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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 Geografia A de 10º e 11º Anos do Ensino
Secundário


Coordenador(es) da Ação
Coordenador

de

Equipa operacional

Departamento

de

Departamento Curricular de

_____________________________________ _____________________________________

Representante

da

disciplina

de

Professor titular de turma

_____________________________________ _____________________________________

X Outro

Professor da Disciplina

X

Grupo disciplinar de Geografia

_____________________________________
X

Outro(s)
Professor da Disciplina

Objetivos Estratégicos




Aumentar o sucesso escolar na disciplina de Geografia A

Metas / Resultado(s) a alcançar




Melhorar os resultados escolares.
Consolidar as aprendizagens.
Fornecer uma preparação sólida para os exames nacionais.

Atividades a realizar (10º e 11º Anos)
- Destaque para as regras de conduta adequadas a ter na sala de aula.
- Revisões de conceitos geográficos e de métodos de análise cartográfica, ministrados no Ensino Básico e
importantes no programa de Geografia A.
- A nível de 11º ano, revisões de conteúdos do 10º ano de Geografia A.
- Visionamento e exploração de vários documentários que explicam a realidade de acordo com os
conteúdos do programa.
- Realização frequente de trabalhos escritos para reforçar a necessidade de compreensão, da interligação
dos fenómenos físicos e humanos.
- Realização de trabalhos de grupo com exposição oral.
- Os testes elaborados com a estrutura e com o grau de dificuldade dos exames nacionais.
- Apoio individualizado a alunos com mais dificuldades.
- Implementação da correção individual de testes ou parte destes, por parte dos alunos com mais
dificuldades de aprendizagem.
- Envio de documentos de apoio (via email) como forma de clarificar conteúdos e colmatar eventuais
dúvidas.
- Resolução e correção de exames nacionais, como forma de preparação para o exame.
- Realização de visitas de estudos primordiais para a compreensão” in loco” dos fenómenos.

Data de Inicio / Data de conclusão
Início: 2º Período;
Conclusão: 3º Período
Monitorização, avaliação e revisão da ação


Avaliação da eficácia e eficiência dos meios, do progresso e dos resultados a realizar:
em reunião de julho de 2015
por Grupo disciplinar 420, da Escola Secundária da Moita
_____________________________________________________________________
com base nos seguintes recursos e indicadores:




Pautas de avaliação do 3º período;
Relatório de apoio (ao desenvolvimento do aluno e pedagógico acrescido).

Escola ________________________________________

Data _______________________

