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INTRODUÇÃO   

 

 

Nos termos das alíneas a) e c) do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua redação 

atual, apresenta-se o relatório anual de atividades, documento que relaciona as atividades efetivamente realizadas pela 

escola e identifica os recursos utilizados nessa realização, constituindo-se como instrumento de autonomia da escola, para 

efeitos de prestação de contas ao órgão competente para a sua aprovação – o Conselho Geral, de acordo com a alínea f) 

do n.º 1 do artigo 13.º do mesmo decreto-lei.  

Para aferição do grau de concretização dos objetivos fixados no projeto educativo, e para avaliação das atividades 

realizadas pela escola e da sua organização e gestão, designadamente no que diz respeito aos resultados escolares e à 

prestação do serviço educativo, apresenta-se o relatório de autoavaliação para apreciação pelo conselho geral. 
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1. RECURSOS 

 
1.1. RECURSOS HUMANOS 

 
1.1.1. Docentes 

 
Nos quadros abaixo, explicitam-se os recursos docentes afetos ao agrupamento, numa apresentação que tem em conta 

o nível de ensino, o tipo de vínculo e o grupo de recrutamento. 

 
 

NÍVEL EPE 1.º CEB 2.º CEB  EE 
GR 100 110 120 200 210 220 230 240 250 260 290  910 

QUADROS 11 20 - 2 2 4 6 2 1 2 1  3 
C. Anual (Compl.) - - - - - - - - - - -  - 
C. Anual (Incompl.) - - 1 - - - - - - - -  - 
C. Temporário (Comp.) - 1 - - - - - - - - -  - 
C. Temporário (Inc.) - - - - - - 1 - - - -  - 

 11 21 1 2 2 4 7 2 1 2 1  3 
 

Quadro 1 

 
NÍVEL 3.º CEB 

GR 300 320 330 400 420 500 510 520 530 550 600 620 
QUADROS 6 1 3 3 2 5 3 4 1 1 2 3 
C. Anual (Compl.) - - - - - - - - - - - - 
C. Anual (Incompl.) - - - - - - - - - - - - 
C. Temporário (Comp.) - - - - - - - - - - - - 
C. Temporário (Inc.) 1 - - 1 - 1 - - - - - - 

 7 1 3 4 2 6 3 4 1 1 2 3 
 

Quadro 2 

 

 
1.1.2. Não docentes 
 

No que ao pessoal não docente diz respeito, contamos no Agrupamento com as categorias referenciadas. Os números 

indicados correspondem aos funcionários a desempenhar as funções nas categorias referidas. 

 
 

JI PULGADA 
JI TRÁS DE 

VÁRZEA 
EB 

RECAREI 
EB 1 

SOBREIRA 
EB SOBREIRA 

Assistentes Operacionais 1 1 6 6 24 

Coordenador Operacional - - - - 1 

Assistentes Técnicos - - - - 8 

Chefe de Serv. Admin. Escolar - - - - 1 

Psicólogo - - - - 1* 
* Com apenas meio horário de trabalho. 

Quadro 3 

 
1.1.3. Alunos 

 
O ano letivo 2016/2017 terminou com os números de alunos apresentados no quadro. Indicam-se ainda o número de 

grupos/turmas por nível/ano de escolaridade, bem como o rácio alunos/turma. 

 

 
 EPE 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º  TOTAL 

Crianças / Alunos 211 79 83 78 86 118 111 115 83 133  1097 

Grupos/ Turmas 9 3 4 3 4 5 5 4 4 6  47 

Rácio A/T 23,4 26,3 20,8 26 21,5 23,6 22,2 28,8 20,8 22,2   
 

Quadro 4 
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2. ATIVIDADES LETIVAS 

 
As atividades letivas têm a componente de relação direta entre docentes e não docentes, mas contemplam, 

indiretamente, um conjunto de serviços que são assegurados por pessoal não docente, pelo que se aborda neste capítulo 

também a dimensão de absentismo destes profissionais, tão importante na ação educativa. 

 
2.1. ABSENTISMO DE PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE 

 
A taxa de absentismo, cujos dados são retirados da plataforma MISI do ME, é calculada com base na seguinte 

expressão: (Somatório de dias de faltas registadas) / (N.º de docentes ou não docentes) / (N.º de dias considerado). 
Verificam-se no quadro 5 as variações da taxa de absentismo do pessoal não docente entre os meses de outubro de 

2016 e junho de 2017. Constata-se que os valores do absentismo no agrupamento são superiores em todos os meses aos 
que se verificam em termos de média nacional. 
 

Pessoal não docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados MISI 
 

Quadro 5 

 
Relativamente ao pessoal docente, as taxas de absentismo são significativamente inferiores às que se verificam, em 

média, a nível nacional, em todos os meses em análise. 

Pessoal docente 

Ano Mês 
Total 
Dias 

Faltas 
Absentismo 

Absentismo 
Nacional 

2016 10 121 4,25 6,02 

2016 11 129 4,53 6,84 

2016 12 125 4,39 7,36 

2017 1 117 4,11 7,31 

2017 2 177 6,02 8,2 

2017 3 176 5,93 7,6 

2017 4 201 6,91 8,52 

2017 5 134 4,65 7,2 

2017 6 130 4,47 8,41 

Média 
 

5,03 7,50 

Dados MISI 
Quadro 6 

  

Ano Mês 
Total 
Dias 

Faltas 
Absentismo 

Absentismo 
Nacional 

2016 10 153 11,59 9,13 

2016 11 177 13,41 7,49 

2016 12 115 8,71 7,83 

2017 1 125 9,47 9,05 

2017 2 146 11,06 7,67 

2017 3 118 9,15 7,84 

2017 4 106 8,22 7,83 

2017 5 114 9,05 7,81 

2017 6 94 7,29 8,38 

Média 
 

9,77 8,11 
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Para uma visão mais detalhada desta análise, nos 2.º e 3.º ciclos, apresentam-se de seguida, valores de concretização 
de aulas dadas, na relação com as aulas previstas, mostrando-se as taxas de efetividade, que apresentam um valor médio 
de 93,4%. 
 

 
1.º período 2.º período 3.º período 

  
 

P D 
 

P D 
 

P D 
 

  5.º 1938 1863 96,1 2018 1916 94,9 1233 1154 93,6 

  6.º 1948 1890 97,0 2017 1860 92,2 1250 1189 95,1 

  7.º 1748 1595 91,2 1827 1542 84,4 1114 1054 94,6 

  8.º 1717 1589 92,5 1770 1646 93,0 1086 1020 93,9 

  9.º 2525 2398 95,0 2649 2428 91,7 1381 1321 95,7 

  

  
 

94,4 
  

91,2 
  

94,6 
 

93,4 

 
Quadro 7 

 

Observe-se, agora o conjunto de dados relativos a cada uma das turmas. Destacam-se apenas os casos em que os 
valores se encontram abaixo do 90%. 

 

 
1.º período 2.º período 3.º período 

Turma Previstas Dadas Taxa Previstas Dadas Taxa Previstas Dadas Taxa 

5.º A 386 366 94,8 404 388 96,0 247 238 96,4 

5.º B 386 382 99,0 402 390 97,0 243 239 98,4 

5.º C 391 382 97,7 402 388 96,5 247 229 92,7 

5.º D 390 376 96,4 405 392 96,8 247 230 93,1 

5.º E 385 357 92,7 405 358 88,4 249 218 87,6 

94,9 
 

96,1 
  

95,0 
  

93,6 
 

6.º A 390 379 97,2 404 379 93,8 245 232 94,7 

6.º B 388 376 96,9 404 383 94,8 250 235 94,0 

6.º C 389 377 96,9 404 342 84,7 253 244 96,4 

6.º D 389 379 97,4 403 377 93,5 248 237 95,6 

6.º E 392 379 96,7 402 379 94,3 254 241 94,9 

94,8 
 

97,0 
  

92,2 
  

95,1 
 

7.º A 428 392 91,6 454 380 83,7 278 268 96,4 

7.º B 436 394 90,4 454 372 81,9 278 266 95,7 

7.º C 445 402 90,3 458 377 82,3 283 267 94,3 

7.º D 439 407 92,7 461 413 89,6 275 253 92,0 

90,1 
 

91,3 
  

84,4 
  

94,6 
 

8.º A 427 403 94,4 441 399 90,5 273 256 93,8 

8.º B 431 406 94,2 444 415 93,5 274 254 92,7 

8.º C 430 410 95,3 444 419 94,4 266 252 94,7 

8.º D 429 370 86,2 441 413 93,7 273 258 94,5 

93,2 
 

92,5 
  

93,0 
  

93,9 
 

9.º A 416 387 93,0 438 400 91,3 221 208 94,1 

9.º B 418 398 95,2 441 417 94,6 225 215 95,6 

9.º C 422 405 96,0 443 410 92,6 226 219 96,9 

9.º D 418 392 93,8 444 393 88,5 229 220 96,1 

9.º E 427 410 96,0 441 418 94,8 241 232 96,3 

9.º F 424 406 95,8 442 390 88,2 239 227 95,0 

94,3 
 

94,8 
  

92,3 
  

95,8 
 Quadro 8 
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Pode verificar-se, de seguida, a efetividade por disciplina / ano de escolaridade. Da mesma forma, destacam-se apenas 

os valores abaixo dos 90%. Importa salientar que, nas disciplinas com apenas um tempo semanal, valores de absentismo 
mínimos corresponderão a taxas bastante significativas, pelo que os dados estatísticos, nestes casos, detêm pouca 
relevância. 
 
