisionou o primeiro ciclo (primeira coorte) de 
implementação do programa, ou seja, os anos 2015/16 e 2016/17. A ideia central do projeto, 
assumida pela direção da escola era a substituição das retenções por estratégias de 
acompanhamento e apoio/ trabalho em sala de aula e reforço das aprendizagens. Com o afrouxar 
dessas estratégias, e entrada de novos docentes (apesar de uma estabilidade maior do que em na EBI 
de Ponta Garça) as práticas inovadoras foram sendo abandonadas e a avaliação parece ter 
retrocedido a níveis anteriores a 2015/16. 

 

 

Numa lógica de ciclo, é visível, igualmente, a instabilidade das taxas de retenção que são 
significativamente altas registando-se uma ligeira melhoria em 2015/16 e 2016/17. 

No ano de implementação do Programa A+R0 (2015/16) é possível observar-se no 2.º ciclo uma 
descida significativa com valores de 17,5% em 2013/14 e 7,9% em 2014/15 (anos anteriores), 0 % em 
2015/16 e 2,6% em 2016/17. Registe-se que, nos anos 2015/16 e 2016/17, os resultados englobam já 
o 5.º ano do A+R0122.  

Os valores alcançados em 2016/17 pela EBS da Graciosa no que diz respeito ao 2.º ciclo, superam a 
meta ProSucesso para 2025/26 que corresponde a uma taxa de transição de 95%. 

Em todo o seu universo escolar, a taxa de desistência no ensino básico tem vindo a diminuir para 
valores residuais, correspondendo a 0,1% no ano letivo 2016/17. 

No que respeita à mesma taxa, mas no ensino secundário, em 2015/16 foi de 1,4% e em 2016/17, 
aumentou para 3 %. 

Relativamente aos alunos do A+R0, a taxa de retenção em 2016/17 foi de 2,5%. Os resultados do 
insucesso voltam a subir em 2016/17 em todos os ciclos do ensino básico, destacando-se pela 
                                                      
122 O programa Apoio mais – Retenção prevê que a retenção só possa ocorrer no final de ciclo. 

QUADRO 23 - TAXAS DE RETENÇÃO POR CICLO (ANOS 2012/13 A 2018/19) 

ANO 
ESCOLARIDADE 

ANO LETIVO  

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

1.º CICLO 
13,9% 
(24) 

11,2% 
(20) 

4 % 
(7) 

2,9% 
(5) 

7,9% 
(14) 

6,6 % 
(12) 

9 % 
(16) 

2.º CICLO 
16,5% 
(17) 

17,5% 
(17) 

7,9%  
(7) 0 2,6% 

(2) 
7,9% 
(6) 

13% 
(10) 

3.º CICLO 
24,6% 
(32) 

24,6% 
(33) 

15,1% 
(19) 

5,2% 
(6) 

9,9% 
(12) 

13,7% 
(17) 

8,1% 
(8) 

ENS 
SECUNDÁRIO 

20,2% 
(22) 

29,1% 
(25) 

26,1% 
(24) 

20,3% 
(15) 

7,6% 
(5) 

11,9% 
(8) 

19,7% 
(14) 

Fonte: DRE 
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positiva a primeira geração do A+R0 que apresenta um valor de 2,5% como o valor mais baixo dos 
ciclos.  

No entanto, esse progresso desaparece nos anos seguintes. 

Na explicação para alguma instabilidade nos resultados escolares é indicada pelos docentes a 
variabilidade de competências/ capacidades com as coortes dos seus alunos.  

5.4.1.  Resultados dos Alunos – 2.º ciclo 

 

QUADRO 25 - DISCIPLINAS COM MAIS INSUCESSO (2012/13 A 2016/17) 
- RESULTADOS DO 6. º ANO -  3.º PERÍODO - ENSINO REGULAR –   

PERCENTAGEM DE INSUCESSO 

ANO LETIVO 
NOME DA DISCIPLINA 

CN HGP ING MAT POR EF 

2012/2013 21,1% 13,0% 22,2% 44,4% 20,4%  

2013/2014 30,8% 13,5% 38,5% 38,5% 21,2%  

2014/2015 18,2% 6,8%* 38,6% 20,5%  4,5% 

2015/2016 26,1% 4,3% 6,5% 21,7%   

2016/2017* 19,5% 2,4% 12,2% 22% 14,6%  

 

Verifica-se uma ligeira tendência de diminuição na percentagem insucesso em diferentes disciplinas 
nos últimos anos, contudo o número de níveis inferiores a 3 obtidas no final do 3.º período do ano 
letivo 2016/17, aponta ainda para resultados preocupantes em algumas disciplinas, sendo de 
assinalar a Matemática e também nas Ciências Naturais. 

 

 

 

QUADRO 24 – DISCIPLINAS COM MAIS INSUCESSO (2012/13 A 2016/17) 
- RESULTADOS DO 5. º ANO -  3.º PERÍODO - ENSINO REGULAR –   

PERCENTAGEM DE INSUCESSO 

ANO LETIVO 
NOME DA DISCIPLINA 

CN HGP ING MAT POR EM CID 

2012/2013 12,8% 4,3% 10,6% 8,5% 4,3%  8,9% 

2013/2014 26,7% 15,6% 11,1% 37,8%    

2014/2015 13,3% 4,4% 13,3% 37,8% 8,9% 3,1%  

2015/2016 27,5% 5% 2,5% 30% 5%   

2016/2017* 24,3% 8,1% 5,4% 37,8%    
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5.4.2. As Retenções no 1.º ciclo de funcionamento do A+R0 
 

Nos primeiros anos de implementação do A+R0, e como previsto, não houve alunos retidos no 5.º 
ano. Em 2016/17, ficaram retidos 2 alunos no 6.º ano. 

Neste ano letivo, considerando-se esta a primeira geração do programa (conclusão do primeiro ciclo 
de alunos), relativamente aos alunos retidos, um, já duas vezes repetente (com 15 anos) foi 
encaminhado para ensino pré-profissionalizante (programa do regime educativo especial – PER). Ao 
outro aluno, que apresentou dificuldades a um conjunto de disciplinas, três com níveis de insucesso e 
notas positivas pouco consolidadas às disciplinas de Português e História e Geografia de Portugal, foi 
então proposto um Plano Individual de Trabalho, delineado ao abrigo do ponto 6, art.º 7.º, do 
Despacho Normativo n.º 22/2016, de 17 de junho, contempla os seguintes requisitos: 

- O aluno não frequenta as áreas curriculares de Educação Musical (3 tempos) e Cidadania 
(História, Geografia e Cultura dos Açores) (2 tempos) às quais obteve sucesso. 

- Às disciplinas às quais não obteve sucesso - Português/História e Geografia de 
Portugal/Educação Física/ Ciências da Natureza/Matemática e Inglês, o aluno encontra-se a 
frequentar, para recuperação das aprendizagens não adquiridas; 

- Pese embora tenha obtido sucesso o aluno frequenta, a seu pedido, as disciplinas de EMRC e 
EVT; 

- Em todas estas disciplinas será utilizada a ficha “Programação” enquanto instrumento de 
diferenciação pedagógico; 

- Área Multidisciplinar com recurso a novas tecnologias (3 tempos letivos) para que o aluno utilize 
as novas tecnologias para pesquisa, estudo e realização de trabalhos de acordo com a ficha 
“Programação”; 

- A tutoria (2 tempos letivos) para, entre outros, aconselhar e orientar o aluno no estudo, nas 
tarefas escolares e no trabalho pessoal; mobilizar, na escola, recursos humanos e materiais para 
um apoio individualizado ao aluno, nas disciplinas em ele demonstre ter maiores dificuldades; 
dinamização do CT, no sentido de uma articulação transversal das matérias lecionadas; 
aconselhar o DT na definição de estratégias de recuperação; promover uma cultura de 
cooperação com a família, de modo a permitir uma aproximação entre a escola e os pais. 

Este plano é implementado durante o ano letivo 2017/18. 
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5.4.3. As Avaliações (anos letivos 2015/2016 E 2016/2017) 
 

No que concerne aos resultados das avaliações nas duas turmas, durante os anos letivos 2015/16 e 
2016/17, salienta-se no 5.º ano, e conforme se observa no quadro 27, que são duas as disciplinas 
com maior taxa de insucesso – Matemática e Ciências Naturais. No 6.º ano (quadro 28) acrescem 
outras duas - Português e Inglês.  

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 26 - AVALIAÇÕES DO 5.º ANO - 3º PERÍODO – ANO LETIVO 2015-2016 
  5º A 18 5ªB 19 37   
  Níveis Total Níveis Total total   

5ºANO 1 2 3 4 5 
POSITIVA

S 
NEGATIVA

S 1 2 3 4 5 
POSITIVA

S 
NEGATIVA

S 
Positiva

s 
Negativa

s 

nº 
Aluno

s 

PORT.   1 
1
1 6 2 19 1   1 

1
3 4 2 19 1 38 2 40 

INGLÊS   1 6 6 7 19 1   1 6 
1
0 4 20 1 39 2 41 

HGP   0 6 7 7 20 0   2 
1
1 3 4 18 2 38 2 40 

MAT.   4 9 5 2 16 4   8 8 3 1 12 8 28 12 40 
C.N.   2 9 3 6 18 2   9 5 5 1 11 9 29 11 40 

ED.FIS.   0 8 
1
2 0 20 0     

1
0 5 5 20 0 40 0 40 

CID   0 9 3 8 20 0     2 
1
5 3 20 0 40 0 40 

EMRC   0 3 4 
1
1 18 0     1 8 9 18 0 36 0 36 

DPS   0 1 1 0 2 0     0 0 0 0 0 2 0 2 
EVT   0 2 3 5 10 0     7 6 4 17 0 27 0 27 
ED.MUSICAL   0 1 6 3 10 0     6 8 6 20 0 30 0 30 
PIANO     2 1 1 4 0                     
FLAUTA     1 1 1 3 0                     
TROMPA       1   1 0                     
CLASSE CONJ.   0 4 5 1 10 0                     
FORM. 
MUSICAL   0 6 3 0 9 0                     
G (?)     2 0   2 0                     
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QUADRO 27 - AVALIAÇÕES DO 6.º ANO  - 3º PERÍODO - ANO LETIVO 2016-2017 
  6ºA 21 6ºB 20 41   
  Níveis Total Níveis Total total   

6ºANO 1 2 3 4 5 POSITIVAS NEGATIVAS 1 2 3 4 5 POSITIVAS NEGATIVAS Positivas Negativas 
nº 

Alunos 

PORT.   4 8 7 2 17 4   2 14 3 1 18 2 35 6 41 
INGLÊS   3 10 6 2 18 3   2 11 5 2 18 2 36 5 41 
HGP     7 7 7 21 0   1 14 3 2 19 1 40 1 41 
MAT.   4 7 5 5 17 4   5 5 7 3 15 5 32 9 41 
C.N.   2 12 3 4 19 2   6 7 4 3 14 6 33 8 41 
ED.FIS.     10 7 4 21 0   1 10 5 4 19 1 40 1 41 
CID     5 6 10 21 0     9 5 6 20 0 41 0 41 
EMRC     2 5 11 18 0     1 12 5 18 0 36 0 36 
DPS     3     3 0     1 1   2 0 5 0 5 
EVT     1 3 8 12 0     3 8 9 20 0 32 0 32 
ED.MUSICAL     3 9   12 0     3 16   19 0 31 0 31 
PIANO     1 1 1 3 0           0 0 3 0 3 
GUITARRA   2       0 2       1   1 0 1 2 3 
TROMPETE       1   1 0           0 0 1 0 1 
FLAUTA TRANS.   1   1 1 2 1           0 0 2 1 3 
CLASSE CONJ.     4 3 2 9 0     1     1 0 10 0 10 
FORM. 
MUSICAL   1 2 4 2 8 1       1   1 0 9 1 10 
CLASSE CONJ.           0 0           0 0 0 0 0 
 

Conforme destacado nos quadros da página 112 deste documento, podemos aferir que as disciplinas 
com índices de maior insucesso nesta escola são semelhantes às observadas nas restantes escolas da 
RAA.  

Numa análise mais detalhada observamos que, no caso da Matemática, a disciplina com maior índice 
de insucesso na EBS Graciosa, e no caso do 6.º ano, ocorre um considerável decréscimo percentual a 
partir de 2014/15 (um ano antes da implementação do ProSucesso) - em 2012/13 registava 44,4% de 
insucesso, baixando para 38,5% no ano seguinte e para 20,5% no ano 2014/15. Os valores continuam 
a decrescer, sendo que em 2015/16 passa para 21,7 % e em 2016/17, 22%. 

A queda observa-se antes da implementação do ProSucesso e consequentemente, do A+R0. 

No caso do 6.º ano, a percentagem de insucesso sofre um acentuado decréscimo no ano da 
implementação do ProSucesso, passando de 38,6% em 2014/15 para 4,2% (2015/16) e 2,4% 
(2016/17). 
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5.4.4. As Avaliações (Ano Letivo 2017/18) – alunos do 7.º ano 
 

Quadro 28 – AVALIAÇÕES DOS ALUNOS DO 7.º ANO - 3.º PERÍODO 

Disciplina 
Frequência absoluta TOTAL Total 

alunos 1 2 | I 3 | S 4 | B 5 | MB POSITIVAS NEGATIVAS 
Português 1 8 29 10 1 40 9 49 
LE I - Inglês 3 16 17 7 6 30 19 49 
LE II - Francês 0 0 15 27 7 49 0 49 
História 1 20 16 10 2 28 21 49 
Geografia 1 23 17 8 0 25 24 49 
Matemática 1 10 23 10 5 38 11 49 
Ciências Naturais 1 9 28 9 2 39 10 49 
Físico-Química 0 8 26 13 2 41 8 49 
Educação Visual 1 3 24 13 0 37 4 49 
Educação Tecnológica 1 0 16 24   40 1 49 
Educação Física 1 0 19 25 4 48 1 49 
Cidadania   1 29 10 9 48 1 49 

 

No quadro 28 acima encontramos os resultados escolares obtidos pelos alunos que frequentaram o 
primeiro ciclo do A+R0.  E verifica-se que as disciplinas com índices de maior insucesso nesta escola 
são História, Geografia e Inglês. Em segundo plano, sobressaem as disciplinas de Matemática, 
Português, Ciências Naturais e a Físico-química. 

