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Sede – Escola Secundária da Moita

Ano Letivo 2014 / 2015
FICHA DE AÇÃO DE MELHORIA
Designação da Ação de Melhoria
Melhorar os resultados escolares na disciplina de Matemática no 2º e 3º ciclos do Ensino
Básico
Coordenador(es) da Ação
Coordenador

de

Equipa operacional

Departamento

de

Departamento Curricular de

_____________________________________ _____________________________________

Representante da disciplina de

Professor titular de turma

Matemática

_____________________________________

Outro

Grupo disciplinar de Matemática

_____________________________________
Outro(s)
_____________________________________

Objetivos Estratégicos



Promover o sucesso escolar na disciplina de Matemática
Reduzir o número de Alunos em Abandono Escolar e o Absentismo.
Metas / Resultado(s) a alcançar





Reduzir a diferença entre os resultados obtidos na avaliação interna e os resultados da
avaliação externa
Aproximação à média nacional das Provas Finais de Ciclo externas
Diminuir a amplitude (afastamento) entre as percentagens obtidas pelos alunos a nível
interno nas suas turmas.

Atividades a realizar/ já realizadas


Aulas de Apoio Pedagógico Acrescido



Aulas de Apoio para preparação dos Alunos para a Prova Final de Ciclo



Frequência da Sala de Estudo



Frequência de Tutorias



Elaboração e aplicação de instrumentos de avaliação iguais ou similares nas turmas do
mesmo ano de escolaridade e aplicação de critérios de correcção semelhantes aos das
Provas Finais de Ciclo



Utilização de critérios de avaliação com o mesmo peso percentual nos 2º e 3º Ciclos



Nas turmas de Percurso Curricular Alternativo (PCA) a abordagem dos conteúdos é feita de
uma forma mais funcional e concreta, para que haja uma diminuição da abstração e da
formalização exigida aos Alunos



Após o final das aulas de 9º ano, os professores leccionam, se possível, 3 a 4 blocos de 90
minutos aos seus alunos com o objetivo de esclarecer dúvidas e prepará-los para a Prova
Final de Ciclo. Estas aulas são facultativas e combinadas com os alunos.

Constrangimentos



Atitude dos Alunos face à disciplina



Pouca participação dos Encarregados

Data de Inicio / Data de conclusão

1º Período / Final do ano letivo

de Educação na vida escolar do seu
Educando


Falta de concentração e atenção em
sala de aula



Nº elevado de alunos em algumas
turmas
Monitorização, avaliação e revisão da ação



Avaliação da eficácia e eficiência dos meios, do progresso e dos resultados a realizar:
em (data) desde o final do 1º período
pelo Grupo Disciplinar
com base nos seguintes recursos e indicadores:



Pautas de avaliação





Resultados da avaliação externa nas Provas de Finais de Ciclo
Relatório de reflexão no final do ano letivo sobre as áreas temáticas de maior insucesso
Resultados turma a turma sobre a avaliação interna por período.

Escola Básica do 2º e 3º ciclos de D. Pedro II, Moita

Data: 18 de março de 2015