5.º ano 
 

 
1.º 2.º 3.º 

 

PORT 94,1 91,1 97,4 94,2 

ING 100,0 98,4 100,0 99,5 

HGP 93,4 91,1 98,3 94,3 

MAT 97,8 96,8 91,3 95,3 

CN 94,0 97,3 79,9 90,4 

EV 100,0 86,9 87,1 91,4 

ET 96,4 95,3 92,1 94,6 

EM 94,7 95,4 92,1 94,1 

EF 94,7 100,0 97,4 97,4 

EMRC 96,7 96,9 95,0 96,2 

OC 100,0 98,5 100,0 99,5 

 
Quadro 9 

 
 
6.º ano 
 

 
1.º 2.º 3.º 

 

PORT 98,9 98,9 96,6 98,2 

ING 98,9 97,4 100,0 98,8 

HGP 96,8 90,1 99,1 95,3 

MAT 98,4 89,0 98,4 95,2 

CN 98,9 98,4 99,1 98,8 

EV 94,8 56,7 91,1 80,9 

ET 94,8 95,1 91,8 93,9 

EM 91,5 96,9 86,4 91,6 

EF 93,5 95,1 92,9 93,8 

EMRC 96,7 95,4 92,5 94,9 

OC 96,5 90,3 66,9 84,6 

 
Quadro 10 
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7.º ano 
 
 

 
1.º 2.º 3.º 

 

PORT 97,2 91,6 97,4 95,4 

ING 100,0 58,0 100,0 86,0 

FRA 70,7 86,3 85,4 80,8 

HIS 100,0 88,5 92,9 93,8 

GEOG 97,9 90,1 100,0 96,0 

MAT 83,8 69,1 97,4 83,4 

FQ 97,3 99,3 95,7 97,4 

CN 87,4 96,2 99,0 94,2 

EV 98,1 84,0 90,2 90,7 

TIC 89,6 84,1 93,8 89,1 

OArtes 90,1 77,1 73,0 80,1 

EDF 83,6 81,4 88,7 84,6 

EMRC 97,9 100,0 93,8 97,2 

OC 90,6 92,3 95,8 92,9 

 
Quadro 11 

 
 
8.º ano 
 

 
1.º 2.º 3.º 

 PORT 99,2 96,5 97,4 97,7 

ING 93,9 96,1 100,0 96,7 

FRA 75,1 86,4 86,5 82,7 

HIS 100,0 100,0 92,7 97,6 

GEOG 95,8 77,6 89,3 87,6 

MAT 82,2 96,0 100,0 92,7 

FQ 95,8 98,0 98,1 97,3 

CN 90,2 90,5 91,2 90,6 

EV 94,2 86,4 90,6 90,4 

TIC 100,0 85,6 85,4 90,3 

OArtes 92,4 83,6 85,3 87,1 

EDF 89,9 89,6 86,0 88,5 

EMRC 97,9 96,2 96,9 97,0 

OC 98,1 97,9 87,5 94,5 

 
Quadro 12 
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9.º ano 
 

 
1.º 2.º 3.º 

 PORT 94,9 94,7 97,4 95,7 

ING 97,4 83,3 100,0 93,6 

FRA 88,2 81,5 100,0 89,9 

HIS 100,0 96,4 98,4 98,3 

GEOG 100,0 85,1 88,9 91,3 

MAT 98,0 91,4 94,2 94,5 

FQ 95,9 97,4 95,7 96,3 

CN 80,4 98,1 97,2 91,9 

EV 96,3 84,2 90,2 90,2 

EDF 91,2 96,0 96,4 94,6 

EMRC 97,2 96,2 95,2 96,2 

OC 97,4 96,0 97,2 96,9 

 
Quadro 13 

 
Pode concluir-se destes dados, genericamente, que as taxas de efetividade, na relação aulas previstas / aulas dadas, 

são muito boas, verificando-se, em casos muito concretos e pontuais alguns valores mais baixos que decorrem, 

essencialmente, de situações de doença. Importa ainda destacar que há muitos dias, ao longo do ano, em que as aulas 

previstas não são dadas por impossibilidade condicionada pela dinâmica do agrupamento, como é o caso, a título de 

exemplo, dos dias em que ocorrem visitas de estudo ou outras atividades: nestes casos, as aulas não são dadas por não 

ser possível, apesar de estarem inicialmente previstas em termos de calendário escolar. 
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2.2. ABSENTISMO DE DISCENTES 

 

Para análise dos dados do absentismo dos alunos, apresentam-se os dados por turma. Os gráficos mostram o número 

de faltas justificadas, de faltas injustificadas, de faltas de material e de atraso e de faltas disciplinares. Nos quadros 

apresentam-se outros dados de forma mais analítica. Importará clarificar os dados iniciais dos quadros: a identificação da 

turma, o número de alunos por turma, o número de aulas por turma (número de alunos x número de aulas dadas a todas as 

disciplinas), número de aulas por aluno (número de aulas por turma / número de alunos). 

Não estando aqui consideradas as aulas de apoio, os alunos de 2.º ciclo têm 31 aulas semanais, o que corresponde, 

aproximadamente, a uma média de 6 aulas por dia; no 3.º ciclo os alunos têm 36 aulas no 7.º ano e 35 no 8.º e 9.º anos, o 

que corresponde, aproximadamente, a uma média de 7 aulas diárias. 

Em termos gerais, as faltas são sempre um fator de preocupação, demonstrando-se, porém, em todos anos de 

escolaridade, particularmente inquietantes os números de faltas injustificadas, mesmo descontando os casos específicos 

que contextualmente se apresentam. 

A análise mais contextual encontra-se plasmada nos Planos de Trabalho das Turmas, elaborados pelos DT. 

 

5.º Ano 

 

 
Gráfico 1 

 
 

Turma  Aulas 
turma 

Aulas 
aluno 

Just. % 
Média 
aluno 

Injust. % 
Média 
aluno 

Disciplin. % Material Atraso Total % 

5.º A 22 21824 992 312 1,4 14 828 3,8 38 1 0,005 61 32 1234 5,7 

5.º B 21 21231 1011 671 3,2 32 26 0,1 1 1 0,005 23 21 742 3,5 

5.º C 22 21978 999 815 3,7 37 1179 5,4 54 15 0,068 25 66 2100 9,6 

5.º D 26 25948 998 341 1,3 13 80 0,3 3 6 0,023 8 23 458 1,8 

5.º E 27 25191 933 483 1,9 18 475 1,9 18 4 0,016 5 5 972 3,9 

Média  23234  524 2,31 23 518 2,29 23 5 0,02 24 29 1101 4,87 

Média de dias de faltas 87,4  3,8 86,3  3,8       

 
Quadro 14 

Um tão elevado número de faltas injustificadas explica-se por alguns alunos apresentarem valores excessivos de faltas 

(5.º A – duas alunas com 376 e 398; 5.º C – uma aluna com 579; 5.º E – uma aluna com 460). Descontados estes valores a 
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média de faltas injustificadas por aluno corresponderia a 7. Em média, cada aluno de 5.º ano faltou, aproximadamente, 4 

dias com justificação e 4 dias sem justificação. É ainda relevante o número de faltas disciplinares no 5.º C. 

Ficaram retidos por excesso de faltas injustificadas 2 alunos do 5.º A, 1 aluno do 5.º C e 1 aluno do 5.º E. 

 

6.º Ano 

 

 
Gráfico 2 

 

 
Turma  Aulas 

turma 

Aulas 
aluno 

Just. % 
Média 
aluno 

Injust. % 
Média 
aluno 

Disciplin. % Material Atraso Total % 

6.º A 22 21780 990 705 3,2 32 108 0,5 5 3 0,014 139 60 1015 4,7 

6.º B 20 19880 994 362 1,8 18 0 0,0 0 0 0,000 29 4 395 2,0 

6.º C 22 21186 963 596 2,8 27 39 0,2 2 3 0,014 55 10 703 3,3 

6.º D 19 18867 993 409 2,2 22 384 2,0 20 6 0,032 17 186 1002 5,3 

6.º E 27 26973 999 514 1,9 19 490 1,8 18 10 0,037 45 52 1111 4,1 

Média  21737  517 2,39 24 204 0,91 9 4 0,02 57 62 845 3,88 

Média de dias de faltas 86,2  3,9 34,0  1,5       

 
Quadro 15 

 
Em média, cada aluno de 6.º ano faltou, aproximadamente, 4 dias com justificação e 1,5 dias sem justificação. São 

muito relevantes os valores de faltas de material no 6.º A e de atraso no 6.º D. Positivamente, destaca-se o 6.º B, sem 

qualquer falta injustificada ou disciplinar. 

Ficaram retidos por excesso de faltas injustificadas 2 alunos do 6.º E. 
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7.º Ano 

 
 

 
Gráfico 3 

 

 

Turma  Aulas 
turma 

Aulas 
aluno 

Just. % 
Média 
aluno 

Injust. % 
Média 
aluno 

Disciplin. % Material Atraso Total % 

7.º A 31 32240 1040 775 2,4 25 426 1,3 14 15 0,047 217 38 1471 4,6 

7.º B 30 30960 1032 604 2,0 20 375 1,2 13 44 0,142 193 98 1296 4,2 

7.º C 27 28242 1046 341 1,2 13 1005 3,6 37 35 0,124 199 21 1601 5,7 

7.º D 23 24679 1073 475 1,9 21 431 1,7 19 25 0,101 122 20 1073 4,3 

Média  29030  549 1,87 20 559 1,96 21 30 0,10 183 44 1360 4,69 

Média de dias de faltas 78,4  2,8 79,9  2,9       

 
Quadro 16 

 
O elevado número de faltas injustificadas no 7.º C explica-se pelo facto de apenas um aluno apresentar 748 faltas. 

Descontado este valor, a média por aluno corresponderia a 14 faltas. Em média, cada aluno de 7.º ano faltou, 

aproximadamente, 3 dias com justificação e 3 dias sem justificação. São muito relevantes os valores de faltas disciplinares e 

de faltas de material e atraso. 

Ficaram retidos por excesso de faltas injustificadas 1 aluno do 7.º A, 2 alunos do 7.º B e 1 aluno do 7.º C. 
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8.º Ano 

 

 
Gráfico 4 

 

 

 

Turma  Aulas 
turma 

Aulas 
aluno 

Just. % 
Média 
aluno 

Injust. % 
Média 
aluno 

Disciplin. % Material Atraso Total % 

8.º A 19 20102 1058 249 1,2 13 77 0,4 4 7 0,035 56 50 439 2,2 

8.º B 20 21500 1075 486 2,3 24 54 0,3 3 13 0,060 80 24 657 3,1 

8.º C 19 20539 1081 312 1,5 16 66 0,3 3 2 0,010 25 42 447 2,2 

8.º D 24 24984 1041 346 1,4 14 154 0,6 6 7 0,028 46 80 633 2,5 

Média  21781  348 1,60 17 88 0,39 4 7 0,03 52 49 544 2,49 

Média de dias de faltas 49,8  2,4 12,5  0,6       

 
Quadro 17 

 
Em média, cada aluno de 8.º ano faltou, aproximadamente, 2,4 dias com justificação e menos de um dia sem 

justificação. É de destacar o número de faltas disciplinares no 8.º B. 
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9.º Ano 

 

 
Gráfico 5 

 

 

Turma  Aulas 
turma 

Aulas 
aluno 

Just. % 
Média 
aluno 

Injust. % 
Média 
aluno 

Disciplin. % Material Atraso Total % 

9.º A 21 20985 999 794 3,8 38 110 0,5 5 2 0,010 88 11 1005 4,8 

9.º B 20 20600 1030 408 2,0 20 151 0,7 8 5 0,024 102 15 681 3,3 

9.º C 22 22748 1034 596 2,6 27 89 0,4 4 1 0,004 43 24 753 3,3 

9.º D 20 20100 1005 736 3,7 37 20 0,1 1 0 0,000 10 8 774 3,9 

9.º E 26 27560 1060 414 1,5 16 69 0,3 3 0 0,000 3 0 486 1,8 

9.º F 18 18414 1023 616 3,3 34 1011 5,5 56 19 0,103 95 78 1819 9,9 

Média  21735  594 2,82 29 242 1,25 13 5 0,02 57 23 920 4,48 

Média de dias de faltas 84,9  4,1 34,5  1,8       

 
Quadro 18 

 
O elevado número de faltas injustificadas no 9.º F explica-se pelo facto de apenas um aluno apresentar mais de 900 

faltas. Descontado este valor, a média por aluno corresponderia a 4 faltas. Em média, cada aluno de 9.º ano faltou, 

aproximadamente, 4 dias com justificação e 2 dias sem justificação. É de destacar o número de faltas disciplinares no 9.º F 

e, positivamente, com ausência de faltas disciplinares, o 9.º D e o 9.º E, sendo também de destacar, nesta última turma, o 

número de faltas de material e de atraso. 