A taxa de retenção observada foi, em 2017/18, de 32,7%, o que denota uma rutura entre 2.º e 3.º 
ciclos da maior gravidade, estando em linha com os resultados obtidos no ano anterior, onde houve 
25% de retenções no 7º ano.  

Estes resultados apontam para a necessidade de um trabalho ao nível do 3º ciclo em torno do 
ProSucesso, da problemática do insucesso escolar bem como dos instrumentos de formação que têm 
sido criados para melhorar as aprendizagens dos alunos.  

 
5.5. Análise da implementação da inovação e principais problemas 
identificados 

 

A implementação do Programa A+R0 apresentava grande complexidade uma vez que se tratava de 
uma inovação de natureza adaptativa (pg. 26) sendo necessário, a partir de uma definição inicial 
sobre linhas mestras do projeto, proceder à sua reinvenção na prática.  

5.5.1. Coordenação, dificuldades encontradas, crises 
 

Como já atrás foi referido, a adesão ao programa ficou a dever-se à vontade manifestada pelo CE de 
implementar medidas que visassem melhorar as aprendizagens e prosseguir numa linha contínua de 
redução das retenções que parecia delinear-se a partir do primeiro ciclo.  
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Por outro lado, a proposta da DRE, de criação de projetos de ciclo enquadrava-se em objetivos já 
equacionados na escola. Com efeito, conforme referido em entrevista do CE “Já desde 2010/11, (…), 
que batalhamos contra o conceito de ano. Temos vindo a falar, e começar a pensar numa lógica de 
ciclo.” 123 

A decisão foi assim tomada ao nível do CE que defende mudanças em matéria de avaliação dos 
alunos e frisa a necessidade de mais trabalho e aprendizagem dentro da sala de aula sendo que “(…) 
o objetivo aqui era que as aulas fossem menos direcionadas pelos professores e que houvesse 
realmente mais trabalho autónomo. Eu espero que isso venha efetivamente a acontecer.”124 

A coordenação do A+R0 foi assumida pelo presidente do CE, por considerar ser essa a solução mais 
adequada para garantir uma boa gestão das inovações, estratégia que já havia adotado em outros 
projetos anteriores. 

A opção por uma coordenação e acompanhamento pedagógicos das mudanças implementadas 
assumida pela direção da instituição, recomendada nos estudos sobre a implementação das 
inovações, parece ter suscitado algumas reservas da parte da equipa de docentes do 2.º ciclo, que 
integrou o projeto. 

Parece ter existido, por um lado, uma insuficiente motivação dos docentes decorrente, em parte, dos 
processos de comunicação: modo como consideram terem sido associados à inovação e à conceção 
do próprio projeto ao nível da escola, e por outro lado, uma dificuldade revelada pela equipa ao nível 
do trabalho colaborativo.  

Com efeito nesta escola, uma vez decidido que o A+R0 seria desenvolvida nas duas turmas do 5.º 
ano, a composição do CT seria constituída pelo conjunto de docentes do 2.º ciclo. Como foi referido, 
tratava-se de uma equipa constituída na sua maioria por elementos com larga experiência e 
estabilidade na escola. 

As principais decisões quanto às inovações a desenvolver no projeto terão sido, segundo nos foi 
comunicado, trabalhadas entre o CE, o CT e, por vezes, com a equipa do ProSucesso “foi a Equipa 
ProSucesso da escola que idealizou a ficha de “Auto e heteroavaliação (..)”125. 

Nas reuniões mensais realizadas na escola e dedicadas ao acompanhamento do A+R0 terão sido 
também discutidos outras estratégias de apoio já a funcionar antes do A+R0: o funcionamento dos 
pares pedagógicos e dos grupos de nível. O tempo dedicado ao planeamento e regulação do projeto 
foi insuficiente para a inovação que se pretendia levar a cabo.  

Apesar de em novembro de 2016, aquando da nossa primeira visita à escola terem sido apresentadas 
e debatidas em CT e com os alunos, as linhas essenciais do A+R0, e de ter ficado decidida a temática 
para o projeto a desenvolver, as linhas de mudança começaram a ser estabelecidas só no início de 2016. 
Segundo os elementos do CE, mas também de acordo com alguns docentes terá sido um processo lento e 
difícil.  

As propostas delineadas em Ponta Garça, foram objeto de análise e, em parte, adotadas na Graciosa. 
Foram contudo visíveis e explicitadas dificuldades de adesão aos novos caminhos adotados. Entre os 
argumentos foi referido o cansaço com “sucessivas inovações”, alguma incompreensão das 
                                                      
123 Entrevista de fevereiro de 2016 
124 Entrevista de fevereiro de 2016 
125 Entrevista de fevereiro de 2016 
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mudanças em curso ou ainda o sentimento expresso de que sendo a orientação seguida da 
responsabilidade da direção da escola, como tal seria cumprida. Houve um défice de debate no seio 
da escola sobre as estratégias adotadas como caminho para vencer o insucesso e desenvolver 
capacidade de trabalho nos alunos. A equipa docente utilizou as estratégias adotadas no âmbito do 
projeto, sem convicção. 

Colocou-se desde o início algum ceticismo. 

Assim a procura do sucesso escolar para todos os alunos, ideia estruturante do A+R0, confrontou-se, 
desde o início, com fatores explicativos do insucesso escolar na sua maioria externos às práticas de 
sala de aula e pouco motivadores de mudanças destas.  

Verificou-se existir uma tendência para atribuição das causas do insucesso escolar 
predominantemente ao meio social e às caraterísticas/carências socioeconómicas e culturais das 
famílias, o que conduzia frequentemente a uma atitude de fatalismo e descrença na possibilidade de 
a escola poder induzir nas suas práticas pedagógicas, mudanças suscetíveis de contribuir para 
melhorar o desempenho dos alunos.  

A procura de maior sucesso conduzia assim, essencialmente a um discurso em que para além da 
necessidade de mudar os modos de vida e expetativas das famílias era colocado a tónica na 
necessidade de mobilização de maiores recursos para apoiar os alunos. O efeito compensatório dos 
apoios era considerado decisivo para que a escola pudesse alcançar maior sucesso escolar. 

A retenção zero no 5.º ano, parece ter estado na raiz dos maiores desencontros vividos neste 
programa (9 dos 10 docentes inquiridos afirmam discordar da retenção zero no final do 5º ano (vd 
questionário).  

E é porventura aqui que se encontra a maior contradição nas atitudes da equipa pedagógica. Assim, 
nos resultados do questionário parece existir em simultâneo, por um lado, o reconhecimento da 
pertinência das estratégias inovadoras, particularmente a ficha “Programação”, o portefólio e uma 
mudança significativa no sentido da maior diversidade de práticas de avaliação utilizadas, e, por 
outro lado, uma rejeição da “retenção zero” que foi desenvolvida com base naquelas estratégias.  

Apesar de se terem verificado mudanças ao nível das práticas na sala de aula, relatadas por todos os 
intervenientes no projeto - docentes, alunos, órgão de gestão - parece prevalecer uma cultura em 
que a retenção é assumida pelos docentes como elemento central na motivação para o trabalho 
escolar. A dificuldade de alterar este modo de pensar poderá ter estado na origem do mal-estar que 
transpareceu no questionário e que acabou por constituir obstáculo à inovação.  

Uma outra dificuldade de adesão ao programa incidiu sobre a gestão do tempo e do currículo. Havia 
por um lado a consciência de que as estratégias inovadoras contribuíam para desenvolver 
competências assumidas nos objetivos do A+R0 e as políticas educativas a nível nacional. Por outro 
lado, a pressão exercida pela necessidade sentida de “dar” os programas colocavam um dilema 
sentido como de difícil resolução. Este dilema pode ter conduzido, no caso em análise, a uma 
dificuldade de cumprimento dos projetos definidos. O dilema entre o “dar a matéria” vs 
desenvolvimento de competências e motivação dos alunos esteve presente no projeto prevalecendo 
em grande parte a fidelidade à integralidade dos conteúdos. 
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5.5.2.A comunicação na escola e na comunidade 
 

Uma das dimensões essenciais à sustentabilidade da inovação pedagógica é a clareza dos seus 
objetivos que devem ser apresentados e debatidos persistentemente ao nível das equipas 
pedagógicas, da escola e junto da comunidade.  

Em trabalhos sobre inovação é apresentada a importância de se divulgarem os resultados que vão 
sendo conquistados no projeto junto das comunidades escolares, das famílias e do meio em que a 
escola está situada. Aconselha-se que sejam dados a conhecer os projetos e festejados os sucessos 
alcançados.  

Assim, por exemplo, os projetos/pesquisas sobre o meio em que está inserida a escola, sua 
sistematização e apresentação pública podem ser instrumentos importantes para o desenvolvimento 
da autoestima dos alunos, a sua formação como cidadãos e para que a família compreenda as 
mudanças realizadas na escola. Houve, neste domínio, uma situação problemática na medida em que 
os projetos que neste sentido haviam sido programados ficaram por concretizar, tendo falhado a 
comunicação do A+R0 com a comunidade. Ao nível dos progressos conseguidos, reconhecidos por 
alguns dos alunos entrevistados, destaque para as estratégias de trabalho e aprendizagem na sala de 
aula e da apreensão dos programas.  

Uma das recomendações iniciais do projeto foi a organização do tempo da equipa pedagógica de 
modo a tornar possível o trabalho colaborativo no planeamento, gestão e correção das inovações em 
curso. Ora, embora o trabalho de equipa tenha existido, foi parcial, raro, e não constituiu um apoio 
que teria sido decisivo para a concretização dos projetos planeados. Terá existido uma falha de 
comunicação no interior do CT e, simultaneamente, dificuldade de realizar trabalho colaborativo, 
sem o qual não é possível desenvolver projetos de coordenação transversal.  

Verificou-se através de entrevistas ter existido uma insuficiente circulação da informação entre a 
direção, a equipa pedagógica do projeto e os docentes dos outros anos de escolaridade. 

Na origem das dificuldades de comunicação parece estar também um problema de compreensão dos 
objetivos propostos por este Programa nomeadamente quanto à sua dimensão de ciclo e à retenção 
zero nos anos intermédios, porventura em virtude da insuficiente circulação da informação entre a 
direção, a equipa pedagógica do projeto e as equipas pedagógicas dos outros anos de escolaridade. 
Com efeito o A+R0 desenvolveu-se, circunscrito ao 2.º ciclo, e isolado do resto da escola o que pode 
justificar algumas ideias estereotipadas que circularam.  

Em que medida as famílias, os próprios docentes e os alunos compreenderam os desafios que se 
colocavam e as práticas desenvolvidas? Nas respostas obtidas ao questionário, parece existir uma 
desvalorização pelos docentes da sua capacidade de comunicação com as famílias. Assim, teria 
existido, segundo uma parte dos docentes, uma incompreensão muito generalizada das famílias 
sobre os objetivos do projeto, bem como sobre as estratégias de avaliação. Mas não seria esta uma 
responsabilidade também dos próprios docentes? 

No entender dos professores uma parte das dificuldades encontradas residiu no défice de 
comunicação. As famílias teriam tido receio que os alunos não ficassem bem preparados (6 
docentes); as famílias não teriam compreendido os objetivos de uma avaliação reservada para o final 
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de ciclo (5 docentes). As famílias não teriam entendido os objetivos das mudanças na avaliação (8 
docentes). 

Ora, de acordo com a direção da escola, o projeto foi explicado às famílias. Contudo, a dimensão da 
inovação proposta teria exigido, porventura, um trabalho mais sistemático quer da parte do órgão de 
gestão quer da equipa pedagógica.  

Por outro lado, a concretização do trabalho de projeto e a sua apresentação à comunidade - pais, 
autarquias, instâncias culturais - poderia ter constituído um elemento pedagógico muito importante 
para os pais que, tal como nos foi comunicado, não tinham hábitos de se deslocarem regularmente à 
escola. O contacto com projetos executados pelos educandos pode constituir fonte de motivação e 
de pedagogia do projeto junto das famílias. 

Da parte dos alunos, e ao contrário do que é afirmado nas respostas ao questionário por parte dos 
docentes inquiridos, pareceu existir, de acordo com opiniões recolhidas em entrevistas, uma boa 
compreensão das dimensões inovadoras do projeto, particularmente da Programação. Encontrámos 
nos oito alunos entrevistados, uma pequena divergência de um aluno sobre a inexistência de pautas, 
que nos pareceu fruto de falta de explicação e debate sobre a matéria.  

Os alunos apontaram com clareza as diferenças entre o ensino antes e pós implementação do A+R0 e 
houve quem defendesse a importância da generalização do projeto a outras ilhas  

Ainda no plano da comunicação foi-nos referido que o problema não estaria no seio dos grupos 
disciplinares, mas entre as diferentes disciplinas, o que terá constituído um obstáculo ao 
desenvolvimento dos projetos e sobretudo, ao trabalho de coordenação transversal. 

5.5.3. As lideranças intermédias e a gestão das crises 
 

Para além do problema de comunicação identificado e de tentativas de trabalho transversal, no 
desenvolvimento dos projetos parecem ter existido algumas dificuldades ao nível da conceção da 
própria função pelas lideranças intermédias. Com efeito, a gestão dos projetos de turma pode ser, 
com vantagem, assumida pelos DT. Na verdade, o trabalho de gestão transversal do currículo, 
decisivo na concretização do trabalho de projeto, teria beneficiado com uma coordenação mais 
efetiva. Houve, é certo, da parte dos DT, profissionalismo e preocupações com o apoio às 
dificuldades dos alunos, mas a gestão curricular transversal encontrou obstáculos que se prenderam 
com a conceção que os DT pareciam assumir da sua função como líderes de um projeto de turma 
inovador (parecia dominar a ideia de que “cada professor é que tem de saber o que quer fazer”).  

