AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANT’IAGO

Plano de Recuperação

______º
Ciclo

(Despacho Normativo n.º50/2005 de 20 de Outubro)

Reunião de Conselho de Docentes de Avaliação de: _____/_____/_____
Assinatura do Professor Titular de Turma: _____________________________

Ano lectivo
2011/ 2012

Aluno: _________________________________________ N.º: ____ da Turma/Ano: _____ Proc N.º: __________
AVALIAÇÃO FINAL por período lectivo:
Áreas em que o aluno
revela dificuldades
1º

Per

2º

Per

3º

Per

LP

MAT

FINAL DO ANO LECTIVO:  Transitou/Aprovado

EM

 Não Transitou/Não Aprovado

Obs.: Preencher o
plano assinalando
com um X sempre
que se verifique
uma dificuldade
ou um parâmetro
a observar.

 Plano de Acompanhamento

I- DIFICULDADES SENTIDAS
2ºP

1ºP

Domínio
Cognitivo

Domínio da Organização,
Comportamento e Atitudes

1ºP
Assiduidade
Pontualidade
Motivação e Empenho
Concentração/Atenção
Responsabilidade
Hábitos regulares de trabalho/Estudo
Organização dos materiais
Participação nas actividades da aula
Autonomia, confiança e auto-estima
Relações interpessoais
Outra:

2ºP

Compreensão/Interpretação
Expressão escrita
Expressão oral
Leitura
Domínio de vocabulário fundamental
Aplicação de conteúdos
Raciocínio Lógico matemático
Outro:

Outros dados relevantes:

III – ESTRATÉGIAS E ACTIVIDADES DA
REPONSABILIDADE DO PROFESSOR
1ºP

II-MODALIDADES EDUCATIVAS DE RECUPERAÇÃO
2ºP
a) Pedagogia diferenciada na sala de aula.
____________________________________
b) Programa de Tutoria para apoio e estratégias de
estudo, orientação e aconselhamento de alunos.
c) Actividades de compensação em qualquer
momento do ano lectivo ou no início de um novo
ciclo.
d) Aulas de recuperação.
e) Actividades de ensino específico da Língua
Portuguesa para alunos estrangeiros - PLNM
f) Utilização da área de Estudo Acompanhado.
g) Apoio ao Estudo.
h) Outros intervenientes: Apoio Educativo, Educação
Especial, Psicólogo/outro…
i) Outro: ___________________________

3ºP

a) Aumentar/Diversificar o n.º de actividades
formativas. Quais? ________________________
b) Aumentar a frequência de interacções
(pares/grupo).
c) Valorizar a participação na sala de aula e as tarefas
realizadas fora da aula.
d) Articular os conteúdos e reforçar com os interesses
do aluno.
e) Proporcionar situações de ensino individualizado.
f) Reforçar o controlo sobre a assiduidade e a
pontualidade.
g) Trabalhar com o aluno diferentes hábitos e métodos
de estudo e de organização.
h) Valorizar a participação oral do aluno.
i) Solicitar ao aluno sugestões de actividades que o
interessem e o envolvam.
j) Implicar o grupo/turma no desenvolvimento do
trabalho efectuado pelo aluno.
j) Elaborar materiais necessários de acordo com as
dificuldades do aluno.
m) Informar regularmente o Enc. de Educação do
desenvolvimento deste plano.

Descrição das Act./Estratégias a aplicar:

OBSERVAÇÕES CONSELHO DE DOCENTES (indicar a data do Conselho de Docentes e as considerações tomadas)
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2ºP

IV – ESTRATÉGIAS E ACTIVIDADES DA RESPONSABILIDADE DO ALUNO
AUTOAVALIAÇÃO DO ALUNO
Aplicação

Responsabilização do aluno

2ºPER

2º Período

3ºPER

Cumpri

Cumpri
em
parte

3º Período

Não
cumpri

Cumpri

Cumpri
em
parte

Não
cumpri

a) Ser assíduo e pontual.
b) Trazer o material indispensável para as aulas.
c) Empenhar-se na realização das actividades propostas.
d) Melhorar os níveis de concentração.
e) Participar e cooperar nas aulas de forma correcta.
f) Ser respeitador e cumpridor das normas do R.I. do Agrupamento.
g) Adquirir métodos e hábitos de estudo fora da sala de aula.
h) Outros:

Ass.

Ass.

Ass.

____/____/20___

____/____/20___

____/____/20___

V – ESTRATÉGIAS E ACTIVIDADES DA RESPONSABILIDADE DOS ENC. EDUCAÇÃO
Aplicação
Responsabilização do Encarregado de Educação

2ºPER

3ºPER

Cumpri

2º Período
Cumpri
em parte

Não
cumpri

Cumpri

3º Período
Cumpri
em parte

Não
cumpri

a) Acompanhar a aplicação do Plano de
Recuperação.
b) Fazer cumprir um horário de estudo em casa.
c) Verificar a realização dos TPCs.
d) Verificar com frequência a caderneta do aluno.
e) Verificar a organização e porte do material
indispensável para as aulas.
f) Verificar a assiduidade e pontualidade.
g) Manter contactos regulares com o Professor de
turma / Apoio
h) Outros: ________________________________.
____/____/20___

____/____/20___
Ass.

____/____/20___

Ass.

Ass.

AVALIAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO
PERÍODO DE APLICAÇÃO

O aluno esforçou-se,
cumpriu as medidas
propostas, modificou
comportamentos e
atitudes

O aluno não se empenhou,
não cumpriu as medidas
propostas, não modificou
comportamentos e
atitudes (*)

Assinatura do
Professor Titular de Turma

Data

____/____/____
____/____/____

2º Período
3º Período
De ___/___/___ a
___/___/___

____/____/____

Tomei conhecimento do Plano de Recuperação e de que o sucesso das modalidades aplicadas pelos professores e outros intervenientes,
depende do empenho do aluno e da participação activa do Encarregado de educação.
O Director do Agrupamento ___________________________________________________

em ____/____/____

O Aluno ____________________________________________________________________

em ____/____/____

O Encarregado de Educação ____________________________________________ _______

em ____/____/____
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