Ficaram retidos por excesso de faltas injustificadas 1 aluno do 9.º C e 1 aluno do 9.º F. 
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2.3. RESULTADOS ESCOLARES 

 
EPE 

 
O Departamento de Educação Pré-Escolar fez chegar ao conselho pedagógico a síntese avaliativa que se transcreve: 

 

 
Formação Pessoal e Social 
Valores e Atitudes 

 
Responsabilidade 
Interesse/Empenho 
Autonomia 
Atitude crítica   
Relações interpessoais 

 
Na Formação Pessoal e Social, de uma forma geral, as 
competências foram adquiridas. 
No entanto, continua a verificar-se, em casos pontuais, 
a necessidade da mediação frequente do adulto, nas 
frustrações, contrariedades e conflitos entre pares (no 
caso das crianças mais novas e/ou imaturas). 
 

 
Expressão e Comunicação 
  
 

 
Na expressão e Comunicação os resultados são bastante satisfatórios na medida 
em que as evoluções são significativas. 
No domínio da Linguagem Oral, a maioria das crianças que apresenta dificuldades 
na linguagem, na vertente expressiva, evoluiu (a maioria destas encontra-se ou 
encontrou-se a frequentar sessões de Terapia da Fala). 
No domínio da matemática, as crianças, na sua maioria, envolveram-se ativamente 
na concretização de experiências de aprendizagens, propostas ou espontâneas, 
realizando-as com sucesso. 
Relativamente à educação física e educação artística foi criado um clima positivo e 
estimulante à aprendizagem e a planificação foi cumprida conforme o previsto. 
 

 
Conhecimento do Mundo 

 
No Conhecimento do Mundo, a maioria das crianças, independentemente da sua 
faixa etária, integraram os processos da metodologia científica prática e linguagem 
específica, no seu quotidiano. As crianças são parte integrante da comunidade 
envolvente, valorizando a cultura de pertença, revelando-o através dos saberes 
evidenciados em contexto escolar. 
  

 
Dificuldades Diagnosticadas 

 
Nas dificuldades diagnosticadas continuam a revelar-se, nalgumas crianças, 
dificuldades de autorregulação dos impulsos, devidas à imaturidade pessoal e 
social.  
Nalguns casos, os adultos (em contexto familiar) minimizam as capacidades das 
crianças e não lhes atribuem tarefas e responsabilidades próprias da idade, o que 
leva, por vezes, a uma desculpabilização permanente de comportamentos 
socialmente inadequados.  
 

Estratégias de atuação Monitorização 

 
As estratégias de atuação implementadas para 
este ano letivo, revelaram-se adequadas e 
eficazes. 

 
Relativamente à monitorização foram utilizados os seguintes 
instrumentos: 
- observação direta; 
- registos individuais e coletivos;  
- registos fotográficos; 
- produções e trabalhos elaborados pelas crianças;  
- avaliação periódica das atividades;  
- avaliação individual das crianças por período;  
- relatórios de avaliação do Plano de Trabalho de Grupo. 
 

  



 
 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PAA E DE AUTOAVALIAÇÃO | 2016/2017 

 

Pág.16/ 124 

 

1.º ciclo 
 

Apresentam-se, de seguida, a evolução das taxas de insucesso dos anos de escolaridade do 1.º ciclo: 
 

 1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 

 
1.º 2.º dif. 3.º dif. 1.º 2.º dif. 3.º dif. 1.º 2.º dif. 3.º dif. 1.º 2.º dif. 3.º dif. 

Português 14,67 16,67 -2,00 10,26 6,41 32,10 26,25 5,85 20,00 6,25 14,47 12,99 1,48 3,90 9,09 20,93 8,14 12,79 2,33 5,81 

Matemática 13,33 11,54 1,79 7,69 3,85 24,69 25,00 -0,31 22,50 2,50 13,16 14,29 -1,13 14,29 0,00 25,58 22,09 3,49 20,93 1,16 

Estudo do Meio 1,33 1,28 0,05 1,28 0,00 16,05 12,50 3,55 10,00 2,50 6,58 0,00 6,58 0,00 0,00 1,16 3,49 -2,33 2,33 1,16 

EXP. Art. 4,00 2,56 1,44 2,56 0,00 3,70 5,00 -1,30 2,50 2,50 1,32 1,30 0,02 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EFM 1,35 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inglês 

          

1,32 0,00 1,32 0,00 0,00 2,33 0,00 2,33 0,00 0,00 

AE 12,00 6,41 5,59 5,13 1,28 19,75 12,50 7,25 12,50 0,00 2,63 1,30 1,33 1,30 0,00 11,63 10,47 1,16 1,16 9,31 

OC 6,67 5,13 1,54 3,85 1,28 18,52 11,25 7,27 10,00 1,25 9,21 6,49 2,72 6,49 0,00 17,44 12,79 4,65 1,16 11,63 

Média 7,62 6,23 1,39 4,40 1,83 16,40 13,21 3,19 11,07 2,14 6,09 4,55 1,54 3,41 1,14 9,88 7,12 2,76 3,49 3,63 

 
Quadro 19 

 
Educação Especial 
 

 1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 

 
1.º 2.º dif. 3.º dif. 1.º 2.º dif. 3.º dif. 1.º 2.º dif. 3.º dif. 1.º 2.º dif. 3.º dif. 

Português 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 67,00 0,00 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 -25,00 25,00 0,00 

Matemática 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 67,00 67,00 0,00 33,00 34,00 20,00 17,00 3,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo do Meio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 67,00 0,00 33,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EXP. Art. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 33,00 34,00 0,00 33,00 20,00 17,00 3,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EFM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inglês 
          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 33,00 34,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 -50,00 0,00 50,00 

OC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 33,00 34,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 -25,00 0,00 25,00 

Média 14,29 0,00 14,29 0,00 0,00 57,43 42,86 14,57 23,71 19,14 5,00 4,25 0,75 4,25 0,00 0,00 12,50 -12,50 3,13 9,38 

N.º alunos     1     4     6     4 

 
Quadro 20 

 
No 1.º ciclo, são muito significativas a taxas de insucesso na disciplina de Português no 2.º ano e na disciplina de 

Matemática nos 2.º, 3.º e 4.º anos. 
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2.º ciclo 
 

Os dados da evolução das taxas de insucesso no 2.º ciclo apresentam-se abaixo: 
 

 5.º ano 6.º ano 

 

1.º 2.º dif. 3.º dif. 1.º 2.º dif. 3.º dif. 

Português 55,26 46,90 8,36 27,93 18,97 35,51 30,84 4,67 23,81 7,03 

Inglês 13,16 32,74 -19,58 17,12 15,62 42,06 45,79 -3,73 34,29 11,50 

HGP 32,46 39,82 -7,36 36,04 3,78 32,71 38,32 -5,61 23,81 14,51 

C. Naturais 29,82 14,16 15,66 7,21 6,95 39,25 29,91 9,34 25,71 4,20 

Matemática 40,35 59,29 -18,94 41,44 17,85 38,32 45,79 -7,47 31,43 14,36 

Ed. Visual 6,84 4,31 2,53 2,63 1,68 4,55 13,64 -9,09 7,41 6,23 

Ed. Tecnológica 9,4 2,59 6,81 0,88 1,71 8,18 0,91 7,27 0,00 0,91 

Ed. Física 5,98 13,79 -7,81 3,51 10,28 10,91 20,00 -9,09 2,78 17,22 

Ed. Musical 2,56 1,72 0,84 0,00 1,72 15,45 8,18 7,27 0,00 8,18 

OC 6,14 2,65 3,49 1,80 0,85 3,74 16,82 -13,08 1,90 14,92 

EMRC 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média 18,36 19,82 -1,45 12,60 7,22 20,97 22,75 -1,77 13,74 9,01 

 
Quadro 21 

 
Educação Especial 
 
 

 5.º ano 6.º ano 

 

1.º 2.º dif. 3.º dif. 1.º 2.º dif. 3.º dif. 

Português 100,00 75,00 25,00 40,00 35,00 80,00 80,00 0,00 60,00 20,00 

Inglês 75,00 100,00 -25,00 60,00 40,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 

HGP 75,00 75,00 0,00 60,00 15,00 80,00 80,00 0,00 20,00 60,00 

C. Naturais 25,00 100,00 -75,00 20,00 80,00 60,00 40,00 20,00 20,00 20,00 

Matemática 25,00 75,00 -50,00 60,00 15,00 80,00 80,00 0,00 40,00 40,00 

Ed. Visual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 -20,00 0,00 20,00 

Ed. Tecnológica 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 

Ed. Física 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ed. Musical 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 20,00 -20,00 0,00 20,00 

OC 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 20,00 -20,00 0,00 20,00 

EMRC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média 43,18 38,64 4,55 21,82 16,82 36,36 40,00 -3,64 20,00 20,00 

N.º de alunos 5 5 

 
Quadro 22 

 
Destacam-se, com taxas de insucesso muito elevadas, todas as disciplinas teóricas, à exceção de CN no 5.º ano. A 

situação mostra-se muito preocupante. 
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3.º ciclo 
 
A evolução das taxas de insucesso no 3.º ciclo apresentou os valores seguintes ao longo do ano letivo: 

 

 7.º ano 8.º ano 9.º ano 

 

1.º 2.º dif. 3.º dif. 1.º 2.º dif. 3.º dif. 1.º 2.º dif. 3.º dif. 