Mesmo tendo existido algum trabalho nesse sentido, foi assim clara, da parte dos DT, a discordância    
e/ou dificuldade de assumir uma função de gestão e coordenação curricular, sem a qual a 
implementação de projetos é quase impossível. 

A equipa docente parece ter vivido ao longo dos dois primeiros anos do A+R0, alguns momentos de 
crise a que não foram alheios a dificuldade de comunicação, de compreensão e gestão de uma 
inovação de grande complexidade. Crises inevitáveis em qualquer inovação, mas que para serem 
ultrapassadas exigem tempo, capacidade de comunicação e liderança a vários níveis que encontrou 
dificuldades em se concretizar. 
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6. Conclusões e Recomendações destinadas à EBS da Graciosa  

 
6.1. A estabilidade dos docentes na escola 

 
Na EBS da Graciosa existe um nível de estabilidade do corpo docente elevado (ver quadro 21 na pg. 
93) se compararmos com outras escolas da RAA, sendo esta uma condição favorável a uma formação 
reflexiva e ao desenvolvimento de inovações. O núcleo central da equipa que leciona o 2.º ciclo 
trabalha em conjunto há vários anos. Apesar da estabilidade, encontrámos outras situações 
dramáticas de alguns professores deslocados do Norte e interior do Continente, agravadas 
porventura pela situação de dupla insularidade e isolamento da ilha Graciosa, o que tornava muito 
difícil a disponibilidade para adesão à inovação. 
 

A estabilidade favoreceu a adoção por alguns dos professores de dispositivos inovadores, 
particularmente em matéria de diferenciação pedagógica e de avaliação dos alunos. O trabalho já 
realizado seguiu orientações comparáveis aos pressupostos das reformas em curso no continente, 
designadamente o Perfil do Aluno e a Autonomia e Flexibilidade Curricular. Verifica-se, mesmo que 
ligeiramente, a existência, ainda que insuficiente, de uma tendência para a melhoria dos resultados 
escolares ao longo dos primeiros anos em que funcionou o A+R0.  

Mas a estabilidade, sendo condição necessária, não é suficiente. O apoio à inovação por 
comunidades de aprendizagem a funcionarem dentro das escolas encontra por vezes obstáculos que 
se prendem com a tendência para o fechamento dos professores nas suas salas de aula ou para a 
criação de grupos coesos, mas isolados, por exemplo, nas disciplinas.126 Estabilidade sem 
comunicação e trabalho colaborativo pode conduzir à estagnação. 
 

Afigura-se necessário que a equipa tire partido do seu núcleo estável de docentes e reforce o 
trabalho colaborativo dedicado ao planeamento, ao estudo, à aprendizagem entre pares, à avaliação 
e autorregulação das práticas em curso. Este trabalho, que não chegou a ganhar consistência, teria 
sido decisivo no tipo de inovações que se pretendia desenvolver, por forma a permitir a melhoria das 
aprendizagens. Teria permitido ainda, que a equipa pedagógica atribuísse o merecido valor ao seu 
próprio esforço. 
 
Seria igualmente necessária a clarificação das lideranças dos projetos, no quadro dos CT.  
 
                                                      
126 Les difficultés pour développer une communauté d’apprentissage professionnel disponível em 
https://www.innoedulab.com/single-post/2018/05/07/Les-difficult%C3%A9s-pour-d%C3%A9velopper-une-
communaut%C3%A9-d%E2%80%99apprentissage-professionnel 
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O trabalho colaborativo e a comunicação são necessários para vencer crises inevitáveis em projetos 
complexos como o A+R0 e evitar que a insegurança e/ou a descrença nas mudanças continuem a 
desvalorizar o trabalho realizado e os resultados alcançados.  
É necessário o reforço do estudo conjunto das dificuldades dos alunos e soluções testadas, por forma 
a permitir a partilha de soluções para melhoria de resultados que são persistentemente fracos em 
algumas disciplinas. 
 
Há que aprofundar e encontrar em conjunto respostas a questões que parecem ter minado o projeto:  
 

- Se as práticas mudaram, os resultados melhoraram, mesmo que de modo pouco sustentável, 
e os alunos trabalham mais durante as aulas e compreendem melhor o seu “ofício “, bem 
como as tarefas a realizar, porque pensar que a retenção zero estará na origem de uma 
diminuição da vontade de trabalhar?  

 
- Porquê a defesa, em certos momentos, de um regresso ao passado em matéria de 
avaliação?  
 

No sentido de tirar partido da estabilidade dos docentes na escola, recomenda-se o funcionamento 
regular e mais frequente das reuniões do CT, tendo como objetivos a análise dos estereótipos 
associados à retenção, o planeamento, a autorregulação e o reforço da melhoria dos resultados 
escolares.  
 
6.2. A comunicação e a formação 

 
Parece necessário melhorar os níveis de comunicação na escola e na comunidade em torno do A+R0, 
no sentido da explicação sistemática das mudanças implicadas neste programa, no seio da equipa 
pedagógica, da escola, das famílias e da comunidade. É importante valorizar o trabalho realizado e 
promover a pedagogia das inovações em toda a escola, junto dos parceiros educativos e da 
comunidade.  
Os problemas de comunicação dentro da equipa associada ao A+R0, na escola e na sua ligação com 
os outros docentes e também com a comunidade parecem ter constituído um obstáculo do trabalho. 
Há que ultrapassar as dificuldades de concretização do trabalho de projeto promovendo a 
coordenação transversal do currículo. Os alunos podem ser importantes “embaixadores” destes 
projetos, aprendendo a organizar ideias, a exprimir-se em público e a intervir na comunidade127. Esta 
pode ser também uma estratégia privilegiada de colaboração dos pais com a escola e de melhorar a 
comunicação. 
Verificámos que o funcionamento fechado no 2.º ciclo do A+R0, não permitiu a valorização pela 
escola das mudanças em curso.  
A melhoria dos resultados obtidos, especialmente das capacidades desenvolvidas pelos alunos, 
mereceria que, no quadro da própria escola, os docentes que iniciaram novas práticas as pudessem 
apresentar e debater com os colegas dos outros ciclos para que, no seio da própria escola, fosse 
possível melhorar os instrumentos de trabalho dos alunos e os resultados obtidos.  
                                                      
127 Ver a este propósito o projeto realizado em quatro ilhas dos Açores sobre a Educação para o Desenvolvimento Sustentável - Nos trilhos dos Açores: 
educação para a cidadania / Ana Maria Bettencourt, Manuel Carvalho Gomes; ed. Tinta da China, 2014, 152 p. 
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A taxa de retenção observada no 7.º ano foi, em 2017/18, de 30,8%, o que denota uma rutura entre 
2.º e 3.º ciclos da maior gravidade, evidenciando a incomunicabilidade entre as respetivas equipas 
docentes. 

Para além da coordenação entre ciclos, estes resultados apontam para a necessidade de um trabalho 
ao nível do 3º ciclo em torno do ProSucesso, da problemática do insucesso escolar, bem como dos 
instrumentos de formação que têm sido criados para melhorar as aprendizagens dos alunos.  

 
6.3. Os apoios 

 

No que diz respeito às condições de trabalho, o A+R0 beneficiou de situações que podem ser 
consideradas favoráveis, uma vez que as turmas tinham uma dimensão satisfatória (cerca de 20 
alunos) e beneficiaram ainda de par pedagógico ou grupos de nível em Português, Matemática e 
Cidadania. 

Notou-se alguma insatisfação de membros da equipa docente para quem o A+R0 deveria traduzir-se 
essencialmente no reforço de meios de apoio dirigidos aos alunos. Na análise das representações dos 
docentes, as estratégias de diferenciação pedagógica, ao contrário do que seria expectável, não 
parecem ser considerados na categoria dos apoios que pretendem. 

Colocam-se desafios no que diz respeito à rentabilização dos apoios aos alunos, quer no que diz 
respeito àqueles que já existiam antes do A+R0: grupos de nível, tutorias, salas de estudo, quer no 
que diz respeito a uma consolidação das estratégias de diferenciação pedagógica, permitindo aos 
docentes apoiarem mais os alunos que apresentam maiores dificuldades. 

 

6.4. Sugestões para a valorização do trabalho realizado entre 2015/16 a 
2017/18 

 

- A criação de espaços de comunicação interna, formação e designadamente a realização de 
um seminário alargado aos docentes da EBS, com a participação de elementos externos para 
apresentação e partilha de práticas do A+R0 (diferenciação pedagógica, programação, 
portefólio, avaliação, assembleias de turma, Summer Camp); análise de resultados alcançados 
e debate sobre transições entre ciclos.  
 
- O estudo e análise das problemáticas associadas aos projetos de ciclo e projetos 
transdisciplinares, debate de situações deste tipo existentes noutros contextos. Importa que a 
equipa envolvida no A+R0 na escola se debruce sobre o trabalho já realizado, o valorize e 
corrija no que for necessário, de modo a que os alunos nele envolvidos adquiram os saberes e 
competências essenciais traçados, nomeadamente no Perfil do Aluno à Saída do Ensino 
Secundário.  
 



 
 

129 
 

- Estudo do programa Autonomia e Flexibilidade Curricular bem como as aprendizagens 
essenciais pelas equipas do ProSucesso e em particular do A+R0 como forma de pesquisa de 
soluções para alguns dos seus problemas. No acompanhamento do A+R0 identificámos 
dificuldades inerentes ao dilema “garantir as aprendizagens e desenvolver o trabalho de 
projeto” versus “garantir o cumprimento integral dos conteúdos programáticos”. Este dilema, 
para o qual os docentes poderão agora encontrar uma via de solução com a possibilidade de 
recurso, por exemplo, às Aprendizagens Essenciais.  
 
- Preparar a EBS da Graciosa para contribuir para a preservação ambiental, causa tão 
mobilizadora dos jovens e para rentabilizar as riquezas e os recursos incalculáveis existentes 
no meio em que a escola está inserida, através de projetos de ligação escola-meio, visando 
uma educação para o desenvolvimento sustentável. Projetos nesta linha chegaram a estar 
programados no quadro do A+R0 e, pareceram constituir motivo de grande entusiasmo e 
vontade de participação por parte dos alunos, detentores de saberes e capacidades que os 
poderiam enriquecer. 
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REUNIÕES E SESSÕES DE TRABALHO 
(2015/2016) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

DATA 28 DE OUTUBRO DE 2015 

Presentes Ana Maria Bettencourt, Arminda Magalhães (DRE) e António Júlio Aroeira (docente 

da disciplina de Matemática e membro da equipa do Programa de Formação e 

Acompanhamento pedagógico dos docentes do 1.º CEB) 

Reunião com os Diretores de Turma (DT) 

Presentes   

Os Diretores de Turma das turmas envolvidas  

Objetivo - Tendo como ponto de partida a informação sobre as turmas inseridas no projeto, 

fornecida pela DRE. 

Procedeu-se à recolha de informação sobre as seguintes questões: 

 Características das turmas, interesses dos alunos mobilizáveis para as aprendizagens, 

caraterização do corpo docente e composição dos conselhos de turma; 

 Organização do projeto e do trabalho dos conselhos de turma; 

 Estratégias pedagógicas desenvolvidas e a desenvolver, designadamente em matéria 

de apoio aos alunos que apresentam dificuldades; 

 Principais dificuldades encontradas até então. 

Reuniões com os alunos 

Presentes - todos os alunos do 7º ano. 

Objetivo - identificar os principais interesses dos alunos, suscetíveis de serem motivadores e 

mobilizáveis para as aprendizagens e que tivessem a ver designadamente com os seus modos 

de vida, com programas de televisão que gostassem de ver, com expetativas para o futuro 

pessoal e profissional, enfim, saberes e competências suscetíveis de servir de ponto de partida 

para projetos e aprendizagens a desenvolver. 

A introdução foi realizada através de um vídeo produzido pela Direção Regional da Educação, 

no âmbito da campanha mediática ProSucesso e inserido numa sequência que visa a 

valorização da escola aos olhos dos alunos. O documento traduzia a história de dois irmãos, 



 
 

 

Joana e Rodrigo Rijo, que encontraram um projeto de vida em torno do bodyboard e para os 

quais a escola teria sido determinante. 

Reunião com os Conselhos de Turma envolvidos 

 

Presentes - Todos os professores envolvidos no Programa e os representantes do órgão 
executivo da escola. 

 

Objetivo - O trabalho concentrou-se, por proposta dos moderadores, na problemática da sala 

de aula como lugar de aprendizagem, apesar de uma tendência permanente para o acentuar 

dos problemas externos à escola e decorrentes do meio sociocultural de origem dos alunos. 

Pretendeu-se com esta orientação situar o debate em soluções ao alcance dos CTs.  

Houve assim um esforço para identificar dificuldades e soluções em torno da problemática do 

insucesso escolar. 

 O apoio mais - como atuar aos primeiros sinais de dificuldade? Como organizar uma 

diferenciação pedagógica que permita um bom aproveitamento do tempo dos alunos 

e dos professores? 

 A retenção zero - que alteração é necessário introduzir na avaliação dos alunos numa 

lógica de ciclo? Como fazer dos instrumentos de avaliação um meio de aprendizagem? 

 

Conteúdos Programáticos  

O trabalho de Projeto: 

 Melhorar as aprendizagens 

a) O projeto como estratégia essencial para aprender a resolver problemas e intervir; 

 Aprender a cidadania 

a) As dimensões da Educação para a Cidadania; 

b) Processos para o desenvolvimento de competências de cidadania, prevenção da 

violência. 

