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Nota Introdutória 

De acordo com o Plano de Inovação Pedagógica (PIP) do Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos (AEPA) 

2019-2022 a organização da avaliação e do funcionamento das disciplinas tem uma estrutura semestral, 

apoiada na semestralização de parte do currículo. Esta medida teve como objetivo reduzir o número de 

disciplinas em funcionamento em cada momento, a dispersão das atividades educativas dos alunos e a 

consolidação efetiva da aquisição das competências desenvolvidas.  

 

Resumidamente, o AEPA tem uma organização semestral, com disciplinas anuais e semestrais: 

1.º CICLO  

     Disciplinas anuais 

2.º CICLO  

     Disciplinas anuais: Português, Matemática, Cidadania e Desenvolvimento, Ed. Física, Ed. Musical e Língua 

estrangeira (Inglês),  

     Disciplinas semestrais: História e Geografia de Portugal/Ciências Naturais, Ed. Visual/Ed. Tecnológica e 

TIC/Informática e Robótica 

3.º CICLO  

     Disciplinas anuais: Português, Matemática, Cidadania e Desenvolvimento, Ed. Física, Ed. Visual  

     Disciplinas semestrais: Línguas estrangeiras (Inglês, Francês, Espanhol), História, Geografia, TIC, Ciências 

Naturais, Físico-Química, opção (Ed. Tecnológica/Ed. Musical/Artes Plásticas) 

Ensino Secundário – Cursos Científico-Humanísticos e Cursos Profissionais 

     Disciplinas anuais 

 

Muitos Pais/Encarregados de educação têm feito chegar à Associação de Pais várias dúvidas e preocupações 

sobre este tema. Assim, o objetivo deste questionário é saber é o que pensa a comunidade escolar, 

principalmente os pais e Encarregados de Educação, mas também os alunos. 

 

 

Os resultados são apresentados nas secções seguintes. 
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Secção 1 - Geral 

Qual o seu papel na Comunidade Educativa? 

 
 

Nível de Ensino do(s) Educando(s)/Aluno(s) 
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O Encarregado de Educação exerce algum cargo nos órgãos e estruturas da escola? 

 

 

Como teve conhecimento sobre a estrutura semestral do plano curricular no AEPA? 

 
 

  

Professor Titular/Mentor; 53,0%

Site do AEPA; 21,2%

Aluno; 15,2%

PIP do AEPA; 1,5%

Secretaria da AEPA; 1,5%

Professora do AEPA; 1,5%

Outros alunos e EE ; 1,5%

Director do Agrupamento; 1,5%

Não sabe/Não responde; 3,0%

Outro
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Secção 2 – Análise SWOT 
 
Relativamente à organização semestral, indique (pode indicar mais do que uma opção) quais considera: 
 

Pontos Fortes 

 
 
 
Outros: 

• “Não deveria haver TPC” 

• “Não vejo pontos fortes.... os alunos ficam meio ano sem dar continuidade à disciplina sendo depois 

muito mais difícil retomar no ano seguinte, já para não falar na alteração dos horários que vai 

implicar com as AECs” 

 

Pontos Fracos 

 

48,5%

28,8%

28,8%

18,2%

28,8%

34,8%

Redução do número de disciplinas lecionadas em simultâneo

Redução da dispersão das atividades educativas

Maior interiorização e maturação de conceitos e conteúdos

Períodos letivos equivalentes

Aumento da motivação dos alunos

Menos testes de avaliação (reduz a ansiedade, uma vez que
permite um maior espaçamento entre os testes de avaliação)

33,3%

30,3%

51,5%

43,9%

24,2%

Fraca interdisciplinaridade (falta de articulação e partilha
entre as disciplinas semestrais)

Há mais tempos por semana, os conteúdos avançam
rapidamente

Ausência da disciplina semestral durante um longo período

Apenas um momento de avaliação

Aulas semestrais dadas com planeamento de aulas por
períodos
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Outros: 

• “Disciplinas 1 semestre que depois há exame no final ano letivo” 

• “Disciplinas anuais muito importantes são semestrais e disciplinas pouco importantes dadas como 

anuais o que não faz sentido” 

• “Em caso de imprevistos por exemplo doenças o aluno perde mais aulas e tem mais dificuldade em 

recuperar a matéria” 

• “Falta de conhecimento dos professores sobre os alunos (agravado no caso de mentoria)” 

• “Fraca interdisciplinaridade (falta de articulação e partilha entre as disciplinas)” 

• “Malas muito carregadas com peso por causa dos livros” 

• “Pouca ligação professor/aluno. Pouco tempo para assimilar muita matéria. Ponto muito fraco: 