Português 42,73 51,40 -8,67 28,85 22,55 29,27 29,27 0,00 13,41 15,86 41,94 33,06 8,88 9,76 23,30 

Inglês 25,45 14,95 10,50 14,42 0,53 17,07 4,88 12,19 3,66 1,22 16,13 9,68 6,45 1,63 8,05 

Francês 11,82 38,32 -26,50 24,04 14,28 20,73 29,27 -8,54 23,17 6,10 35,48 12,9 22,58 8,94 3,96 

História 42,73 42,06 0,67 39,42 2,64 36,59 36,59 0,00 31,71 4,88 16,13 10,48 5,65 3,25 7,23 

Geografia 36,36 42,99 -6,63 26,92 16,07 42,68 36,59 6,09 8,54 28,05 30,65 26,61 4,04 13,82 12,79 

C.Naturais 41,82 42,99 -1,17 29,81 13,18 8,54 12,20 -3,66 7,32 4,88 12,90 20,16 -7,26 2,44 17,72 

Matemática 52,73 59,81 -7,08 47,12 12,69 45,12 52,44 -7,32 31,71 20,73 54,03 61,29 -7,26 51,22 10,07 

C.F. Químicas 31,82 34,58 -2,76 26,92 7,66 13,41 18,29 -4,88 10,98 7,31 19,35 24,19 -4,84 5,69 18,50 

Ed.Visual 19,09 17,76 1,33 5,77 11,99 10,98 1,22 9,76 1,22 0,00 1,60 10,40 -8,80 0,00 10,40 

Ed. Física 6,36 3,74 2,62 0,00 3,74 4,88 1,22 3,66 0,00 1,22 0,80 4,80 -4,00 0,00 4,80 

Of. Artes 39,09 24,30 14,79 16,35 7,95 7,32 13,41 -6,09 8,54 4,87 

     
OC 9,09 14,95 -5,86 9,62 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,06 24,19 -16,13 17,89 6,30 

EMRC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TIC 10,00 0,00 10,00 0,96 -0,96 7,32 4,88 2,44 0,00 4,88 

     
Média 26,36 27,70 -1,34 19,30 8,40 17,42 17,16 0,26 10,02 7,14 19,76 19,81 -0,06 9,55 10,26 

 
Quadro 23 

Educação Especial 
 

 7.º ano 8.º ano 9.º ano 

 

1.º 2.º dif. 3.º dif. 1.º 2.º dif. 3.º dif. 1.º 2.º dif. 3.º dif. 

Português ---- 100,00 -100,00 100,00 0,00 25,00 50,00 -25,00 25,00 25,00 100,00 50,00 50,00 0,00 50,00 

Inglês  0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 25,00 25,00 0,00 25,00 50,00 100,00 -50,00 0,00 100,00 

Francês  0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

História  100,00 -100,00 0,00 100,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 

Geografia  0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 0,00 50,00 25,00 100,00 50,00 50,00 50,00 0,00 

C. Naturais  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 

Matemática  100,00 -100,00 0,00 100,00 75,00 75,00 0,00 50 25,00 100,00 100,00 0,00 100 0,00 

C.F. Químicas  0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 

Ed. Visual  0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 50,00 -50,00 0,00 50,00 

Ed. Física  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Of. Artes  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
     

OC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 -50,00 

EMRC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TIC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
     

Média  21,43 
 

7,14 14,29 23,21 17,86 5,36 10,71 7,14 45,83 45,83 0,00 16,67 29,17 

N.º de alunos 1 4 2 

Quadro 24 
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Destaca-se o 7.º ano com taxas de insucesso muito elevadas em todas as disciplinas teóricas, a que se junta ainda 

Oficina de Artes. No 8.º ano, destacam-se as disciplinas de Matemática, História e Francês. No 9.º ano, é particularmente 

relevante a taxa de insucesso da disciplina de Matemática, à qual se junta a oferta complementar, Literacias Matemáticas. 

 

Evolução do insucesso entre 2013/2014 e 2016/2017 | Análise por disciplina/ano de escolaridade 
 

 
POR MAT ING FRAN 

 

13_14 14_15 15_16 16_17 13_14 14_15 15_16 16_17 13_14 14_15 15_16 16_17 13_14 14_15 15_16 16_17 

1.º 17,86 11,76 25,00 10,26 11,9 11,76 22,37 7,69 
        

2.º 12,20 14,44 9,76 20,00 12,20 22,22 14,63 22,5 
        

3.º 21,43 11,29 7,23 3,90 22,45 10,48 19,28 14,29 
  

6,02 0,00 
    

4.º 8,62 4,71 2,63 2,33 9,48 16,47 14,91 20,93 
   

0,00 
    

5.º 9,52 25,98 26,56 27,93 37,14 42,52 35,51 41,44 14,29 29,13 14,02 17,12 
    

6.º 17,16 25,23 7,89 23,81 17,91 23,36 31,58 31,43 24,63 20,56 19,3 34,29 
    

7.º 29,5 27,05 27,27 28,85 38,85 31,97 31,31 47,12 24,46 13,93 19,19 14,42 26,62 17,21 20,20 24,04 

8.º 24,21 19,64 26,67 13,41 24,21 47,32 44,17 31,71 10,53 0,89 14,17 3,66 26,32 25,89 23,33 23,17 

9.º 12,5 23,33 19,81 9,76 52,08 40,00 56,60 51,22 15,63 7,78 3,77 1,63 21,88 21,11 23,58 8,94 

                 

 
HGP/HIST GEOG CN CFQ 

 

13_14 14_15 15_16 16_17 13_14 14_15 15_16 16_17 13_14 14_15 15_16 16_17 13_14 14_15 15_16 16_17 

5.º 23,81 33,01 22,43 36,04 
    

6,67 11,81 6,54 7,21 
    

6.º 20,15 15,89 11,04 23,81 
    

11,94 7,48 9,65 25,71 
    

7.º 26,62 12,3 23,23 39,42 31,65 7,38 37,37 26,92 11,51 4,1 27,27 29,81 25,9 10,66 24,24 26,92 

8.º 27,37 33,04 8,33 31,71 14,74 14,29 21,67 8,54 8,42 11,61 4,17 7,32 12,63 11,61 16,67 10,98 

9.º 7,29 34,44 30,19 3,25 14,58 4,44 6,6 13,82 4,17 12,22 19,81 2,44 15,63 12,22 12,5 5,69 

                 

 
Oferta de Escola - Oficina de Artes 

      

 

13_14 14_15 15_16 16_17 

            
7.º 6,43 2,44 6,06 16,35 

            
8.º 2,08 3,54 5,79 8,54 

            

                 Quadro 25 

 
Foram apresentadas pelos coordenadores de departamento respetivos as análises efetuadas nos grupos de trabalho, 

relativas aos resultados escolares e de desempenho obtidos no final de 3.º período. 

 

Departamento de EPE 

A coordenadora do Departamento de EPE salientou o bom desenvolvimento das crianças em todos os domínios, 

destacando, como dificuldades ainda verificáveis a autorregulação dos impulsos, devida à imaturidade pessoal e social. 

 

Departamento de 1.º CEB 

A coordenadora do Departamento de 1.º CEB sintetizou as razões elencadas para o insucesso verificado: a complexidade e 

a extensão dos programas, a imaturidade dos alunos, a sua falta de responsabilidade, comportamento irregular e a 

desvalorização da escola. Como propostas de melhoria, destacou a necessidade de mais apoio educativo e de mais 

coadjuvação, organização de turmas com menor número de alunos, reorganização do Apoio ao Estudo e da Oferta 

Complementar.  

 

Departamento de Línguas 

A coordenadora do Departamento de Línguas apontou, como razões para o insucesso, no âmbito da disciplina de 

Português, as dificuldades de leitura dos alunos, a falta de leitura autónoma, a desvalorização da escola, a falta de 
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seriedade na abordagem ao estudo e as dificuldades de escrita; no âmbito da disciplina de Inglês, indicou essencialmente a 

organização dos conteúdos programáticos no interior dos ciclos e na transição de ciclos; na disciplina de Francês, as razões 

apontadas remetem para o número de alunos por turma, dificuldades de concentração, comportamento em sala de aula e 

extensão dos programas. De forma muito sintética, indicou como propostas de melhoria o desenvolvimento de estratégias 

de promoção da leitura para todos os anos de escolaridade e a manutenção da Oferta Complementar de 8.º ano dedicada à 

escrita. 

 
Departamento de CSH 

A coordenadora do Departamento de Ciências Sociais e Humanas indicou o comportamento em sala de aula e a falta de 

estudo regular como as razões fundamentais para os resultados escolares obtidos pelos alunos. As propostas de melhoria 

passariam pelo desenvolvimento do trabalho com o Gabinete de Apoio ao Aluno e, no âmbito docente, o desenvolvimento 

do trabalho colaborativo e de articulação interciclos. 

 

Departamento de CENT 

A coordenadora do Departamento de Ciências Exatas, Naturais e das TIC, destacando que indicaria apenas uma síntese 

dos aspetos mais alargados indicados pelo departamento e pelo grupos disciplinares, verificáveis nas atas respetivas, 

salientou, como razões para o insucesso, no âmbito das Ciências Naturais, a dificuldade de sequenciação dos programas 

na transição de ciclos e a necessidade de uniformização dos critérios de avaliação; na disciplina de Matemática, foram 

apontadas dificuldades transversais e específicas (raciocínio, cálculo…) e a falta de trabalho como as principais razões para 

o insucesso dos alunos. As propostas de melhoria passaram: reajuste da planificação; diversificação e uniformização dos 

critérios de avaliação e respetivas ponderações, bem como uniformização, entre ciclos, dos critérios de avaliação 

específicos, nomeadamente quanto ao tipo de trabalhos a realizar; reforço da coadjuvação/assessoria e das aulas de apoio; 

manutenção da Oferta Complementar dedicada à Matemática nos 7.º e 9.º anos; reforço do trabalho colaborativo. 

 

Departamento de Expressões 

O coordenador do Departamento de Expressões, com um insucesso residual na generalidade das disciplinas lecionadas 

pelos docentes do grupo de trabalho, centrou-se na disciplina Oficina de Artes, com insucesso significativo quando 

comparado com as restantes áreas disciplinares do departamento, indicando como razões o insucesso generalizado dos 

alunos que obtiveram nível inferior a três nesta disciplina, o pouco tempo disponível para a sua lecionação, a falta de 

material, a negação e o comportamento dos alunos, bem como a desvalorização da disciplina. 

 

RELAÇÃO AVALIAÇÃO INTERNA / AVALIAÇÃO EXTERNA [PROVAS FINAIS DE 9.º ANO] 

Por nível (1 a 5) 
 

 

PORTUGUÊS 
 

MATEMÁTICA 

 
 

Cf Cp Dif. 
 

Cf Cp Dif. 