 

Conteúdos Programáticos apresentados à Escola  

O Insucesso Escolar, Obstáculo à Igualdade de Oportunidades 



 
 

 

 Análise das taxas de escolarização, abandono escolar, retenção e desistência em 

Portugal; 

 O ProSucesso - potenciador de estratégias organizativas e pedagógicas para uma 

maior responsabilidade pela melhoria das aprendizagens; 

 A necessidade de uma mudança de paradigma; 

 A escola centrada nas aprendizagens dos alunos; 

 A importância da educação para a cidadania:  

a) O desenvolvimento de competências e atitudes;  

b) os processos para o desenvolvimento de competências de cidadania, prevenção 

da violência 

 Como aumentar a responsabilidade da escola pelas aprendizagens?  

 Diferenciação pedagógica: uma resposta ao insucesso escolar 

 Enquadramento do “Apoio mais-retenção zero” 

DATA 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2016 

Presentes A equipa de apoio e acompanhamento – Ana Maria Bettencourt, António Júlio 
Aroeira e Sandra Silva 

ORDEM DE TRABALHOS: 

Reuniões com: 

 Conselho Executivo - ponto da situação; 
 Diretores de Turma (continuação da reflexão sobre as dificuldades/interesses dos 

alunos); 
 Duas sessões de trabalho com os Conselhos de Turma, totalizando 5 horas. 
 Participação em algumas aulas -  Inglês, Português e EV.  

 

Objetivo das sessões de trabalho:  

 Análise dos trabalhos em curso: balanço do primeiro período e estratégias adotadas 
para o programa A+R0 - projetos, estratégias de avaliação dos alunos; dificuldades 
encontradas; 

 Programação dos trabalhos, instrumentos de avaliação dos alunos e de 
acompanhamento do projeto; 

 Reflexão sobre temáticas pertinentes para os projetos tais como: avaliação dos alunos, 
trabalho de projeto, educação para a cidadania, portefólio da turma. 
 



 
 

 

Participação em aulas das turmas de projeto - assistir a aula(s) da disciplina de Cidadania. O 
objetivo foi recolher impressões dos alunos sobre a implementação do A+R0 e do trabalho de 
projeto em desenvolvimento. 

 

 

AS SESSÕES DE TRABALHO COM CONSELHOS DE TURMA 

DATA 18 e 19 de fevereiro às 16h10 e 14h30 respetivamente 

Total - 5 horas 

 

Conteúdos programáticos  

1. Adaptação do currículo 

2. Repensar a avaliação 

3. Instrumentos de diferenciação pedagógica 

4. Balanço do projeto/investigação cooperativa 

 

Resposta aos desafios “apoio mais – retenção zero” 

 Balanço dos trabalhos do A+R0 e proposta de questões a aprofundar; 

 Trabalho de cooperação entre os membros do CT - Importância de uma cultura 

colaborativa; 

 A diferenciação pedagógica como forma de promover aprendizagens significativas 

para todos os alunos, sem exceção (por ex.: Plano individual de trabalho); 

 Gestão curricular tendo em conta o horizonte de um ciclo; 

 Repensar a avaliação dos alunos - grande evolução; 

 Avaliação como instrumento de aprendizagem; 

 Desafio: Compromissos suscetíveis de envolver os alunos e suas famílias; 

 Reflexão sobre o currículo – adaptação curricular (turma); 

 Que pedagogias para aumentar o envolvimento da escola na melhoria das 

aprendizagens? 

 Diferenciação pedagógica: uma resposta ao insucesso escolar. Ex: trabalho de projeto, 

trabalho autónomo, entre outros; 

 Trabalho de projeto - projetos que partam de necessidades da turma/escola; 

 Formação em contexto; 



 
 

 

 Investigação cooperativa. 

DATA 30 DE MAIO A 1 DE JUNHO DE 2016 

Presentes - A equipa de apoio e acompanhamento – Ana Maria Bettencourt, António Júlio 

Aroeira e Sandra Silva 

ORDEM DE TRABALHOS: 

Reuniões com: 

 Conselho Executivo - ponto da situação; 

 Diretores de Turma (continuação da reflexão sobre as dificuldades/interesses dos 

alunos); 

 Três sessões de trabalho com os Conselhos de Turma, totalizando 5 horas 

 Entrevista a alunos (2) das 3 turmas envolvidas – 7.º A, B e C 

 Participação em aulas de Cidadania do 7.º A e C 

 

1.ª sessão  

DATA 30 de maio às 16h10 

Conteúdos programáticos  

 A mudança difícil, mas inadiável; 

 Cultura de trabalho; 

 Investigação-ação-formação. 

Recapitulando…. 

 Alguns princípios de gestão de mudança; 

 Como melhorar as aprendizagens e promover a integração de todos? 

 Organização pedagógica. 

2.ª sessão 

DATA 31 de maio às 16h10 

Balanço do trabalho desenvolvido: 

 Reflexão sobre o trabalho realizado com as turmas; 



 
 

 

 importância do portefólio dos alunos; 

 Acreditação (modalidade Boas Práticas Formativas). 

Avaliação dos alunos (recapitulando…) 

 Avaliação como instrumento de aprendizagem;  

 Objetivos da avaliação (avaliação ao serviço da aprendizagem; avaliação enquanto 

aprendizagem e a avaliação da aprendizagem); 

 Avaliação e portefólio dos alunos 

Instrumentos para avaliação contínua – portefólio de turma. 

 

3.ª sessão  

DATA 1 de junho às 14H30 

Realização do balanço final do ano letivo. 

 Identificação dos pontos fortes e fracos do trabalho realizado pelo CT; os desafios para 

o ano letivo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÕES E SESSÕES DE TRABALHO 
(2016/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DATA 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2016 

Presentes - A equipa de apoio e acompanhamento – Ana Maria Bettencourt, António Júlio 

Aroeira e Sandra Silva 

 

ORDEM DE TRABALHOS: 

Reuniões com: 

 Conselho Executivo - ponto da situação; 

 2 dos Diretores de Turma – turma A e B (Continuação da reflexão sobre a gestão das 

dificuldades dos alunos, designadamente as sentidas nas disciplinas onde existe (ia) 

maior insucesso; modo como estão a ser trabalhados os interesses dos alunos e como 

foi vivida a transição no início deste ano letivo por professores e alunos; os projetos já 

programados; o trabalho cooperativo); 

 Duas sessões de trabalho com os Conselhos de Turma, totalizando 4h30. 

 Entrevista a duas novas professoras envolvidas no projeto (disciplinas de Geografia e 

Físico-química) 

 Participação em aula de Cidadania – dinamização de uma assembleia de turma (8.º 

A)  

1.ª sessão  

DATA 19 de outubro às 16h10 

Conteúdos programáticos  

Balanço do ano transato (dificuldades, mais valias…o que mudou?) 

 

 a bibliografia entregue sobre assembleias de turma 

 importância da gestão de tempo em sala de aula  

 trabalho colaborativo e interdisciplinaridade  

 a sistematização das mudanças  

 o acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos  

 trabalho de projeto  

A integração os novos docentes no programa – como foi feita? Como se sentem? 



 
 

 

 

2.ª sessão (contou com a presença da Diretora Regional da Educação, Fabíola Cardoso) 

DATA 20 de outubro às 17h10 

Conteúdos programáticos  

1. O trabalho em sala de aula e os instrumentos de avaliação utilizados (cadernos de 

estudo, PIT e trabalho de projeto). Podem ser melhorados? 

2. Quais as prioridades em termos curriculares – o caminho a percorrer 

 

DATA 15 A 17 DE FEVEREIRO DE 2017 

Presentes - A equipa de apoio e acompanhamento – Ana Maria Bettencourt, António Júlio 

Aroeira e Sandra Silva 

ORDEM DE TRABALHOS: 

Reuniões com: 

 Conselho Executivo - ponto da situação; 

 Com os 3 Diretores de Turma (breve reflexão sobre os alunos, sua evolução, 

necessidades de apoio; os instrumentos de regulação das aprendizagens); 

 Uma sessão de trabalho com os Conselhos de Turma, totalizando 2h30  

 Entrevista a professores envolvidos no projeto de várias disciplinas - Geografia, 

História e Físico-química, EMRC, Educação Visual; Educação Tecnológica, Educação 

Musical, Ciências Naturais. (quais os instrumentos/estratégias aplicados em contexto 

de sala de aula) 

 Assistir a aula prática de Físico-química do 8.º C (observação de aula e conversa com 

alguns dos alunos) 

 2 alunos do 8.º B e 3 alunos do 8.º C.  

Nota: considerando os resultados de insucesso apresentados no final do 1.º período (e ano 

transato) na disciplina de Matemática, considera-se premente uma ação mais focalizada nesta 

disciplina com vista a uma melhoria efetiva dos seus resultados durante o presente ano letivo. 

Assim é nosso intuito proporcionar nos próximos dias 14 a 17 de fevereiro, sessões de 



 
 

 

trabalho aos respetivos docentes (1 titular e 2 de apoio) desta disciplina, com o docente 

António Júlio Aroeira. 

Única sessão (contou com a presença de Fabíola Cardoso) 

DATA 17 de fevereiro às 16h10 

Conteúdos programáticos  

1. Promover e apoiar a reflexão sobre: 

 Educação para todos, gestão do currículo, avaliação dos alunos 

 Diversificação de estratégias 

2. Sugestões 

3. Produção de conhecimento   

4. Uma investigação colaborativa: 

 Ouvir e registar os contributos: progressos, dificuldades 

 Integrar materiais pedagógicos  

5. Conhecimento sobre percursos e evolução dos alunos: análise de percursos – importância 

de guardarem “produções” 

 Estratégias pedagógicas 

 Resultados 

 A importância das entrevistas: alunos, professores, direção da escola 

No final da sessão, solicitou-se aos professores que selecionassem 3 alunos por turma e que 

nos mostrassem os seus dossiers e cadernos de estudo para percecionarmos a evolução 

deles – PIT, produção de textos, etc. 

No âmbito desta visita foi realizada uma Sessão nos Paços do Concelho com todos os alunos 

do 8º ano que contou com a participação do Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca 

do Campo, Ricardo Rodrigues e respetivos vereadores. Nesta visita os alunos tiveram a 

oportunidade de conhecer as competências e o trabalho desenvolvido pelas várias áreas 

tuteladas pela autarquia local. Foi dada a oportunidade aos alunos de propor 

medidas/projetos a desenvolver futuramente em Ponta Garça. 



 
 

 

 

DATA 28 A 30 DE JUNHO DE 2017 

Presentes - A equipa de apoio e acompanhamento – Ana Maria Bettencourt, António Júlio 

Aroeira e Sandra Silva 

ORDEM DE TRABALHOS: 

Reuniões com: 

 Conselho Executivo - ponto da situação; 

 Com os 3 Diretores de Turma (breve reflexão sobre os alunos, sua evolução, 

necessidades de apoio; os instrumentos de regulação das aprendizagens); 

 Duas sessões de trabalho com os Conselhos de Turma, totalizando 6h00 

1.ª sessão  

DATA 29 de junho às 14h30 

Balanço, progressos, elementos que determinaram esses progressos e identificação dos problemas. 

Para tal, propôs-se trabalhar com os docentes os seguintes conteúdos: 

 Identificar problemas; 

 Fazer balanço; 

 Pensar em estratégias para o futuro; 

 A importância para a sustentabilidade da inovação pedagógica de existir um trabalho 

de reflexão sobre as práticas. 

Trabalho em grupo (4 temas – 2 grupos) 

1. Trabalho autónomo / PIT / Caderno de estudo 

2. Trabalho de projeto / Gestão transversal do currículo / Avaliação partilhada 

3. Portefólio do aluno / Diferenciação pedagógica 

4. Regulação da vida na turma e nas aprendizagens: as Assembleias de turma / as 

Tutorias 

 

 

 

 



 
 

 

No trabalho de grupo fazer REFLEXÃO sobre 

1. O que correu bem? 

2. O que há a mudar? 

3. Como transmitir aos colegas? 

 

 

2.ª sessão  

DATA 30 de junho às 14h30 

Nesta sessão foi proposta a realização de trabalho de grupo para identificação de necessidades de 

formação; identificação de materiais de trabalho úteis a outros contextos. 

Preparação do ano letivo seguinte:  

 Alargamento a outros anos (sugestões); 

 Identificação de necessidades formativas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÕES E SESSÕES DE TRABALHO 
(2017/2018) 

E SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DOS  

RESULTADOS EM 2019 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DATA 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2017 

Presentes - A equipa de apoio e acompanhamento – Ana Maria Bettencourt, Sandra Silva, 

Fabíola Cardoso, António Júlio Aroeira, Mónica Valadão e Ana Rosa. 

ORDEM DE TRABALHOS: 

Reuniões com: 

 Conselho Executivo - ponto da situação e reflexão conjunta de como será gerido o 

próximo ano letivo. 

 Três sessões de trabalho com os Conselhos de Turma do 5.º, 7.º e 9.º anos totalizando 

7h30 

1.ª sessão  

DATA 11 de setembro às 14h30 

Assuntos tratados – Quebra-gelo; enquadramento do projeto Apoio mais - Retenção zero. 

Referencial pedagógico. 

I PARTE DA SESSÃO – das 14h30 às 15h30 

 Apresentação de todos os participantes: quebra-gelo 

 Educação para Todos-  Promoção do sucesso escolar 

 O projeto Apoio Mais Retenção Zero e o seu desenvolvimento em Ponta Garça. 

 Conselho Executivo e Equipa de Acompanhamento 

  II PARTE DA SESSÃO – das 15h45 às 17h30 

 O Referencial pedagógico  

 Diferenciação pedagógica – organização e gestão das aprendizagens e do trabalho em 

sala de aula 

 Plano Individual de trabalho (PIT) – apresentação realizada pela professora de EV 

 Caderno de Estudo – apresentação realizada pelo professor de Francês e DT do 9.º C 

 Assembleias de turma - apresentação realizada pela professora de Inglês e DT do 9.º A 



 
 

 

A apresentação foi realizada por professores do CT do 9º ano c/ a moderação da equipa de 

acompanhamento. Cerca de 15 min. a cada elemento. 