Alternância de língua semestrais no terceiro ciclo - é muito pouco pedagógico” 

• “Pouca perceção dos momentos de avaliação” 

• “Pouco tempo para aprendizagem e integração cognitiva” 

• “Quando o professor falta muito não dá tempo para haver substituição atempada ou reposição das 

aulas ainda nesse semestre” 

• “Quando o professor falta o prejuízo de aulas e maior; quando os mentores são semestrais muitas 

vezes não conhecem ou não têm contacto com a turma” 

• “Reforço o que indiquei na opção "outra" dos pontos fortes” 

• “Trabalho intensivo dos conteúdos com pouco tempo para a interiorização e maturação dos 

conceitos” 

 
 

Oportunidades/Sugestões de Melhoria 

• “A mais rápida contratação de professor de disciplinas semestrais quando o professor falta durante 

um longo período” 

• “Apostar na interdisciplinaridade, mesmo na disciplina de PICD não se verificou” 

• “As disciplinas lecionadas como anuais deveriam ser sempre as mais importantes, segundo as áreas 

de percurso possíveis para o aluno” 

• "As disciplinas semestrais poderiam ter os conteúdos mais adaptados ao tempo letivo” 

• “Na organização letiva anual ter em conta as disciplinas do ano anterior para os alunos não estarem 

quase um ano sem contacto com as disciplinas" 
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• “As disciplinas serem todas anuais em todos os ciclos, podendo as avaliações serem semestrais” 

• “As línguas deviam ser anuais” 

• “Discordo em absoluto, desde o início da implementação deste sistema. Tenho atualmente 2 dos 

meus 4 filhos neste agrupamento e não encontramos vantagens para a aprendizagem e 

desenvolvimento cognitivo dos alunos. Um modelo teórico que não tem os resultados expectáveis 

na prática e mais uma medida que dificulta o desenvolvimento dos alunos com maiores dificuldades. 

Acentua-se a gravidade da paragem da aprendizagem por períodos tão longos no caso das línguas - a 

aprendizagem é um processo de construção continua, e o desenvolvimento de competências e 

assimilação de constructos cognitivos não deve ser um processo intermitente” 

• “Estabelecer normas / processos de substituição mais simples para os casos de falta dos professores 

para que não se percam tantas aulas” 

• “Menos testes/fichas de avaliação” 

• “Na minha opinião, no 3º ciclo, é urgente que as línguas estrangeiras sejam disciplinas anuais. Perde-

se o contacto com a língua e uma língua aprende-se praticando diariamente. Os conteúdos do 

programa de uma língua não são estanques como na História ou Geografia. Além disso, o inglês é 

uma das disciplinas que sempre fizeram parte da componente geral, no secundário por exemplo” 

• “Retomar a trimestres” 

• “Retomar ao método de disciplinas anuais” 

• “Semestralização da avaliação, mas não das disciplinas, como se tem feito noutros agrupamentos” 

• “Tornar as disciplinas de língua estrangeira anuais”  

• “Voltar ao sistema anterior” 

• “Os alunos dão a mesma matéria em menos tempo o que não permite que os conteúdos não sejam 

devidamente consolidados” 

• “No caso da aprendizagem de disciplinas semestrais fundamentais há interrupções longas entre os 

períodos lecionados” 

• “Em caso de falta de um professor por qualquer motivo tem um peso enorme quando se trata de em 

especial de uma disciplina semestral” 
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Secção 3 – Conclusão 

Considerando as respostas anteriores, concorda com a organização do calendário escolar em dois 

semestres? 

 

 
 
 
 
Se tem sugestões ou preocupações sobre qualquer assunto abordado neste inquérito ou outro, 
diga-nos. 
 

• “Não ter que escolher entre artes, música e tecnologia. Todas as disciplinas são importantes” 

• “Os alunos do terceiro ciclo ficaram muito mal preparados nas disciplinas semestrais do segundo 

semestre que foram lecionadas dois anos seguidos em aulas online” 

• “Reuniões onde se apresentam os professores de cada disciplina no início do ano” 

• “A escola / agrupamento deveria ter mais psicólogos a acompanhar os alunos. Assim terá 

capacidade para apoiar os casos específicos em que o trabalho em grupo não é o mais adequado”  

• “Os pais e alunos devem ser alertados para o “fecho” das notas durante o semestre. Devem ser 

definidos e dados a conhecer os critérios objetivos de avaliação do aluno” 

 
 

 

Notas Finais 
 

O presente Relatório será enviado à Direção do Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos e estará disponível 

a todos os que a pretendam consultar na página da APEE. 