 
2013/2014 3,27 2,79 -0,48 

 
2,74 2,88 0,14 

 

2014/2015 Z< 3,17 0,06 
 

2,98 2,52 -0,46 
 

2015/2016 3,12 2,97 -0,15 
 

2,62 2,68 0,06 
 

2016/2017 3,12 3,07 -0,05 
 

2,79 2,74 -0,05 

 
 

0,00 0,10 
  

0,17 0,06 
 

 
        

 
   

 

     
 

    
GLOBAL 

 
 

    
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 
   

Cf 3,01 3,05 2,87 2,95 

 
   

Cp 2,84 2,85 2,83 2,90 

 
   

Dif. -0,17 -0,20 -0,04 -0,05 

  
Quadro 26 
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Diferencial avaliação interna / avaliação externa (níveis de 1 a 5) 
Português: a avaliação interna foi superior em 0,05; 
Matemática: a avaliação interna foi superior em 0,05. 
 
Em termos gerais, o diferencial entre a avaliação interna e a avaliação externa é de 0,05, verificando-se, em ambas 

disciplinas, que houve evolução positiva nos resultados das provas finais. 

Observados os resultados por turma, os diferenciais são bastante mais significativos, tendo em conta que, em 

algumas turmas, os resultados internos foram substancialmente inferiores e noutras aconteceu exatamente o contrário. Este 

fenómeno aconteceu com maior incidência na disciplina de Matemática. 

 

   

 
9.º 

   
 

2014 2015 2016 2017 

   
 

NAC UO Dif. NAC UO Dif. NAC UO Dif. NAC UO Dif. 

 

PORTUGUÊS 56,0 52,0 -4,0 58,0 60,2 2,2 57,0 55,0 -2,0 58,0 58,3 0,3 

 

MATEMÁTICA 53,0 54,0 1,0 48,0 44,9 -3,1 47,0 47,3 0,3 53,0 49,3 -3,7 

 
Quadro 27 

 
Português: verifica-se uma diferença positiva de 3,3%, relativamente à média do ano anterior, situando-se o 

resultado da escola 0,3%% acima da média nacional; 

Matemática: constata-se uma diferença positiva de 2%, em relação à média do ano anterior, fixando-se o resultado 

da escola 3,7%% abaixo da média nacional. 

 

Os quadros seguintes apresentam as taxas de transição/aprovação em todos os anos de escolaridade. 

 

 

TAXAS DE TRANSIÇÃO / APROVAÇÃO 

 
 

 

1.º 2.º 3.º 4.º 1.º CEB 5.º 6.º 2.º CEB 7.º 8.º 9.º 3.º CEB 

% 100 87,65 98,70 100,00 96,59 85,59 76,36 80,98 76,85 96,34 92,86 88,68 
 

Quadro 28 

 
 

      

 
Alunos Trans | Apr. % N. Trans. | N. Apr. % 

1.º 78 78 100,0 0 0,0 

2.º 81 71 87,7 10 12,3 

3.º 77 76 98,7 1 1,3 

4.º 86 86 100,0 0 0,0 

5.º 118 101 85,6 17 14,4 

6.º 110 84 76,4 26 23,6 

7.º 108 83 76,9 25 23,1 

8.º 82 79 96,3 3 3,7 

9.º 126 117 92,9 9 7,1 

 
866 775 90,5 91 9,5 

 
Quadro 29 
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Relativamente às taxas de transição / progressão, a evolução dos últimos anos revela oscilações acentuadas em 

alguns anos de escolaridade. 

Demonstram-se como particularmente preocupantes as situações do 2.º ano, do 5.º e do 6.º anos e do 7.º ano. Nos 

anos restantes, verifica-se evolução positiva ou oscilação negligenciável. 

Em relação aos restantes anos de escolaridade, existindo ainda margem de progressão, deverão continuar a 

desenvolver-se processos de promoção do sucesso que encaminhem os resultados de transição / progressão para índices 

ainda mais positivos. 

Ainda no âmbito da mesma análise, pode verificar-se no quadro seguinte a evolução das taxas de 

transição/aprovação do último quadriénio. 

 

 
 

 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 

N.º % N.º % N.º % N.º % 
 
N.º % N.º % N.º % N.º % 

1.º 

84 100,0 68 100,0 87 100,0 78 100,0 
 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

84 
 

68 
 

87 
 

78 
  

84 
 

69 
 

87 
 

78 
 

2.º 

112 91,1 77 85,6 70 94,6 71 87,7 
 

11 8,9 13 14,4 4 4,4 10 12,3 

123 
 

90 
 

74 
 

81 
  

123 
 

90 
 

90 
 

81 
 

3.º 

85 86,7 116 92,1 92 100,0 76 98,7 
 

13 13,3 10 7,9 0 0,0 1 1,3 

98 
 

126 
 

92 
 

77 
  

98 
 

126 
 

92 
 

77 
 

4.º 

109 94,0 85 97,7 111 98,2 86 100,0 
 

7 6,0 2 2,3 2 1,8 0 0,0 

116 
 

87 
 

113 
 

86 
  

116 
 

87 
 

113 
 

86 
 

5.º 

98 90,7 106 83,5 108 97,3 101 85,6 
 

10 9,3 21 16,5 3 2,7 17 14,4 

108 
 

127 
 

111 
 

118 
  

108 
 

127 
 

111 
 

118 
 

6.º 

115 83,9 97 87,4 109 94,8 84 76,4 
 

22 16,1 14 12,6 6 5,2 26 23,6 

137 
 

111 
 

115 
 

110 
  

137 
 

111 
 

115 
 

110 
 

7.º 

112 80,0 114 90,5 78 78,0 83 76,9 
 

28 20,0 12 9,5 22 22,0 25 23,1 

140 
 

126 
 

100 
 

108 
  

140 
 

126 
 

100 
 

108 
 

8.º 

86 89,6 99 87,6 114 93,4 79 96,3 
 

10 10,4 14 12,4 8 6,6 3 3,7 

96 
 

113 
 

122 
 

82 
  

96 
 

113 
 

122 
 

82 
 

9.º 

84 88,4 80 87,0 83 76,9 117 92,9 
 

11 11,6 12 13,0 25 23,1 9 7,1 

95  92  
108 

 
126 

  95  92  108  126  

CV 
 

 
  

15 100,0 
  

   
      

   
 15    

    
 

 
 

 
 

 
Quadro 30 
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O quadro que se segue comprova a necessidade da continuidade do trabalho de progresso.  

As taxas de sucesso do agrupamento do ano letivo 2015/2016 situam-se acima das médias nacionais, à exceção do 7.º 

e do 9.º anos, em que se verificaram as mais elevadas taxas de insucesso, em valores preocupantes. No 7.º ano, houve 

uma queda de 12,5%, relativamente ao ano anterior (quando a média nacional subiu1,8%) e, no 9.º ano, a descida foi de 

9,2% (verificando-se uma subida da média nacional em 2,1%). 

Em 2016/2017, as taxas de sucesso abaixo da média nacional verificam-se no 2.º ano (-4,3%), no 5.º ano (-7,7%), no 

6.º ano (-17,5%) e no 7.º ano (-11%). Merece especial destaque a evolução positiva que se verificou no 9.º ano que evoluiu 

de 77,8% em 2015/2016 para 92,9% em 2016/2017. 

 

Taxa de sucesso  

[comparação com médias nacionais] 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 
UO NAC UO NAC UO NAC 

1.º Ano 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 

2.º Ano 85,6 % [-] 89,6 % 95,1 % [+] 90,3 % 87,7% [-] 92,0% 

3.º Ano 92,1 % [-] 95,6 % 100,0 % [+] 96,8 % 98,7% [+] 97,7% 

4.º Ano 97,7 % [+] 97,3 % 98,3 % [+] 97,6 % 100% [+] 98,0% 

5.º Ano 83,5 % [-] 90,7 % 97,3 % [+] 92,4 % 85,6% [-] 93,3% 

6.º Ano 89,2 % [-] 89,8 % 94,8 % [+] 92,7 % 76,4% [-] 93,9% 

7.º Ano 90,5 % [+] 83,6 % 78,0 % [-] 86,4 % 76,9% [-] 87,9% 

8.º Ano 87,6 % [-] 89,2 % 93,4 % [+] 91,5 % 96,3% [+] 93,3% 

9.º Ano 87,0 % [-] 87,7 % 77,8 % [-] 89,8 % 92,9% [+] 91,6% 

Dados MISI 
Quadro 31 

 

QUALIDADE DO SUCESSO 

 
Analisados os dados relativos ao sucesso e ao insucesso, de uma forma geral, podem estruturar-se outras fontes de 

análise, como a da qualidade do sucesso, verificando-se os dados de transição/aprovação dos alunos e o número e as 
taxas de níveis inferiores a três/suficiente em todos os níveis de ensino. 
 

1.º CEB 
 
 
 

  

Alunos que transitaram/aprovados Retidos/Não aprovados 

N.º de aval. Insuf. 0 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 faltas 

1.º 78 66 5 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 

 

 

% 84,62 6,41 1,28 0,00 6,41 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.º 81 58 11 1 0 1 0 2 1 5 2 0 0 0 

 
% 71,60 13,58 1,23 0,00 1,23 0,00 2,47 1,23 6,17 2,47 0,00 0,00 0,00 

2.º 76 62 9 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 
% 81,58 11,84 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.º 86 65 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
% 75,58 20,93 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

               1.  321 251 43 9 0 6 1 2 2 5 2 0 0 0 

CEB % 
78,19 13,40 2,80 0,00 1,87 0,31 0,62 0,62 1,56 0,62 0,00 0,00 0,00 

 
Quadro 32 
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2.º CEB 
 

  

Alunos que transitaram/aprovados Retidos/Não aprovados 

N.º de <3 0 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 faltas 

5.º 118 53 24 12 10 1 0 0 7 5 1 0 1 0 0 4 

 

% 44,92 20,34 10,17 8,47 0,85 0,00 0,00 5,93 4,24 0,85 0,00 0,85 0,00 0,00 3,39 

6.º 110 58 11 15 0 0 0 2 6 12 2 1 1 0 0 2 

 

% 52,73 10,00 13,64 0,00 0,00 0,00 1,82 5,45 10,91 1,82 0,91 0,91 0,00 0,00 1,82 

                 2.º 228 111 35 27 10 1 0 2 13 17 3 1 2 0 0 6 

CEB % 48,68 15,35 11,84 4,39 0,44 0,00 0,88 5,70 7,46 1,32 0,44 0,88 0,00 0,00 2,63 

                 Quadro 33 

 
 
3.º CEB 
 

  

