Agrupamento Vertical de Escolas Ordem de Sant’Iago( Código 171037 )
Território Educativo de Intervenção Prioritária – TEIP II

RELATÓRIO DE RETENÇÃO
(Despacho Normativo N.º 50 / 2005 – art. 4º)
Ano Lectivo de ____ / ____

Relatório de ____ª retenção

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ESCOLAR DO ALUNO
Nome: ___________________________________________________
Idade: ____

Ano ________

Data de Nascimento: ___ / ___ / ___ Professor/a ____________________

Encarregado de Educação: ___________________________________________________
O conselho de docentes considerou que o/a aluno/a deverá ficar Retido / Não Aprovado em
virtude de:


 Abandono escolar

 Falta de assiduidade

 Assiduidade irregular

Contactos com o Encarregado de Educação:

Tipo de Apoio:

Actividades de enriquecimento curricular:

Observações:



Não ter desenvolvido as seguintes competências gerais (definidas no PCT):

 Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para abordar situações e
problemas do quotidiano;

 Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e tecnológico para se expressar;
 Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar pensamento próprio;
 Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a objectivos visados;
 Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em conhecimento mobilizável;
 Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões;
 Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa;
 Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns;
 Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e interpessoal promotora de saúde e da
qualidade de vida;



Não adquiriu as seguintes competências específicas nas áreas disciplinares e nas áreas
curriculares não disciplinares:

Língua
Portuguesa

Estudo do
Meio

Matemática

Expressões

Área de
Projecto

Estudo
Acompanhado

Formação
Cívica

Parecer de Outros Docentes/Técnicos
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Assinatura _________________________

Proposta de encaminhamento:




Plano de Acompanhamento …………………… 
Percurso Alternativo …………………………… _______________________________
Outro _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Escola Básica 1________________________________, _____ de _______________ de ________

O/A Professor/a
_________________________________

Ratificado em Conselho Pedagógico de ______/______/______
O Presidente do Conselho Pedagógico _________________________________________________

