Agrupamento de Escolas da Moita
171311
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 Educação Física no ensino secundário
Coordenador (es) da Ação
Equipa operacional
Representante da disciplina de Ed. Física

Grupo disciplinar de Ed. Física

GD-620 da ES Moita
Todos os docentes do GD 620 da ES Moita
Objetivos Estratégicos


Aumentar o sucesso escolar na disciplina de Ed. Física
Metas / Resultado(s) a alcançar




Reduzir ainda mais o número de classificações negativas.
Melhorar os resultados dos alunos que já obtiveram sucesso para níveis superiores
Atividades a realizar

- Aumentar a oferta de aulas de apoio pedagógico acrescido;
- Propor alunos para frequência das aulas de apoio que queiram superar as suas dificuldades ou
melhorar as suas classificações na disciplina;
- Promover o trabalho por níveis de escolaridade em turmas com o horário simultâneo;
- Encaminhar os alunos que revelam mais competências, para os núcleos de desporto Escolar,
para aumentar a sua motivação e especialização.
Constrangimentos

Data de Inicio / Data de conclusão

- Falta de pré-requisitos de alguns alunos que 04/ 03/ 2015 até ao final do ano letivo.
chegam ao agrupamento para o 10º ano;
- Aumento da falta de empenho dos alunos,
visto as suas classificações na disciplina
terem deixado de contar para o cálculo da
sua média de acesso ao ensino superior;
- Falta de polivalência de alguns espaços de
aulas;
- Necessidade de se procederem a ajustes ao
nível do planeamento devido às más
condições climatéricas.

Monitorização, avaliação e revisão da ação


Avaliação da eficácia e eficiência dos meios, do progresso e dos resultados a realizar:
em 12/06/2015
por Grupo disciplinar 620
com base nos seguintes recursos e indicadores:



Pautas de avaliação

Escola Secundária da Moita

Data 04/ 03/ 2015