Alunos que transitaram/aprovados Retidos/Não aprovados 

N.º de <3 0 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 faltas 

7.º 108 42 17 4 8 10 2 0 0 0 4 6 2 7 2 4 

 

% 38,89 15,74 3,70 7,41 9,26 1,85 0,00 0,00 0,00 3,70 5,56 1,85 6,48 1,85 3,70 

8.º 82 39 14 11 7 3 5 0 0 0 2 0 1 0 0 0 

 

% 47,56 17,07 13,41 8,54 3,66 6,10 0,00 0,00 0,00 2,44 0,00 1,22 0,00 0,00 0,00 

9.º 125 53 39 19 4 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 2 

 

% 42,40 31,20 15,20 3,20 0,00 0,00 4,00 0,80 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 

                 3.º 315 134 70 34 19 13 7 5 1 2 6 6 3 7 2 6 

CEB % 42,54 22,22 10,79 6,03 4,13 2,22 1,59 0,32 0,63 1,90 1,90 0,95 2,22 0,63 1,90 

                 Quadro 34 

 
 
 

                 
TOTAIS DO AGRUPAMENTO 

 
                

  

Alunos que transitaram/aprovados Retidos/Não aprovados 

N.º de insuf. ou <3 0 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 faltas 

TOTAIS 864 496 148 70 29 20 8 9 16 24 11 7 5 7 2 12 

 

% 57,41 17,13 8,10 3,36 2,31 0,93 1,04 1,85 2,78 1,27 0,81 0,58 0,81 0,23 1,39 

                 Quadro 35 

 

 

  



 
 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PAA E DE AUTOAVALIAÇÃO | 2016/2017 

 

Pág.25/ 124 

3. MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO 

 
Para análise da eficácia das medidas de promoção do sucesso, a secção do conselho pedagógico, dedicada à matéria, 

elaborou o Relatório de Monitorização das Medidas de Promoção do Sucesso, cujas conclusões se apresentam de seguida: 

 

1.º ano 

 

Foram 13 alunos do 1.º ano que beneficiaram de apoios no âmbito da disciplina de Português, tendo 38,46 % dos 

alunos obtido nível igual ou superior a Suficiente e 61,54% dos alunos obtido nível inferior a Suficiente. Em relação aos 

apoios no âmbito da disciplina de Matemática, 10 alunos usufruíram destes, tendo 40,00% dos alunos obtido nível igual ou 

superior a Suficiente e 60,00% dos alunos obtido nível inferior a Suficiente. 

Deste modo, podemos concluir que os resultados, embora sendo negativos demonstram uma melhoria tanto no 

português como na matemática. 

 

TurmaMais 

Relativamente à TurmaMais há destacar que no 2.º período esta se iniciou com a frequência de 12 alunos do 1.º ano de 

escolaridade. 

Na avaliação intercalar do 2.º período abandonaram 3 alunos (17,65%), mas entraram mais 5.  

No final do 2.º período não houve alterações nas TurmasMais. 

No final do 3.º período, dos 14 alunos, 5 obtiveram resultados iguais ou superiores a Suficiente (35,71%). Foram 9 os 

alunos (64,29%) que continuaram a não superar as dificuldades (nestes encontra-se uma aluna que, apesar de matriculada 

no 2.º ano, em reunião de C. de Docentes considerou-se integrar a turma visto o seu nível de aprendizagem corresponder 

ao 1.º ano). 

 

2.º ano 

 

No 2.º ano, foram 21 alunos que beneficiaram de apoios no âmbito da disciplina de Português, tendo 33,33 % dos 

alunos obtido nível igual ou superior a Suficiente e 66,67% dos alunos obtido nível inferior a Suficiente. Em relação aos 

apoios no âmbito da disciplina de Matemática, 20 alunos usufruíram destes, tendo 20% dos alunos obtido nível igual ou 

superior a Suficiente e 80% dos alunos obtido nível inferior a Suficiente. 

Deste modo, podemos concluir que os resultados, embora sendo negativos demonstram uma melhoria que se nota mais 

significativa no português. 

 

3.º ano 

 

Quanto ao 3.º ano, 10 alunos beneficiaram de apoios no âmbito da disciplina de Português, tendo 80% dos alunos 

obtido nível igual ou superior a Suficiente e 20% dos alunos obtido nível inferior a Suficiente; em relação aos apoios no 

âmbito da disciplina de Matemática, 7 alunos usufruíram destes, tendo 100% dos alunos obtido nível inferior a Suficiente. 

Os resultados demonstram alguma melhoria em português. Não houve melhoria dos resultados em matemática. 

 

4.º ano 

 

Quanto ao 4.º ano, 7 alunos beneficiaram de apoios no âmbito da disciplina de Português, tendo 85,71% dos alunos 

obtido nível igual ou superior a Suficiente e 14,29% dos alunos obtido nível inferior a Suficiente; em relação aos apoios no 

âmbito da disciplina de Matemática, 18 alunos usufruíram destes, tendo 5,56% dos alunos obtido nível igual ou superior a 

Suficiente e 94,44% dos alunos obtido nível inferior a Suficiente. 

Os resultados demonstram uma melhoria significativa em português. Em matemática nota-se um insucesso maior com 

melhoria em apenas 1 dos 18 alunos que usufruíram de apoio educativo. Nesta área nota-se claramente a necessidade de 

reformular as estratégias. 
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Síntese 1.º CEB 

 

No 1.º ciclo, foram 66 alunos que usufruíram de Apoio Educativo nas áreas de português (51) e de matemática (55). 

Sendo que dos 51 alunos apoiados em português, 50,98% obtiveram resultados iguais ou superiores a Suficiente (26) e 

49,02% resultados inferiores a Suficiente (25); dos 55 alunos com apoio na matemática, foram 16,36% os alunos que 

obtiveram resultados iguais ou superiores a Suficiente (9) e 83,64% resultados inferiores a Suficiente (46). 

No geral, verificou-se um resultado acima da média de eficácia em português nos 3.º e 4.º anos o que se comprova 

positivo. 

Na área da matemática não de notaram grandes melhorias sendo necessário proceder a uma reformulação das 

medidas e estratégias implementadas. 

O 1.º ano de escolaridade usufruiu ainda da integração na TurmaMais na área de português nos 2.º e 3.º períodos. 

Foram 12 os alunos que integraram a turma no início do 2.º P, sendo que 3 superaram as dificuldades na avaliação 

intercalar. Nesta reunião de avaliação intercalar integraram mais 5 alunos. No terceiro período foram 14 os alunos que 

integraram esta turma tendo 5 alunos obtido resultados iguais ou superiores a Suficiente. 

Foi utilizada a coadjuvação como mais uma medida de promoção do sucesso nas diferentes turmas do 1.º ciclo. Na 

avaliação realizada nas reuniões de docentes foi unânime a opinião que esta medida foi profícua e que deverá ter 

continuidade, nomeadamente nas turmas mistas, em turmas com grande número de alunos e também no primeiro ano 

durante o primeiro período. 

 

5.º ano 

 

Relativamente ao 5.º ano, 67 alunos usufruíram de Apoio ao Estudo a Português, tendo 55,22% dos alunos obtido nível 

igual ou superior a 3 e 44,77% dos alunos obtido nível inferior a 3; 66 alunos usufruíram de Apoio Educativo a Português, 

tendo 51,51% dos alunos obtido nível igual ou superior a 3 e 48,48% dos alunos obtido nível inferior a 3; 87 alunos 

usufruíram de Apoio ao Estudo a Matemática, tendo 56,32% dos alunos obtido nível igual ou superior a 3 e 43,67% dos 

alunos obtido nível inferior a 3; 53 alunos usufruíram de Apoio Educativo a Matemática, tendo 28,30% dos alunos obtido 

nível igual ou superior a 3 e 71,69% dos alunos obtido nível inferior a 3. 

Relativamente ao Apoio ao Estudo Geral, 115 alunos usufruíram deste, tendo todos os alunos obtido classificação 

positiva.  

 

6.º ano 

 

Relativamente ao 6.º ano, 29 alunos usufruíram de Apoio ao Estudo a Português, tendo 51,72% dos alunos obtido nível 

igual ou superior a 3 e 48,27% dos alunos obtido nível inferior a 3; 37 alunos usufruíram de Apoio Educativo a Português, 

tendo 43,24% dos alunos obtido nível igual ou superior a 3 e 56,75% dos alunos obtido nível inferior a 3; 44 alunos 

usufruíram de Apoio ao Estudo a Matemática, tendo 56,81% dos alunos obtido nível igual ou superior a 3 e 43,18% dos 

alunos obtido nível inferior a 3; 44 alunos usufruíram de Apoio Educativo a Matemática, tendo 34,09% dos alunos obtido 

nível igual ou superior a 3 e 65,90% dos alunos obtido nível inferior a 3. 

Relativamente ao Apoio ao Estudo Geral, 96 alunos usufruíram deste, tendo 9 alunos obtido classificação Insuficiente.  

 

Síntese 2.º CEB 

 

Relativamente ao 2.º ciclo, 96 alunos usufruíram de Apoio ao Estudo a Português, tendo 54,16% dos alunos obtido 

nível igual ou superior a 3 e 45,83% dos alunos obtido nível inferior a 3; 103 alunos usufruíram de Apoio Educativo a 

Português, tendo 48,54% dos alunos obtido nível igual ou superior a 3 e 51,45% dos alunos obtido nível inferior a 3; 131 

alunos usufruíram de Apoio ao Estudo a Matemática, tendo 56,48% dos alunos obtido nível igual ou superior a 3 e 43,51% 

dos alunos obtido nível inferior a 3; 97 alunos usufruíram de Apoio Educativo a Matemática, tendo 30,92% dos alunos obtido 

nível igual ou superior a 3 e 69,07% dos alunos obtido nível inferior a 3. 

Deste modo, verificou-se uma melhoria significativa nos resultados dos Apoios ao Estudo e Apoios Educativos no final 

do terceiro período. 

Relativamente ao Apoio ao Estudo Geral, 211 alunos usufruíram deste, tendo 9 alunos obtido classificação Insuficiente.  

Relativamente a outro tipo de apoios, há a referir 19 alunos que beneficiaram de SPO e 36 alunos que beneficiaram de 

Tutoria ou Apoio Tutorial Específico. 
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No 5º ano, dos 64 alunos com PAPI, 47 transitaram (73,43%) e 17 não transitaram (26,56%) sendo 2 deles devido à 

falta de assiduidade. 

No 6.º ano, dos 51 alunos com PAPI, 26 foram aprovados (50,90%) e 25 não aprovados (49,01%) sendo 2 deles devido 

à falta de assiduidade. 

Assim, no 2º ciclo, dos 115 alunos com PAPI, verifica-se uma taxa de sucesso de 63,47% e uma taxa de insucesso de 

36,52%. 