Nota – foi solicitado aos DT que levem consigo exemplos de PIT/Cadernos de Estudo/atas das 

assembleias de turma (em formato digital ou papel) para apresentação no trabalho de grupo 

a realizar. 

 

2.ª sessão  

DATA 12 de setembro às 9h30 

Assuntos tratados -  planeamento do ano letivo seguinte – trabalhos de grupo 

09h30-10h30 (Continuação das apresentações da sessão anterior) 

Caderno de Estudo (professor de Francês) e Assembleias de Turma (professora de Inglês) 

11h00-12h30 - Trabalho de grupo – planeamento do próximo ano letivo 

Trabalho de grupo – os grupos são mistos, incluindo docentes de 2.º 3. º ciclo. Um dos 

elementos do grupo é um tutor (docente já no projeto no ano letivo anterior) 

Objetivo – os “tutores” (docentes mais “antigos” no A+R0) apresentam materiais para que 

os outros docentes pensem em propostas de trabalho para o ano letivo que agora começa. 

Promover a discussão tendo por base nos 3 temas: PIT & Caderno de estudo; Assembleia de 

turma (foram entregues fotocópias de guiões a cada grupo. 

14h00 -15h00 - Dr.ª Fabíola Cardoso – Projeto autonomia e flexibilidade curricular 

15h15-17h30 - Trabalho de grupo – planeamento do próximo ano letivo 

 

3.ª sessão  

DATA 13 de setembro às 9h30 

Apresentação das conclusões do trabalho proposto no dia anterior. 

 



 
 

 

 

DATA 15 A 17 DE JANEIRO DE 2018 

Presentes - A equipa de apoio e acompanhamento – Ana Maria Bettencourt, Sandra Silva, 

Fabíola Cardoso, António Júlio Aroeira, Mónica Valadão e Ana Rosa. 

ORDEM DE TRABALHOS: 

Reuniões com: 

 Conselho Executivo - ponto da situação e reflexão conjunta de como será gerido o 

próximo ano letivo. 

 Com os DT de todos as turmas e anos envolvidos no projeto (5.º, 7.º e 9.º anos) 

 Reunião com os delegados de turma das turmas dos 5º e 7.º e 9. Anos. Contou com a 

presença do VPCE 

 Uma sessão de trabalho com os Conselhos de Turma do 5.º, 7.º e 9.º anos totalizando 

3h30 

 Assistir a aula de Matemática do 7.º B (c/ equipa de acompanhamento de matemática) 

Única sessão  

DATA 17 de janeiro às 14h30 

Assuntos tratados  

1. Balanço e reflexões da visita pela Equipa de apoio e acompanhamento (inclui o 

acompanhamento em matemática) - 14h30-15h00 

2. Breve apresentação – evolução do Acompanhamento que tem vindo a ser realizado na 

disciplina de Matemática. 15h00 – 15h30 

3. Trabalho de grupo – instrumentos – 15h30 – 16h15 

Discussão dos resultados do trabalho de grupo – 17h15 – 18h00 

 

 

 



 
 

 

DATA 11 A 14 DE MAIO DE 2019 

Presentes - A equipa de apoio e acompanhamento – Ana Maria Bettencourt, Sandra Silva, 

Fabíola Cardoso, António Júlio Aroeira e Ana Rosa. 

ORDEM DE TRABALHOS: 

Reuniões com: 

 Conselho Executivo  

 Com os DT das duas turmas do 6.º ano e três turmas do 8.º ano. 

 Sessão de apresentação dos resultados – 1.º ciclo de implementação A+R0 (2015-17). 

com a presença de todos os docentes da escola, Diretor Regional da Educação, Diretor 

de Serviços Pedagógicos e toda a equipa de apoio e acompanhamento. 

 Visita da equipa de apoio e acompanhamento à EBS Vila Franca do Campo – breve 

sessão com elemento do CE desta escola e entrevistas com alunos que frequentaram 

o A+R0 na EBI Ponta Garça e agora a frequentar o 10.º ano nesta escola. 

Única sessão  

DATA 13 de maio às 16h45 

Trabalho de grupo  

GRUPO 1 – Quais são as experiências significativas de sucesso em contexto de sala de aula.  

GRUPO 2 – Enumerar estratégias de aprendizagem (em contexto de sala de aula ou em 

conjunto com a comunidade) para ajudar alunos considerados pouco motivados para a 

escola 

GRUPO 3 – Identificar competências transversais e estratégias para trabalhá-las em sala de 

aula 

 

 

 



 
 

 

 

Relatório-síntese 

Tarefa Matemática 

Tendo em consideração os contatos estabelecidos com os docentes dos conselhos de turma 
envolvidos no Programa “Apoio mais - Retenção zero”, ao longo dos primeiros meses de 
intervenção, surgiu a necessidade de clarificar alguns aspetos relacionados com o 
planeamento da inovação ao nível das práticas pedagógicas. Dada a importância da 
Matemática e as dificuldades sentidas pelos alunos, realizou-se uma reunião no dia 19 de 
fevereiro entre o formador e os docentes com o objetivo de compreender o tipo de trabalho 
realizado na disciplina ao nível da gestão do programa, metodologias e diferenciação 
pedagógica. 

Desta conversa resultaram várias conclusões sobre o trabalho desenvolvido, destacando-se 
dois aspetos fundamentais:  

o programa é desenvolvido em função da apresentação do manual adotado (na sequência 
dos assuntos e dos exercícios / tarefas apresentadas); 

trabalho muito semelhante nas três turmas; 

metodologia essencialmente expositiva na apresentação dos conteúdos/conceitos seguida 
de prática (resolução de exercícios/problemas do manual); 

o trabalho realiza-se no caderno, individualmente, com poucas interações ao nível da 
confrontação de ideias na resolução de situações problemáticas e da comunicação 
matemática. 

Deste diagnóstico resultaram algumas propostas de intervenção com o objetivo de 
promover: 

uma gestão mais flexível do currículo; 

a resolução de problemas, centrada na abordagem de situações do quotidiano, 
compreendendo, modelando e criticando; 

a valorização do trabalho colaborativo e da comunicação matemática.   

 

A intervenção foi agendada para o 3.º período tendo decorrido em dois momentos distintos, 
o primeiro em meados de abril e o segundo no final de maio. A metodologia de trabalho 
utilizada na preparação das tarefas e a sua implementação nas turmas foi semelhante.  

 



 
 

 

Tarefa 1 – A fatura da EDA (14 e 15 de abril)  

A situação escolhida, para esta primeira intervenção, teve como ponto de partida a fatura 
da EDA, proposta retirada do Currículo Regional. De facto, uma fatura da EDA possui um 
conjunto de elementos de análise, tais como, o consumo mensal, os consumos dos últimos 
12 meses, o consumo médio diário, o tipo de energia elétrica que é consumida e quais os 
efeitos no ambiente ao nível das emissões de CO2. Juntando a esta informação os dados 
disponíveis no portal da EDA sobre o perfil da produção de energia elétrica em diversas ilhas, 
propôs-se um conjunto de tarefas muito interessantes do ponto de vista da aplicação da 
matemática na compreensão de fenómenos do dia-a-dia (ver Guião Energia nos Açores - 
Anexo 2). 

A tarefa foi realizada a pares e com espaço para apresentação de conclusões por cada grupo 
(ver Orientações para o Professor - anexo 1). Deste modo, para além da aplicação de 
conhecimentos matemáticos, esta tarefa promoveu diversas competências importantes no 
exercício da cidadania, no trabalho cooperativo e na comunicação. 

No final do primeiro bloco de 90 minutos fez-se um balanço do trabalho realizado em cada 
uma das turmas de modo a projetar a segunda aula, sempre com o objetivo de concluir o 
trabalho na segunda aula. 

Todos os grupos concluíram a tarefa proposta e realizaram um pequeno balanço final escrito, 
o qual foi comunicado à turma (ver parte final do documento Resolução Grupo 1, 2 e 3). 

Tarefa 2 – Calçadas - A Arte a nossos pés (31 de maio e 1 de junho) 

Esta tarefa foi sugerida pelos professores e foi aplicada utilizando uma metodologia de 
trabalho semelhante.  

Os objetivos enquadravam-se no pensamento algébrico tomando como partida o 
reconhecimento dos padrões geométricos em calçadas para posterior matematização. 

A programação da tarefa foi para um bloco de 90 minutos.  

Inicialmente foi apresentado um pequeno documentário sobre a calçada portuguesa, 
revelando aspetos da sua história, técnicas utilizadas e exemplificando diversos padrões que 
se podem encontrar nos passeios e praças de vilas e cidades de S. Miguel. 

O trabalho foi organizado em pares, mas com guião individual para poder dar espaço a várias 
opções de resposta, pois consoante a abordagem efetuada, poderia ser possível obter 
diversas expressões algébricas corretas para a mesma situação.  

Na parte final, cada grupo apresentou uma parte da tarefa cabendo aos professores 
estimular as interações com o resto da turma, promovendo a explicação dos raciocínios e 
comunicação matemática. 

 

António Júlio Aroeira 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplos de  

Planos Individuais de Trabalho 

(PIT) e Cadernos de estudo 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 

QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS DO 9.º ANO ENVOLVIDOS NO 1.º CICLO DO 

PROGRAMA APOIO MAIS – RETENÇÃO ZERO 

EBI DE PONTA GARÇA 

Terminado o primeiro ciclo do Programa “Apoio mais - Retenção zero”, é importante conhecer as práticas 
desenvolvidas em sala de aula e a tua opinião sobre o projeto. A tua participação é muito importante!  

Não escrevas o teu nome, pois os questionários são anónimos.  Muito obrigada pela tua colaboração! 

 

1. IDADE: _____anos  
 
2. TURMA _____ 
 
3. SEXO:   FEMININO  MASCULINO   
 
4. ESCALÃO DE AÇÃO SOCIAL (se aplicável)  
 

4.1. Escalão 1   

4.2. Escalão 2   

4.3. Escalão 3   

4.4. Escalão 4   

4.5. Escalão 5    

4.6. Não aplicável/Não sei    

 
5. HABILITAÇÕES DA MÃE: 

5.1. 4º ano  

5.2. 6º ano  

5.3. 9.º ano    

5.4. 12.º ano     

5.5. Licenciatura  

5.6.  Não sei    

 

6. A tua casa fica localizada 
 
6.1. Numa freguesia?                    SIM  NÃO 



 
 

 

 
6.1.2. Qual? _________________________________ 
 
6.2. Numa cidade?                           SIM  NÃO  

              6.2.1. Qual?  __________________________________ 

 

7. Que meio de transporte utilizas para chegar à escola? 

7.1.A pé   

7.2. Bicicleta  

7.3. Automóvel   

7.4. Autocarro   

7.5. Outro(s). Qual (ais)?____________________________________ 

 

8. Quanto tempo demoras , aproximadamente, da tua casa à escola?  

8.1. Menos de 15 minutos.  

8.2. Quinze a trinta minutos.  

8.3. Trinta minutos a uma hora  

8.4. Mais de uma hora 

 

9. Já frequentaste outra escola para além desta? 
                  
                  SIM  NÃO 
 

9.1. Se sim, qual(ais)?__________________________ ________________ 

 

10. Já reprovaste algum ano? 
 
                  SIM  NÃO 
 

10.1. Se sim, em que ciclo?

             10.1.1. No 1º ciclo               10.1.1. 1 Em que ano (s) ? ______ 

             10.1.2. No 2º ciclo              10.1.2.1. Em que ano (s) ? ______ 

             10.1.3. No 3º ciclo     10.1.3.1. Em que ano (s) ? ______



 
 

 

 

11. Como ocupas os teus tempos livres? (escolhe até 3 opções) 
 
11.1. Desporto   
11.2. Associações culturais 
11.3. Música       
11.4. Associações desportivas    
11.5. Igreja          
11.6. Biblioteca     
11.7. Convívio com amigos   
11.8. Televisão  
11.9. Computador         

11.10. Outro(s). Quais? _________________________________ 
 

12. Quanto utilizas o computador, passas mais tempo: 
    

12.1. A fazer pesquisas   
12.2. A ler    
12.3. Nas redes sociais (facebook, instagram, outras)   
12.4. A ver vídeos / ouvir música (por exemplo, no youtube)  
12.5. A jogar  
 
12.6. Outro(s). Quais? _________________________________ 


 

13. Como organizas o teu tempo de estudo? (Assinala com um X a(s) afirmação(ões)  
que mais se identifica(m) com a tua maneira de AGIR) 
 

13.1. Tenho o hábito de estudar na escola  

13.2. Estudo todos os dias a matéria dada nas disciplinas desse dia  

13.3. Estudo apenas antes do teste  

13.4. Costumo estudar sozinho(a)  

13.5. Estudo melhor em casa  

13.6. Tenho horas específicas do dia para estudar    

13.7. Nunca estudo  

 

14. O teu tempo de estudo por semana é de: 
 

14.1. Menos de 1 hora  



 
 

 

14.2. Uma hora  

14.3. Duas a quatro horas  

14.4. Cinco horas ou mais  

 
15. Tens apoio ao estudo na tua escola? 

 
                  SIM  NÃO 
 

15.1. Se sim, quanto tempo por semana?   

 

15.1.1. Menos de uma hora 

15.1.2. Uma hora 

15.1.3. Mais de uma hora 

15.2. De que tipo?  

 
15.2.1. Tutoria  

15.2.2. Sala de estudo 

15.2.3. Outro(s). Qual(ais)? ___________________________________ 

 

16. Onde estudas e trabalhas mais? 

 

16.1. Durante as aulas, no trabalho autónomo (PIT, caderno de estudo) 

16.2. Durante as aulas, nos trabalhos de grupo 

16.3. Na sala de estudo 

16.4. Em casa 

16.5. Nas explicações  



17. Onde consideras que aprendes mais?

17.1. Durante as aulas em trabalho autónomo (PIT, caderno de estudo)  

17.2. Durante as aulas, nos trabalhos de grupo.  

17.3. Durante as aulas, a ouvir os professores.  

17.4. A estudar em casa. 



 
 