 

7.º ano 

 

Relativamente ao 7.º ano, 41 alunos usufruíram de apoio no âmbito da disciplina de Português, tendo 48,78% dos 

alunos obtido nível igual ou superior a 3 e 51,22% dos alunos obtido nível inferior a 3; em relação aos apoios no âmbito da 

disciplina de Matemática, 44 alunos usufruíram de apoio, tendo 25,00% dos alunos obtido nível igual ou superior a 3 e 

75,00% dos alunos obtido nível inferior a 3. 

 

8.º ano 

 

Relativamente ao 8.º ano, 28 alunos usufruíram de apoio no âmbito da disciplina de Português, tendo 75,00% dos 

alunos obtido nível igual ou superior a 3 e 25,00% dos alunos obtido nível inferior a 3; em relação aos apoios no âmbito da 

disciplina de Matemática, 43 alunos usufruíram de apoio, tendo 51,16% dos alunos obtido nível igual ou superior a 3 e 

48,83% dos alunos obtido nível inferior a 3. 

 

 9.º ano 

 

Relativamente ao 9.º ano, 60 alunos usufruíram de apoio no âmbito da disciplina de Português, tendo 78,33% dos 

alunos obtido nível igual ou superior a 3 e 21,66% dos alunos obtido nível inferior a 3; em relação aos apoios no âmbito da 

disciplina de Matemática, 75 alunos usufruíram de apoio, tendo 21,33% dos alunos obtido nível igual ou superior a 3 e 

78,66% dos alunos obtido nível inferior a 3. 

 

Síntese 3.º CEB 

Relativamente ao 3.º ciclo, 129 alunos usufruíram de apoio no âmbito da disciplina de Português, tendo 68,21% dos 

alunos obtido nível igual ou superior a 3 e 31,78% dos alunos obtido nível inferior a 3; em relação aos apoios no âmbito da 

disciplina de Matemática, 162 alunos usufruíram de apoio, tendo 30,24% dos alunos obtido nível igual ou superior a 3 e 

69,75% dos alunos obtido nível inferior a 3.  

Deste modo, verificou-se uma melhoria bastante significativa nos resultados dos Apoios Educativos de Português no 

final do terceiro período. Por outro lado, verificou-se uma melhoria significativa nos resultados dos Apoios Educativos de 

Matemática no 8ºano, mas a melhoria nos 7.º e 9.º anos não foi tão significativa.  

Relativamente a outro tipo de apoios, há a referir 12 alunos que beneficiaram de SPO e 37 alunos que beneficiaram de 

Tutoria ou Apoio Tutorial Específico. 

No 7º ano, dos 62 alunos com PAPI, 37 transitaram (59,67%) e 25 não transitaram (40,32%), sendo 4 deles devido à 

falta de assiduidade. 

No 8º ano, dos 35 alunos com PAPI, 32 transitaram (91,42%) e 3 não transitaram (08,57%). 

No 9º ano, dos 63 alunos com PAPI, 2 alunos estão em situação de não aprovados e 61 foram admitidos às Provas 

Finais de Português e Matemática. 
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Educação Especial 

 

1.º Ciclo 

Neste ciclo de ensino, nenhum aluno da educação especial beneficiou de Apoio Educativo. 

 

2.º Ciclo 

5.º ano 

Num total de 5 alunos, 4 usufruíram de apoio individual em pequeno grupo (máximo 3) às áreas curriculares de 

Português e Matemática. À área curricular de Português, dos 4 alunos, apenas 2 obtiveram nível positivo e a Matemática 

apenas um. Conclui--se, pois, que estes apoios não surtiram o efeito desejado. 

 

6.º ano 

Num universo de 5 alunos, todos foram propostos para a frequência de apoio individual a Português e a Matemática. 

Destes discentes, apenas metade obteve nível positivo às duas áreas curriculares, pelo que se considera que esta medida 

não surtiu a eficácia pretendida. 

 

3.º Ciclo  

7.º Ano 

O aluno que frequenta este ano de escolaridade não usufruiu de apoio individual. 

 

8.º Ano 

Dos 4 alunos que frequentam este ano de escolaridade, 3 foram propostos para a frequência de apoio individual a 

Português. Destes três alunos 2 obtiveram nível positivo a esta área curricular. A Matemática, os 2 alunos propostos para 

frequência de apoio individual a esta área obtiveram nível positivo, concluindo- se assim que estes apoios constituíram uma 

medida promotora do sucesso escolar destes discentes. 

 

9.º Ano 

Dos 2 alunos que frequentam este ano de escolaridade, apenas 1 foi indicado para a frequência de apoio individual a 

Português e a Matemática. O aluno em questão obteve sucesso a Português, mantendo, no entanto, o nível negativo a 

Matemática, pelo que se conclui que no caso de Matemática esta medida não se revelou profícua. 

 

A propósito dos apoios individuais ministrados, saliente-se que se considera muito importante que os mesmos sejam 

efetivamente individuais. Além disso, seria importante reforçar a articulação entre o professor da disciplina e o docente 

responsável pelas sessões de apoio. Idealmente, este apoio deveria ficar a cargo do docente da disciplina. 
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4. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA (PNPSE)  

 
Neste âmbito, o conselho pedagógico analisou inicialmente o conjunto de dados sobre as metas estabelecidas no 

âmbito do Plano de Ação Estratégica. Apresentam-se o histórico, as metas para 2016/2017, o valor obtido e o diferencial; 

seguem-se as metas para 2017/2018. 
 

 
Histórico 2016/2017 

  

 
2013/2014 a 2014/2015 Meta Obtido Diferencial 

 
2017/2018 

1.º CEB 95,2% 95,8% 96,59% 0,79% 
 

96,40% 

2.º CEB 90,3% 91,5% 80,45% -11,05% 
 

92,70% 

3.º CEB 87,3% 88,9% 87,06% -1,84% 
 

90,50% 

 
Quadro 36 

 

Verificou-se que os dados de 2.º ciclo são particularmente preocupantes, uma vez que, para uma meta de sucesso 

esperada de 91,5%, obteve-se uma taxa de sucesso de 80,45%, 11,05% abaixo do esperado. 

Analisaram-se, depois os dados de cada uma das medidas estabelecidas no PAE. Tendo em conta a centralidade do 

insucesso nas disciplinas de Português e Matemática, as metas definidas apontavam para uma melhoria das taxas de 

sucesso. 

 

+Sucesso1 
 

 

1.º 

 

2.º 

 

3.º 

 

4.º 

 1.º CEB 2015/2016 2016/2017 

 

2015/2016 2016/2017 

 

2015/2016 2016/2017 

 

2015/2016 2016/2017 

 Português 25 10,26 -14,74 9,76 20 10,24 7,23 3,9 -3,33 2,63 2,33 -0,3 

Matemática 22,37 7,69 -14,68 14,63 22,5 7,87 19,28 14,29 -4,99 14,91 20,93 6,02 

              
Quadro 37 

 
No 1.º ciclo, não foi conseguida a meta de melhoria no 2.º ano em ambas as disciplinas e a Matemática no 4.º ano. 

 
+Sucesso2 
 

 

5.º 

 

6.º 

 2.º CEB 2015/2016 2016/2017 

 

2015/2016 2016/2017 

 Português 26,56 27,93 1,37 7,89 23,81 15,92 

Matemática 35,51 41,44 5,93 31,58 31,43 -0,15 

        
Quadro 38 

 
No 2.º ciclo, é generalizado o insucesso do plano, uma vez que as taxas de sucesso às disciplinas em causa apenas 

melhorou, ainda que muito residualmente, na disciplina de Matemática de 6.º ano. 

 
+Sucesso3 
 

 

7.º 

 

8.º 

 

9.º 

 3.º CEB 2015/2016 2016/2017 

 

2015/2016 2016/2017 

 

2015/2016 2016/2017 

 Português 27,27 28,85 1,58 26,67 13,41 -13,26 19,81 9,76 -10,05 

Matemática 31,31 47,12 15,81 44,17 31,71 -12,46 56,6 51,22 -5,38 

           
Quadro 39 
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No 3.º ciclo, verificou-se uma evolução positiva significativa no 8.º e no 9.º anos, ao contrário do que aconteceu no 7.º, 

ano inicial de ciclo, que levanta enorme preocupação, especial no que à disciplina de Matemática diz respeito, com uma 

redução de 15,81% da taxa de sucesso. 

 
Projeção – Taxa de retenção ou desistência 
[média 14/15; 15/16 e projeção16/17; 17/18] [resultados 16/17; e necessidades 17/18] 
 

Tendo em conta as projeções por ano de escolaridade, confirma-se a situação preocupante do agrupamento na 

comparação com os dados nacionais, da UT (unidade territorial) e do município em praticamente todos os anos de 

escolaridade. 

 
1.º CEB 

 
1.º Proj. 2.º Proj. 16/17 17/18 3.º Proj. 16/17 17/18 4.º Proj. 16/17 17/18 

média nacional 0,00 0,00 9,20 6,90 
  

3,90 2,90 
  

2,50 1,90 
  

média NUT 0,00 0,00 8,10 6,10 
  

3,00 2,20 
  

2,10 1,60 
  

média município 0,00 0,00 9,40 7,00 
  

3,50 2,70 
  

1,70 1,20 
  

média agrupamento 0,00 0,00 9,60 7,20 12,30 2,10 4,00 3,00 1,30 4,70 2,00 1,50 0,00 3,00 

      
7,20 

   
3,00 

   
1,50 

 
Quadro 40 

 
Relativamente às taxas de retenção do 1.º ciclo, considerando as taxas de retenção do atual ano letivo, para 

cumprimento das metas projetadas, deveremos obter, em 2017/2018, como limites máximos, taxas de retenção/reprovação 

de 2,10%, 4,70% e 3,0% no 2.º, 3.º e 4.º anos, respetivamente. 

 
2.º CEB 

 5.º Proj. 16/17 17/18 6.º Proj. 16/17 17/18 

média nacional 8,40 6,30 
  

8,50 6,40 
  

média NUT 7,10 5,30 
  

8,90 6,70 
  

média município 4,30 3,30 
  

9,00 6,70 
  média agrupamento 

9,80 7,30 15,30 0,00 8,40 6,30 23,90 0,00 

 

   
7,65 

   
11,95 

 
Quadro 41 

 
No que respeita ao 2.º ciclo, nem com uma taxa de retenção de 0%, conseguiremos alcançar as metas projetadas, 

ficando-nos, nesta situação muito improvável, em taxas médias de 7,65% no 5.º ano e de 11,95% no 6.º ano, bastante 

aquém dos valores médios esperados. 