 

17.5. Nas explicações 



18. Como avalias o modo como se aprende no Programa Apoio mais – Retenção Zero 
(se concordas com a afirmação, marca um X) 
 

 18.1. Trabalhamos mais e aprendemos mais durante as aulas  

 18.2. Tiramos as dúvidas na escola  

 18.3. Sentimo-nos mais estimulados a trabalhar  

 18.4. Compreendemos melhor o que temos de estudar     

18.4.1 Através do PIT       

18.4.2. Caderno de Estudo      

18.4.3. Dos projetos 

 

19. Em que disciplinas tiveste maiores dificuldades? 

 

19.1. Matemática 7.º ano    8.º ano   9.º  ano  

19.2. Português:   7.º ano    8.º ano   9.º  ano  

19.3. Inglês: 7.º ano    8.ºano  9.º ano  

19.4. Físico-química:  7. º ano     8.º ano   9.º  ano  

19.5. Geografia: 7. º na o    8.ºano    9.º ano  

19.6. Ciências Naturais   7.º ano    8.º ano   9.º  ano  

 

20.  Numa escala de 1 (não ajudou) a 5 (ajudou-me muito), o que te ajudou mais a aprender 
e a resolver os problemas que encontraste? (coloca o número dentro do quadrado) 

20.1 Tutoria                                                  

20.2. Sala de estudo              

20.3. Caderno de estudo 
20.4. PIT  

20.5. Assembleia de turma  

20.6. Trabalho de projeto  
20.7. Outra(s) ajuda(s)? Qual (ais)? _____________________________ 



 
 

 

 

21. Como avalias o trabalho de projeto e as visitas de estudo que realizaste (assinala 
com um X, se concordas com a afirmação: 

 
21.1. Aprendi a conhecer melhor a ilha de S. Miguel  

21.2. Descobri aspetos diferentes da minha ilha  

21.3. Aprendi a valorizar ainda mais Ponta Garça  

21.4. Aprendi a investigar  

21.5. Aprendi a trabalhar em grupo 

21.6. Não aprendi nada com interesse 




22. Qual a tua opinião sobre as assembleias de turma. (Assinala com um X, se 
concordas com a afirmação). 

 
22.1. Foram úteis para resolver os problemas de disciplina.  

22.2. Aprendemos a falar melhor.  

23.3. Aprendemos a orientar um debate. 

         24.4. Não tenho opinião formada sobre o assunto.  



23. O que te motiva a aprender mais e a continuar na escola? 

23.1. Acabar a escolaridade obrigatória.  

23.2. Querer tirar um curso profissional.  

23.3. Ir para o ensino superior. 



24. Achas que o Programa “Apoio mais - Retenção zero” deveria ser praticado noutras 
escolas? 

                                         SIM  NÃO  

 

             

Muito obrigada!



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 
 

ANEXOS 
EBS GRACIOSA 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÕES E SESSÕES DE TRABALHO 
(2015/2016 A 2017/18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DATA - 6 DE NOVEMBRO 2015 
 

ELEMENTOS DA EQUIPA presentes – Ana Maria Bettencourt (+ elementos da DRE) 

ORDEM DE TRABALHOS: 

Reuniões com: 

- Todos os Professores  

- Com os Diretores de Turma e elemento do Conselho Executivo 

- Com os alunos do 5.º ano 

 

SUMÁRIO  

OS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS APRESENTADOS À ESCOLA  

 O Insucesso Escolar, Obstáculo à Igualdade de Oportunidades 

 Análise das taxas de escolarização, abandono escolar, retenção e desistência em 

Portugal; 

 O ProSucesso - potenciador de estratégias organizativas e pedagógicas para uma 

maior responsabilidade pela melhoria das aprendizagens; 

 A necessidade de uma mudança de paradigma; 

 A escola centrada nas aprendizagens dos alunos; 

 A importância da educação para a cidadania:  

a. O desenvolvimento de competências e atitudes;  

b. Os processos para o desenvolvimento de competências de cidadania, 

prevenção da violência 

 Como aumentar a responsabilidade da escola pelas aprendizagens?  

 Diferenciação pedagógica: uma resposta ao insucesso escolar 

 Enquadramento do “Apoio mais-retenção zero” 

 

 

 

 



 
 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS APRESENTADOS AOS DIRETORES DE TURMA E ORGÃOS 

EXECUTIVOS 

O trabalho de Projeto: 

Melhorar as aprendizagens 

a. O projeto como estratégia essencial para aprender a resolver problemas e 

intervir; 

Aprender a cidadania 

a. As dimensões da Educação para a Cidadania; 

b. Processos para o desenvolvimento de competências de cidadania, 

prevenção da violência. 

 

REUNIÃO COM DIRETORES DE TURMA 

Tendo como ponto de partida a informação sobre as turmas inseridas no projeto, fornecida 

pela DRE, a primeira reunião envolveu os Diretores de Turma, visando aprofundar aquela 

informação.  

Procedeu-se à recolha de informação sobre as seguintes questões: 

 Características das turmas, interesses dos alunos mobilizáveis para as aprendizagens, 

caraterização do corpo docente e composição dos conselhos de turma; 

 Organização do projeto e do trabalho dos conselhos de turma; 

 Estratégias pedagógicas desenvolvidas e a desenvolver, designadamente em matéria 

de apoio aos alunos que apresentam dificuldades; 

 Principais dificuldades encontradas até então. 

  

REUNIÃO COM ALUNOS 

Apresentação do programa “apoio mais – retenção zero 

Objetivo - Identificar os principais interesses dos alunos, suscetíveis de serem motivadores 

e mobilizáveis para as aprendizagens e que tivessem a ver designadamente com os seus 

modos de vida, com programas de televisão que gostassem de ver, com expetativas para o 



 
 

 

futuro pessoal e profissional, enfim, saberes e competências suscetíveis de servir de ponto 

de partida para projetos e aprendizagens a desenvolver. 

Na reunião estiveram presentes os alunos das duas turmas do 5º ano. 

 

SESSÃO DE TRABALHO REALIZADO COM OS DOCENTES 

PLANIFICAÇÃO  

Houve um primeiro período de identificação de problemas pelos Conselhos de Turma, em 

conjunto, e um segundo período de trabalho de grupo sobre temáticas identificadas pelos 

professores e /ou propostas pelos moderadores, seguido de balanço final.   

 

DATA -  15 A 17 DE FEVEREIRO DE 2016  

ELEMENTOS DA EQUIPA presentes – Ana Maria Bettencourt (coord.) e Sandra Silva (DRE) 

 

ORDEM DE TRABALHOS:  

A. Reuniões com: 

 Conselhos Executivos - ponto da situação  

 Diretores de Turma (continuação da reflexão sobre as dificuldades/interesses 

dos alunos). 

B. Duas sessões de trabalho com os Conselhos de Turma:  

 Análise dos trabalhos em curso: balanço do primeiro período e estratégias 

adotadas para o programa “apoio mais - retenção zero” - projetos, 

estratégias de avaliação dos alunos; dificuldades encontradas. 

 Programação dos trabalhos, instrumentos de avaliação dos alunos e de 

acompanhamento do projeto.  

 Reflexão sobre temáticas pertinentes para os projetos tais como: avaliação 

dos alunos, trabalho de projeto, educação para a cidadania, portefólio da 

turma. 

As sessões de trabalho junto dos docentes dos conselhos de turma, contabilizaram 5 

horas.   



 
 

 

Os conteúdos programáticos abordaram as seguintes temáticas: 

1. Adaptação do currículo; 

2. Repensar a avaliação; 

3. Instrumentos de diferenciação pedagógica; 

4. Balanço do projeto/investigação cooperativa. 

 

Participação em aulas das turmas de projeto - se possível na aula da disciplina de Cidadania. 

O objetivo foi recolher impressões dos alunos sobre a implementação do Programa apoio 

mais – retenção zero e do trabalho de projeto em desenvolvimento. 

 

1.ª SESSÃO  

Respostas aos desafios do programa “apoio mais – retenção zero” 

PROGRAMA: 

 Avaliação dos alunos como instrumento de aprendizagem; 

 Objetivos da avaliação; 

 Exemplos – portefólio dos alunos e atitudes e valores; 

 A importância da comunicação nos alunos; 

 Que pedagogias para aumentar o envolvimento da escola na melhoria das 

aprendizagens? 

 Diferenciação pedagógica: uma resposta ao insucesso escolar 

 Trabalho de projeto – realização de projetos que partam de necessidades da 

turma/escola; 

 A contratualização com o docente – responsabilizar alunos e famílias 

 O plano individual de trabalho - uma proposta 

 

2.ª SESSÃO  

Respostas aos desafios do programa “apoio mais – retenção zero”  

(parte II) 

PROGRAMA: 



 
 

 

 Balanço do trabalho já desenvolvido no âmbito do programa e do projeto; 

 Colocadas questões sobre assuntos discutidos na 1.ª sessão; 

Foram ouvidos os respetivos diretores de turma com intervenção de alguns dos docentes. 

 

AULA DE CIDADANIA DO 5.º A 

Foi apresentado aos alunos, de forma sucinta, o A+R0. 

O trabalho de projeto: na aula, foi distribuída uma ficha junto dos alunos, o tema que 

pretendem estudar e como fazê-lo. E qual a disciplina que irá estudar o quê?  

 

DATA -  18 A 20 DE MAIO DE 2016  

ELEMENTOS DA EQUIPA presentes – Ana Maria Bettencourt (coord.) e Sandra Silva (DRE) 

ORDEM DE TRABALHOS:  

A. Reuniões com: 

 Conselhos Executivos - ponto da situação  

 Diretores de Turma (continuação da reflexão sobre as estratégias aplicadas e 

evolução dos alunos). 

B. Três sessões de trabalho com os Conselhos de Turma:  

 Balanço do projeto - diagnóstico e análise dos trabalhos em curso: apresentação 

das estratégias de organização das aprendizagens e avaliação dos alunos adotadas.  

Dificuldades encontradas. 

 Reflexão sobre: a avaliação dos alunos (em curso) incluindo portefólio, trabalho de 

projeto (ilhas dos Açores), educação para a cidadania, e portefólio da turma. 

As sessões de trabalho junto dos docentes dos conselhos de turma, contabilizaram 5 

horas.   

C. Recolha de impressões dos alunos, das 2 turmas, sobre o projeto - breve entrevista 

de grupo como os delegados e subdelegados de turma (dois grupos de 3 ou 4 

alunos tendo o cuidado de atender à representatividade de ambos os sexos). 

 

 



 
 

 

1.ª SESSÃO  

PROGRAMA: 

 A mudança difícil, mas inadiável 

 Cultura de trabalho 

 Investigação-ação-formação 

 

Recapitulando…. 

o Como melhorar as aprendizagens e promover a integração de todos? 

o Organização pedagógica 

 

TRABALHO DE GRUPO (grupos mistos, incluindo diferentes disciplinas) 

PROPOSTA DE REFLEXÃO, com as seguintes questões, para análise do trabalho das turmas: 

I. Que evoluções se registaram em relação ao início do ano letivo?  (subidas e 

descida de aproveitamento). Em geral e em casos particulares relevantes; 

II. Competências e capacidades (transversais) consideradas prioritárias pelo 

Conselho de turma; 

III. Estratégias pedagógicas desenvolvidas em consequência; 

IV. Identificar 3 alunos que necessitaram de mais ajuda para poderem 

ultrapassar as suas dificuldades; 

V. Que estratégias foram desenvolvidas com esses alunos em concreto? 

Quais os trabalhos e projetos em curso para a turma até ao final do ano?   Estratégias de 
avaliação adotadas pelo CT e pelas diferentes disciplinas. 

 

2.ª SESSÃO  

PROGRAMA: 

 Avaliação e portefólio dos alunos  

                     Avaliação dos alunos (recapitulando) 

                     Objetivos da avaliação (recapitulando) 



 
 

 

 Portefólio da formação (poderá ser útil caso entendam proceder à acreditação no 

final do presente ano letivo) 

 

 Momento de reflexão sobre o portefólio de alunos 

                       Identificar elementos /produtos para integrar no portefólio. 

                       Como estão a utilizar o portefólio com os alunos; 

                       Descrição sucinta de 2 situações de participação dos alunos na elaboração do 

seu portefólio 

 Exemplos de portefólios 

 

3.ª SESSÃO  

PROGRAMA: 

 Síntese da análise do trabalho das turmas (resultado do trabalho desenvolvido na 

primeira sessão)  

 Instrumentos para a avaliação contínua - Portefólio de turma 

 Breve reflexão sobre o que pode integrar o portefólio de turma? 

 Balanço 

 Pontos fortes e pontos fracos do trabalho desenvolvido pelos Conselhos de 

Turma (em curso). 

 Acreditação - modalidade Boas práticas formativas. 

 

Breve reflexão sobre o que pode integrar o portefólio de turma. 

 Ficha de programação (plano individual de trabalho); 

 Trabalhos extra dos alunos; 

 Trabalhos do projeto que surgem ao longo do ano letivo; 

 Reuniões com pais/EE; com os grupos disciplinares; 

 Trabalhos desenvolvidos em cidadania; 

 Grelhas de avaliação; 

 Identificação dos alunos; 

 Trabalho final da área de projeto; 



 
 

 

 Planos de trabalho. 

Selecionar 3 alunos por turma (com mais dificuldades) 

São selecionados alunos, do sexo feminino e masculino. Os docentes procuram evidenciar 

as competências de organização, por exemplo. 

PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO CONSELHO DE 

TURMA  

Cada um dos docentes, presentes na sessão, deu a sua opinião. 

 

CONSIDERAÇÕES DA EQUIPA DE APOIO E ACOMPANHAMENTO: 

Os pontos fortes  

Os desafios 

 

DATA -  25 A DE 27 OUTUBRO DE 2016 

ELEMENTOS DA EQUIPA presentes – Ana Maria Bettencourt (coord.) e Sandra Silva (DRE) 

 

ORDEM DE TRABALHOS   

 

A. Reuniões com: 

 Conselhos Executivos - ponto da situação. Como foi preparado o trabalho para 

o novo ano letivo. 

 Diretores de Turma - Continuação da reflexão sobre a gestão das dificuldades 

dos alunos, designadamente as sentidas nas disciplinas onde existe(ia) maior 

insucesso/modo como estão a ser trabalhados os interesses dos alunos e como 

foi vivida a transição no início deste ano letivo por professores e alunos; os 

projetos já programados; o trabalho cooperativo. 

 Coordenador ProSucesso da escola – reunião 

B. Duas sessões de trabalho com os Conselhos de Turma  

I. Balanço do trabalho da turma e por área: Reflexão sobre as estratégias inovadoras 

implementadas em 2015/2016: 



 
 

 

 Gestão das aprendizagens/apoio aos alunos/caderno de turma; 

 Avaliação/autoavaliação dos alunos; 

 Projetos desenvolvidos; 

 Trabalho cooperativo dos professores; 

 Relação com as famílias; 

 Outras questões. 

II. Reflexão sobre o trabalho e projetos a desenvolver em 2016-2017, centrada nos 

itens utilizados no dia anterior e na identificação das necessidades de formação dos 

professores. 

C. Participação em aulas 

Participação em aulas das turmas de projeto (EVT) e na disciplina de Cidadania.  Foi 

objetivo recolher impressões/sugestões dos alunos sobre o projeto e participar 

numa Assembleia de Turma onde foram dadas sugestões, junto dos Diretores de 

Turma, de como organizá-las. 

D. Entrevista/reunião com a docente de Inglês  

Apresentação das estratégias e trabalho desenvolvido no ano letivo transato (fichas 

de trabalho e a programação, por exemplo) 

Entrevista/reunião com o grupo disciplinar de Matemática, para refletir sobre os fracos 

resultados do ano transato. 

1.ª SESSÃO  

Diferenciação pedagógica. Avaliação e aprendizagem. Estratégias. 

PROGRAMA: 

Nesta sessão de trabalho foram abordados os seguintes pontos: 

 Um outro olhar sobre a aprendizagem; 

 Portefólio e Programação; 

 Diferenciação pedagógica; 

 A relação entre a avaliação e a aprendizagem: que pontos de apoio para o trabalho 

pedagógico? 

 Contextos para uma pedagogia diferenciada; 



 
 

 

Solicitou-se a cada docente que enumerasse as estratégias utilizadas em contexto de sala de 

aula no ano letivo anterior e as que irá desenvolver no presente. 

Foi ainda pedido a todos os docentes presentes na sessão que partilhassem as estratégias 

desenvolvidas e a desenvolver em contexto de sala de aula. 

 

2.ª SESSÃO  

Trabalho de Projeto 

PROGRAMA: 

 O que é e quais as pedagogias subjacentes; 

 As mudanças – relação com o saber, o local, abertura ao mundo, etc.; 

 O trabalho dos alunos em projetos; 

 Fases do projeto. 

.      Proposta de trabalho de grupo (4 elementos de diferentes disciplinas) 

1. Que tipo de projeto? 

2. Como/ quando iniciar o TP? 

3. Quanto tempo demorar? 

4. Quais as turmas / disciplinas intervenientes?  

5. Temas/problemas e subtemas possíveis? 

6. Quais as competências a desenvolver? 

Que recursos existem (exemplo: locais a explorar, …)? 

 

REUNIÃO COM DOCENTES (2) DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA  

OBJETIVO – ponto de situação e estratégias aplicadas em contexto de sala de aula. O que 

está a ser feito para colmatar os fracos resultados do ano transato nesta disciplina. 

ASSEMBLEIAS DE TURMA / 2 TURMAS/aula de cidadania 

c/a presença dos Diretores de Turma  

 

 



 
 

 

DATA -  5 DE MAIO DE 2017 

ELEMENTOS DA EQUIPA presentes – Ana Maria Bettencourt (coord.) e Sandra Silva (DRE) 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

A. Sessões de aproximadamente 20 minutos, com os docentes envolvidos, por grupos de 

disciplinas, para aferir os seguintes pontos:  

o Análise das práticas implementadas na sala de aula tendo em vista a melhoria 

das aprendizagens e sucesso educativo - apresentação do trabalho já realizado 

em contexto de sala de aula (exemplo: Programação, cadernos de estudo (?), 

portefólios e instrumentos de avaliação utilizados); 

o Ponto de situação relativamente ao trabalho colaborativo (frequência de 

reuniões), articulação entre as disciplinas e trabalho de projeto; 

o Como decorrem as práticas desenvolvidas nas aulas de Cidadania (assembleias 

de turma); 

o Eventuais dificuldades existentes por parte das direções de turma, face às 

propostas de trabalho que foram sendo construídas no quadro o conselho de 

turma face ao proposto por este Programa. 

Solicitou-se aos docentes que apresentassem alguns exemplos das suas fichas de 

programação, cadernos de estudo (?), instrumentos de avaliação utilizados e portefólios.               

B. Sessão com Conselhos de turma às 12h00 (duração aproximada de 1 hora); 

C. Reunião com as docentes de Matemática, no período da tarde. 

 

ÚNICA SESSÃO  

Apoio mais - Retenção zero como aposta de inovação ao nível das práticas organizativas e 

pedagógicas 

PROGRAMA: 

I. Análises / Estudos sobre o Insucesso Escolar - Conhecimento de Situações nos 

Açores; 

II. Mudança das práticas - complexidade; 

III. O desinteresse dos alunos – o que fazer? 



 
 

 

IV. O percurso da EBS Graciosa no projeto: O que fazer para melhorar ao nível das 

competências, das estratégias? O que corrigir? 

 

GUIÃO DAS ENTREVISTAS AOS DOCENTES 

1. análise das práticas implementadas na sala de aula tendo em vista a melhoria das 

aprendizagens e sucesso educativo - apresentação do trabalho já realizado em contexto de 

sala de aula (exemplo: Programação, cadernos de estudo (?), portefólios e instrumentos de 

avaliação utilizados); 

2. ponto de situação relativamente ao trabalho colaborativo (frequência de reuniões), 

articulação entre as disciplinas e trabalho de projeto; 

3. como decorrem as práticas desenvolvidas nas aulas de cidadania (assembleias de turma); 

4. eventuais dificuldades existentes por parte das direções de turma, face às propostas de 

trabalho que foram sendo construídas no quadro o conselho de turma face ao proposto por 

este Programa. 

5. Continuação do processo de investigação – ação [acompanhamento] 

PROGRAMAÇÃO – como foi utilizada a ficha/grelha 

 Gestão ao nível do grupo disciplinar 

 Gestão do trabalho colaborativo 

 Explicação aos alunos/encarregados de educação 

Exemplos: 

 Porquê de considerar burocrática;  

 ritmo; 

 Readaptações (diferenças entre 5.º e 6.º ano); 

 Alternativas. 

 

 

 

 



 
 

 

O PORTEFOLIO 

 Exemplos 

 Trabalho transdisciplinar/colaborativo 

 Escolha dos elementos a integrar 

 Trabalho com os alunos 

Em que medida trabalham com os alunos escolha de materiais/trabalhos;  

É visível a evolução dos alunos? 

TRABALHO DE PROJETO 

 Como evolui 

 Projeto/ pequenos projetos sucessivos 

 Em que pé está? 

NOTA: explicar o que se passa no continente com o trabalho transdisciplinar 

AVALIAÇÃO 

 Tipo de avaliação 

 Estratégias 

 Peso aditivo das diferentes estratégias 

Competências essenciais: 

 Onde progrediram 

 O que ficou para trás/o que não abandonaram 

 Pouca eficácia nos resultados 

 

AULAS DE CIDADANIA – ASSEMBLEIAS DE TURMA 

 Como tem funcionado? 

 Os temas que têm sido abordados 

 O Trabalho de projeto (votação do tema nas aulas de cidadania) 

 

 



 
 

 

BALANÇO 

1. Os desafios atuais – Europa/Portugal  

2. Retenção: 

 Recuperação (não deve ser mais do mesmo) 

 Frequência obrigatória 

 

Desafios de inovação para a escola 

Nota: Entrevista com docentes da disciplina de matemática - Perceber as causas dos 

resultados negativos dos alunos. 

REUNIÃO COM CONSELHO EXECUTIVO 

Balanço da implementação do A+R0 – constrangimentos e pontos positivos. 

 

DATA -  13 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017 

ELEMENTOS DA EQUIPA presentes – Ana Maria Bettencourt (coord.) e Sandra Silva (DRE) 

 

ORDEM DE TRABALHOS: 

 

Reuniões com: 

-  Conselho Executivo 

- Coordenador ProSucesso da escola 

- Alunos do 6.º e 7.º anos envolvidos no projeto 

- Duas sessões de trabalho com professores  

 

 

 

 



 
 

 

REUNIÃO COM CONSELHO EXECUTIVO 

Assuntos tratados - Ponto de situação e balanço  

 

1.º SESSÃO  

Balanço do trabalho realizado pela equipa de apoio e acompanhamento no âmbito deste 

projeto 

PROGRAMA: 

Nesta sessão de trabalho foram abordados os seguintes pontos: 

1. Um outro olhar sobre a aprendizagem; O Programa Apoio mais – Retenção zero – 

uma mudança nas práticas pedagógicas e organizativas – o futuro  

2. Ponto de situação do trabalho da Equipa de apoio e Acompanhamento – o que 

foi feito, como foi feito.  Trabalho de análise em conclusão. 

Foi aplicado um questionário (necessidade de aplicação para esclarecimento de dúvidas) – 

duração aproximada de 30 minutos. 

 

2.º SESSÃO  

Trabalho de grupo 

PROGRAMA: 

Com base nos estudos realizados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 

(Relatório de novembro 2017) o jornal público redigiu artigos sobre a correlação existente 

entre o meio socioeconómico dos alunos, a retenção e as percentagens de negativas. 

Foi apresentado um powerpoint para reflexão sobre este assunto, bem como sobre as 

dimensões que podem inibir a aprendizagem dos alunos. 

De seguida projetaram-se dois pequenos filmes disponíveis no youtube  

I. um excerto do documentário de Michael Moore ‘Where to Invade Next’. 

II. Reportagem da TVI sobre a escola da Ponte. 



 
 

 

Com o intuito de discutir estratégias pedagógicas em contexto de sala de aula já 

implementada e diferenças/ semelhanças com o proposto no âmbito do A+R0. 

 

REUNIÃO COM COORDERNADOR PROSUCESSO 

Desafios e obstáculos da coordenação na escola. 

A docente foi questionada sobre: 

 

I. Retenção -  é preciso desconstruir o que os docentes pensam sobre a mesma.  

II. Quais as expetativas e obstáculos que acha que irá encontrar… 

III. O que pretende mudar?  

 

GUIÃO DA ENTREVISTA AOS ALUNOS DO 6.º ANO 

Questões colocadas a ambos(as). 

1.O que é entendem ser o A+R0? 

2.Como são as aulas? 

3.Quais as disciplinas preferidas? 

O que fazem fora da escola? 

 

GUIÃO DA ENTREVISTA COM ALUNOS DO 7.º ANO 

Questões colocadas a ambos(as). 

1.As estratégias implementadas – exemplo: programação, caderno de estudo. A sua opinião. 

2. As Assembleias de Turma  

3. Quais as disciplinas preferidas? 

4.O que fazem fora da escola? 

5.As principais diferenças no A+R0  



0 
 

 
 
 

 

QUESTIONÁRIO AOS DOCENTES ENVOLVIDOS NO 1.º CICLO DO 
PROGRAMA Apoio mais – Retenção zero NA EBS GRACIOSA 

 
Terminado o 1º ciclo do Programa “Apoio mais - Retenção zero” é importante conhecer 
melhor o processo desenvolvido e a opinião de todos os envolvidos.  Nesse sentido, 
solicitamos a sua colaboração na resposta ao questionário. 

DATA – 13 NOV 2017 

A – CARACTERIZAÇÃO DO CORPO DOCENTE 



QUADRO  

CONTRATADO  

 

N.º de anos de docência:

                    Menos de 10 anos   

                    Entre 10 e 20 anos   

                    Mais de 20 anos   

 

B - INSTRUMENTOS DE INOVAÇÃO UTILIZADOS   

 

B1. PROGRAMAÇÃO 

B1.1. Com que periodicidade utilizou ? 



 Semanalmente                                                     Não utiliza   

 Quinzenalmente   

 Mensalmente        

 

 Outra. Qual? _________________ 



B1.2.VANTAGENS DA SUA APLICAÇÃO ( Escolha uma ou mais opções) 

 

B1.2.1. Promove e intensifica o trabalho dos alunos na escola.        



 
 

 
 

B1.2.2. Maior clareza para os alunos relativamente ao trabalho que têm a realizar.    

B1.2.3. Exigência de maior responsabilidade ao aluno.  

B1.2.4. Maior disponibilidade dos professores para apoio aos alunos que encontram 
dificuldades, enquanto os outros alunos podem realizar trabalho autónomo com base na 
Programação trabalham.  

B1.2.5. Outra(s). Qual (ais)? 
______________________________________________________________________ 

 

B1.3.DIFICULDADES DA SUA APLICAÇÃO (Escolha uma ou mais opções) 

 

B1.3.1. Necessidade de mais tempo para cumprir o programa.       

B1.3.2. A complexidade do programa torna difícil os alunos entenderem a Programação       

B1.3.3. Outra(s). Qual (ais) ?  ______________________________________ 

 

B1.4.TRANSFORMAÇÕES INTRODUZIDAS PARA OBVIAR ÀS DIFICULDADES 

(Escolha uma ou mais opções) 

B1.4.1. Necessidade de mais tempo para cumprir o programa.    

B1.4.2. A complexidade do programa torna difícil os alunos entenderem a Programação.    

B1.4.3. Outra(s).  Qual (ais) ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

B -INSTRUMENTOS DE INOVAÇÃO UTILIZADOS   

 

B2. CADERNO DE ESTUDO 

 

B2.1. Utilizou ?     SIM        NÃO                     

 

B2.2. Se utilizou, considera o caderno de estudo um instrumento de trabalho útil ao 
aluno ?   

 

SIM        NÃO        

              

B2.2.1. Justifique _____________________________________________________ 

 

B2.3.O caderno de estudo foi realizado com apoio do professor       SIM        NÃO                    

 

 Realizado na escola  

 Em casa   

 Na escola e em casa    

 

B.2.4 O caderno de estudo é um instrumento com peso significativo na avaliação dos 
alunos. 

              SIM      NÃO                     

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

B -INSTRUMENTOS DE INOVAÇÃO UTILIZADOS   

B3. PORTEFÓLIO 

 

B3.1.   Utilizou?    SIM        NÃO                     

 

B3.2. Considera o portefólio uma estratégia   (Escolha uma das opções) 

 

B3.2.1. De organização dos trabalhos dos alunos            

 

B3.2.2. De seleção de trabalhos realizados     

 

Pelo professor            

Pelo aluno       

Em colaboração professor/aluno       

 

B3.3. O portefólio promove (Escolha uma ou mais opções) 

 

      

B3.3.1. A consciência da promoção das aprendizagens .      

B3.3.3. A capacidade de autoavaliação    

B3.3.4. O desenvolvimento da autoestima    

 

B.3.4 O portefólio é um instrumento com peso significativo na avaliação dos alunos  

SIM       NÃO  
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B -INSTRUMENTOS DE INOVAÇÃO UTILIZADOS   

 

B4. TRABALHO DE PROJETO 

 

B4.1. Desenvolveu ?     SIM        NÃO  

 

B4.2. CARATERIZAÇÃO DO PROJETO (Escolha uma ou mais opções)  

 

B4.2.1. Foi desenvolvido na sua disciplina ou na aula de cidadania           

B4.2.2. Associou mais de duas disciplinas     

B4.2.3. Implicou trabalho de pesquisa    

B4.2.4. Deu origem a intervenção no meio     

B4.2.5. Envolveu uma gestão transversal dos programas      

 

B4.3 Considera que o trabalho de projeto promove (Escolha uma ou mais opções)  

 

B4.3.1. A autonomia     

B4.3.2.A responsabilidade     

B4.3.4. O espírito de equipa     

B4.3.5. A capacidade de pesquisa      

B4.3.6. A capacidade de resolver problemas     

 

B4.4. DIFICULDADES ENCONTRADAS (Escolha uma ou mais opções)  

B4.4.1. Falta de tempo para a coordenação transversal com os colegas.     

B4.4.2 .A equipa pedagógica não se conseguiu organizar.     

B4.4.3. Peso do programa da sua disciplina.     

B4.4.4. O trabalho de projeto atrasou  o trabalho previsto para a turma    

B4.4.5. Outra(s) dificuldade(s). Qual (ais)? _________________ 
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C – AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 

 

 

C.1.  Que estratégias de avaliação utilizou ? 

 

C1.1. Fichas de verificação     

C1.2. Questões de aula     

C1.3. Trabalho de grupo   

C1.4. Teste       

C1.5. Outro(s). Qual (ais) __________________________________  

 

C.2. Qual o peso da avaliação sumativa no conjunto dos elementos utilizados? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________ 

C.3. Como avalia o projeto de ciclo desenvolvido? 

 

C.3.1. Dá mais tempo aos alunos para aprenderem e desenvolverem competências e 
aprendizagens essenciais   SIM       NÃO  

C.3.2. Favorece a recuperação de dificuldades dos alunos, promovendo a sua autoestima              

                SIM       NÃO 

C.3.3. É pouco exigente   SIM        NÃO  

C.3.4. Discordo da retenção zero no final do 5º ano  SIM       NÃO 

 

C4. DIFICULDADES ENCONTRADAS  (Escolha uma ou mais opções) 

 

C4.1 .As famílias não compreenderam os objetivos de uma avaliação de ciclo.          

C4.2. As famílias tiveram receio de que os alunos não ficassem bem preparados.          

C4.3. As famílias não compreenderam a opção pela não afixação de resultados.         

C4.4. Os alunos não entenderam os objetivos das mudanças na avaliação.       



 
 

 
 

 

C4.5. Outra(s). Qual(ais)? 
_____________________________________________________________ 
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D. BALANÇO DO PROGRAMA APOIO MAIS – RETENÇÃO ZERO 

 

 

D1.Aspetos positivos. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

D2. Aspetos negativos. 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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Muito obrigada. 

 

  

E. CONTRIBUTOS DO PROGRAMA APOIO MAIS – RETENÇÃO ZERO 

 

 

E1. Considera que o “Apoio mais – Retenção zero” contribuiu para a identificação de 
estratégias organizativas e pedagógicas  ?      

 

                      SIM      NÃO 

E2. Que sugestões daria para melhorar? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________ 



 
 

 
 

EXEMPLO DA FICHA PROGRAMAÇÃO 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE SUMMER CAMP  
(11 A 15 DE JULHO 2017) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

PLANIFICAÇÃO – CRONOGRAMA DO SUMMER CAMP – EBS GRACIOSA – DE 11 A 15 DE JULHO 
2017 

 Terça  11 Quarta  12 Quinta  13 Sexta  14 Sábado  15 
 

 

9h00 – 

10h30 

Apresentação 

(30´) 

Atividade 

Quebra – Gelo 

“A torre mais 

alta” 

 

Jogos 

Tradicionais 

 

Turno 1: 

Geogebra 

Turno 2: Jogos 

Matemáticos 

Turno 1: 

Jogos 

Matemáticos  

Turno 2: 

Geogebra 

 

Safari 

Fotográfico 

À caça de 

elementos 

geométricos 

10h30 – 

11h00 
Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

 

 

11h00 – 

12h30 

Trinca-Espinhas 
+ 

Captura o 
Pokémon 

+ 
Afunda o Navio 

+ 
Caça ao Tesouro 

Organização e 

Tratamento de 

Dados 

(OTD) 

Turno 1: 

Geogebra 

Turno 2: Jogos 

Matemáticos 

Turno 1: 

Jogos 

Matemáticos  

Turno 2: 

Geogebra 

Tratamento e 

apresentação 

das imagens 

recolhidas 

12h30 – 

14h00 
Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

 

 

14h00 – 

16h00 

 

Percurso 

Orientado 

Refeição 

Saudável 

(Preparação) 

 

Caça ao 

Tesouro 

 

Passeio 

Geoambiental 

na Caldeira 

Atelier  

“Pavimentações 

usando técnicas 

de M.C. Escher” 

 

16h00 – 

16h30 

Refeição 

Saudável 

(confeção) 

Lanche Lanche 

 

16h30 – 

18h00 

 

Lanche 
Escola e 

Cidadania 
Encerramento 



 
 

 
 

 

1B    Trinca-espinhas, Captura o Pokémon,  Afunda o navio e Caça ao Tesouro 

Local: Escola Data: 11 de julho de 2017 Horário: 11h00 – 12h30 

Intervenientes:  

 Mónica Pires 

 Cátia Ramos 

 Cláudia Cunha 

 Elizete Tavares  

 Regina Silva 

Recursos:  

 10 Computadores (Captura o Pokémon e Afunda o navio)  

 3 Tabuleiros e fichas (Trinca-espinhas) 

Descrição: 

Captura o Pokémon - Trata-se de um jogo online (https://www.geogebra.org/m/t87h8w8c ) que tem 
como objetivo capturar o Pokémon utilizando as coordenadas  cartesianas da sua posição, conteúdo 
muito importante no trabalho a desenvolver ao longo do ensino básico e secundário, no âmbito da 
Geometria e Funções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Trinca-Espinhas 

Trata-se de um jogo muito interessante para estimular o cálculo mental dos divisores de um número 
natural, ao mesmo tempo que ajuda a percecionar a existência de números com muitos divisores e 
números com poucos divisores. A otimização da estratégia vencedora passa pela descoberta de várias 
propriedades sobre divisores e múltiplos. 

 

Versão computador  

DESCRIÇÃO: neste jogo – adaptado a partir do software trinca-espinhas (Portugal s/d) - o jogador 
estabelece uma relação de troca de números com o computador, a qual é feita a partir de uma 
sequência de números naturais em que o primeiro termo será sempre o número 1(um) e o último 
termo poderá variar entre 7 (sete) e 61 (sessenta e um), conforme a variação do jogo escolhida pelo 
jogador. 

FUNCIONAMENTO: Uma vez escolhido, pelo estudante, o total de números a serem apresentados na 
tela do computador (vide figura), a regra para o trabalho é a seguinte: pode-se retirar qualquer 
número, desde que exista no conjunto em questão pelo menos um divisor do número escolhido. 

 

Assim, uma vez feita a escolha para a retirada de um determinado número, o computador está 
autorizado a executar os seguintes procedimentos: 

1 – retirar o número escolhido e registá-lo como pontos para o jogador; 

2 – retirar o(s) divisor(es) do número escolhido, adicioná-los e registar essa soma como pontos para o 
computador. E isso, até que, por ausência de divisores, não seja mais possível ao jogador retirar mais 
números na tela. 

Ocorrendo isso, o programa, então,  adiciona os números restantes como pontos para o computador 
(Trinca-espinhas) e, em seguida, encerra a partida. 



 
 

 
 

Finalmente, o desafio do jogo trinca-espinhas para o jogador é o de procurar garantir condições para 
que, no encerramento do jogo, o número de pontos desse mesmo jogador  fique maior do que o 
número de pontos do computador. 

 

 

Versão em tabuleiro (2 jogadores) 

As regras são iguais às da versão computador, um dos alunos assume o papel de jogador, o outro de 
trinca espinhas. 

Tendo em consideração a faixa etária dos alunos, optámos por um tabuleiro de 30 números. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

 

 

Afunda o navio 

É um jogo informal, em que o aluno tem de perceber que a trajetória de um projétil é parabólica e que 
o seu alcance depende de dois fatores, a inclinação do canhão e a velocidade inicial do projétil. O 
objetivo do jogo é afundar o navio. É possível fazer correções nos tiros, analisando o resultado das 
tentativas fracassadas. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caça ao tesouro 

Na primeira parte desta atividade, os objetivos pretendidos são os mesmos do jogo Procura o 
Pokémon: identificar as coordenadas cartesianas de determinados objetos/locais sobre um mapa no 
qual foi colocado um referencial cartesiano.  

Na segunda parte, mantendo-se o contexto sobre o mapa de um pirata, colocou-se uma tarefa de 
navegação sobre um mapa, utilizando indicações norte-sul-este-oeste. O objetivo é chegar a um 
determinado ponto (o tesouro), tomando como referência a rosa-dos-ventos incluída no mapa. 
(Anexo?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

 

  

3B Caça ao Tesouro 

Local: Santa Cruz Data: 14 de julho de 2017 Horário: 14h00 – 16h00 

Intervenientes:  
 Euclides Carquejo 
 Júlio Aroeira 
 Mónica Pires 
 Cláudia Cunha 
 Elizete Tavares 
 Regina Silva 
 Frederico Alves 
 Paulo Silva 
 João Natal 
 César Dias 

 
Recursos: Guiões e folhas de registo de respostas para cada grupo; Questões Matemáticas 
Mapas; Cartões de Controlo; Balizas Orientação; Alicates Orientação; Cronómetro 
 
Descrição: 
 
Esta atividade consiste numa prova pedestre de orientação urbana, para equipas, as quais têm que 

realizar um percurso, circular, e ao qual estão associadas perguntas ou tarefas a desenvolver em cada 

um dos pontos de passagem, marcados com uma baliza e um alicate de orientação.  

Em cada posto, o grupo deve assinalar a sua passagem, picotando o seu cartão de controlo, responder 

a uma questão sobre matemática e recolher pistas para a passagem ao posto de controlo seguinte. O 

mapa fornecido é também um guia para a definição do percurso a seguir até ao próximo posto. 

No último posto de controlo, os alunos encontram o “Tesouro”. 

O ponto de partida e de chegada será igual para todos os grupos. No entanto, a passagem pelos postos 

intermédios será desfasada procurando evitar que os grupos mais demorados sigam os mais rápidos. 

Deste modo, estão definidos dois percursos, percurso A e percurso B, com saída simultânea de dois 

grupos (percurso A e percurso B), de 5 em 5 minutos. 



 
 

 
 

A classificação final resultará de um somatório considerando o número de respostas corretas e a 

passagem pelos postos de controlo. Em caso de igualdade pontual, o tempo gasto para a realização do 

percurso servirá de critério de desempate. 

 

Uma equipa de professores preparará a atividade tendo em consideração os seguintes aspetos: 

 Delimitação da área onde irá decorrer; Santa Cruz da Graciosa 

 Seleção dos postos que deverão ser encontrados pelos alunos (8 postos). 

 Construção das questões para serem respondidas em cada posto (questões sobre tópicos de 

matemática no âmbito do programa do 5.º ano) – Professoras Cláudia Cunha e Elizete Tavares. 

 Escolha das pistas a dar aos alunos em cada estação de modo a poderem encontrar o posto 

seguinte – questões simples no âmbito da vila de Santa Cruz da Graciosa/ Graciosa/ Açores - 

Professora Regina Silva. 

 

Ao Clube Desportivo Escolar Ilha Branca e ao Serviço de Desporto caberá: 

 Construir o mapa de orientação; 

 Plastificar os mapas (em nº adequado ao total de equipas constituídas) 

 Disponibilizar e distribuir as balizas e alicates de orientação pelos diferentes postos de controlo; 

 Controlar a ordem de partida e chegada; 

 Distribuir pelos diferentes postos de controlo as questões matemáticas a resolver. 

 
Mapas e folhas de registo 
 

 
 

 

 

 