 
3.º CEB 
 

 
7.º Proj. 16/17 17/18 8.º Proj. 16/17 17/18 9.º Proj. 16/17 17/18 

média nacional 14,80 11,10 
  

10,00 7,50 
  

11,00 8,20 
  

média NUT 15,20 11,40 
  

10,10 7,50 
  

11,20 8,40 
  

média município 18,50 13,90 
  

10,40 7,80 
  

15,10 11,40 
  

média agrupamento 15,70 11,80 23,10 0,50 9,50 7,10 3,70 10,50 17,60 13,20 7,10 19,30 

 

   
11,80 

   
7,10 

   
13,20 

 
Quadro 42 

 
Relativamente ao 3.º ciclo, o 7.º ano mostra os dados mais preocupantes, no que respeita às projeções para o nosso 

agrupamento e à relação com as médias nacional, da UT e do município.  
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Crescer Melhor 
 

A medida do PAE Crescer Melhor está relacionada com o comportamento dos alunos e pretendia promover uma 

melhoria significativa deste comportamento, tendo-se verificado que não surtiu os efeitos desejados, tomando em 

consideração os dados relativos às medidas disciplinares corretivas referenciadas nas alíneas b) e c) nos quadros 

apresentados abaixo. 

 
Medidas disciplinares 

a) Repreensão verbal 

b) Ordem de saída da sala de aula 

c) 
Condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na utilização de certos materiais e equipamentos/ atividades de 
integração na comunidade educativa. 

d) Repreensão registada. 

e) Suspensão até 3 dias úteis. 

f) Suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis. 

g) Transferência de escola. 

h) Expulsão da escola 

 
 Medidas Disciplinares Corretivas Medidas Disciplinares Sancionatórias 

 a) b) c) d) e) f) g) h) 

 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 

5.º 62 53 60 27 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

6.º 19 22 10 22 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

7.º 54 14 47 119 2 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 

8.º 11 13 10 29 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.º 7 27 7 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 153 129 134 224 6 16 0 0 4 4 0 0 0 1 0 0 

 
Quadro 43 

 
 

Tendo em conta as conclusões a que pode chegar-se através do análise do cumprimento das metas a que o 

agrupamento se propôs através do PAE, foram delineadas as necessárias medidas para se promover um progresso positivo 

no próximo ano letivo, através do Plano de Melhoria. 

  



 
 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PAA E DE AUTOAVALIAÇÃO | 2016/2017 

 

Pág.32/ 124 

5. ATIVIDADES EXTRACURRICULARES E DE COMPLEMENTO CURRICULAR 
 

Transcreve-se neste âmbito, o Relatório de Execução Final do Plano Anual de Atividades, centrado nas atividades 

extracurriculares e de complemento curricular, que teve parecer favorável do conselho pedagógico em reunião realizada a 

06 de setembro (os números de quadros e de gráficos de acordo com o documento original). 

I. Nota introdutória 

 

O presente relatório serve para dar conta das atividades desenvolvidas no agrupamento, durante o ano letivo de 

2016/2017, de acordo com o previsto nos termos da alínea a), ponto 2, artigo 9.º do Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho. 

No início do ano letivo, as diferentes estruturas do agrupamento e da comunidade educativa delinearam um conjunto de 

propostas com o intuito de satisfazer os princípios orientadores, as estratégias, as metas e os objetivos propostos no projeto 

educativo do agrupamento. Relativamente às atividades extracurriculares e de complemento curricular, foram apresentados, 

pela secção de trabalho do Plano Anual de Atividades (PAA), os relatórios periódicos em reuniões de conselho pedagógico 

e, posteriormente, em reunião de conselho geral. O atual documento tem por finalidade reunir sucintamente um conjunto de 

informações relativas ao funcionamento da unidade orgânica do agrupamento. Ressalva-se que o principal objetivo foi 

sempre a promoção do sucesso educativo, num ambiente agradável a todos os que dele fazem parte, respeitando a 

identidade e os valores individuais.  

II. Atividades extracurriculares e de complemento curricular desenvolvidas ao longo do ano letivo 2016/2017 

 

No início do ano letivo 2016/2017, desenrolaram-se diversas atividades preparatórias norteadas pela Direção, 

nomeadamente: constituição de turmas; distribuição do serviço letivo; elaboração dos horários dos alunos, pessoal docente 

e não docente; calendarização e planificação das reuniões e outras atividades de lançamento do ano letivo – reunião geral 

de professores, conselho pedagógico, reuniões dos departamentos curriculares e respetivos grupos disciplinares e conselho 

de diretores de turma / docentes. Ao longo do ano escolar, este órgão coordenou todos os trabalhos do agrupamento e 

colaborou com os coordenadores de projetos internos e externos à escola, tais como: Eco clube, PES, EPIS, Programa 

PRESSE, e outros. 

1. Atividades/Clubes/Projetos 

1.1. Grau de concretização das atividades extracurriculares e de complemento curricular 

No decorrer do ano letivo, em análise foram desenvolvidas diversas atividades extracurriculares e de complemento 

curricular, que visaram atingir os diferentes domínios do Projeto Educativo (PE). As atividades previstas foram globalmente 

concretizadas, tendo algumas sofrido alterações de calendário e/ou tema/lugar de concretização. No entanto, por razões 

diversas, não foram concretizadas as seguintes: Desfile de Carnaval, na escola sede; Postais de Natal de Francês; Esta 

semana quero ver… (Biblioteca Escolar); Clube Jogar com o Românico (Biblioteca Escolar): Clube de Cerâmica; Visita de 

estudo ao Ecocentro de Cristelo, prevista na comemoração do Dia Mundial da Terra; Colheita e Dádiva de Sangue 

promovida pelo Instituto Português do Sangue; Prevenção do Cancro da Pele - Liga o Medidor UV; e Torneio de Andebol 

Interescolar, no âmbito do Desporto Escolar. Relativamente ao Clube de Rádio, embora não tenha funcionado, houve todo 

um trabalho logístico no âmbito da preparação para a implementação do mesmo.  

Das atividades inicialmente previstas pela Associação de Pais, não se executaram as seguintes: Distribuição de 

prendas de Natal; participação na Feira da Primavera; e o Seminário previsto para o 3.º período letivo. 

1.2. Tipo de atividades extracurriculares e de complemento curricular desenvolvidas e respetivos domínios do 

projeto educativo e valências desenvolvidas  

  

Os vários departamentos desenvolveram inúmeras atividades, incluídas no PAA. Estas foram, na sua maioria, 

realizadas, tendo os alunos aderido com entusiasmo e empenho. As ações desenvolvidas abrangeram diferentes domínios 

do PE (verificável pela análise do gráfico 1 e do quadro n.º 1). Deverá ser tido em conta que, de acordo com as 
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planificações, cada ação poderia incluir mais do que um tipo de atividade. Deste modo, constata-se que dominaram as 

atividades de Concurso/campeonato/jogos; Visitas de estudo/Saída de campo; e de Convívio (entre 42 e 45 eventos cada). 

Seguindo-se as de Articulação escola/família, com 37 eventos. Num terceiro grupo, podem incluir-se Debate/palestra; 

Exposição; e atividades de Almoço/lanche. Realizaram-se apenas duas Atividades de solidariedade, embora outras 

tivessem sido concretizadas no âmbito de clubes. O conjunto de ações designadas por Outras, visto não se integrarem no 

grupo específico de identificação, foram enumeradas no quadro n.º 1. 

 
Gráfico 1 – Tipo de atividade 

 

Tipo de Atividade: “Outras”    

Receção às crianças 

Leitura, Promoção da leitura 

Teatro 

Encontro com escritor 

Workshop 

Dramatização 

Contar histórias 

Atividades lúdicas de sensibilização para a importância da aprendizagem de línguas (materna e estrangeiras) 

Decoração dos espaços escolares 

Eleição no âmbito do projeto Parlamento dos Jovens 

Atividade comemorativa dos 30 anos da Escola Básica de Sobreira 

Hora do conto, culinária (fazer broa) e Bênção das crianças 

Entretenimento / Atividades lúdicas 

Apresentação de cantigas e danças às famílias 

Aquisição de exemplares de fósseis e minerais 

Convívio/Aplicação de competências de Educação Visual, Educação Tecnológica, Educação Musical. 

 

Quadro n.º 1 – Outro tipo de atividades 
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De acordo com o que vem sendo habitual, foram realizadas atividades em comum pelos diversos estabelecimentos do 

agrupamento, nomeadamente a Feira de S. Martinho, que envolveu toda a comunidade educativa. Os participantes 

demonstraram muito interesse nas várias ações organizadas, que englobaram a realização de feiras de produtos e 

magusto. A Comemoração do Natal, a Semana da Leitura, a Comemoração do Dia do Ambiente e da Floresta Autóctone e 

a Festa de Final de Ano/Finalistas também foram celebradas em todos os estabelecimentos de ensino, de acordo com o 

previsto. 

 As atividades desenvolvidas tiveram como público-alvo, maioritariamente, os alunos, embora também o pessoal 

docente e não docente, os pais/encarregados de educação e ainda a comunidade. Na sua generalidade, participaram os 

docentes e não docentes previstos, tendo sido cumprido o estabelecido no roteiro/planificação e horário das respetivas 

atividades. 

 

Na concretização dos domínios do PE (gráfico 2) prevaleceram as atividades direcionadas ao domínio da Cidadania e 

valores; seguidamente o que se refere aos Resultados escolares; e o domínio da Identificação e identidade. O domínio do 

Desenvolvimento e organização curriculares correspondeu a 13% do total das atividades e o domínio Lecionação e 

avaliação foi desenvolvido em 12% das mesmas. Neste grupo de atividades, não se registaram ações do domínio Gestão e 

administração, tendo este ficado a cargo exclusivo da direção do agrupamento. 

 

 
Gráfico 2 – Domínios do Projeto Educativo 
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Os inquéritos realizados aos participantes nas diferentes atividades revelaram que as principais valências desenvolvidas 

foram as de Aprendizagem (30%), seguindo-se as Motivacionais (25%), as Sociais e as Culturais com 23% e 22%, 

respetivamente – Gráfico 3.  
 

 
                            Gráfico 3 – Valências das atividades  

 

A maioria das atividades concretizadas decorreu conforme a planificação elaborada. No decorrer do ano letivo, em 

apenas cinco não participaram os docentes/não docentes previstos; e em dezasseis não estiveram todos os alunos 

previstos. Na grande maioria dos casos era “Não aplicável” a ocupação dos alunos que não participassem nas atividades; 

nas catorze ações em que tal era “Aplicável”, os mesmos tiveram uma tarefa compensatória. Foram disponibilizados guiões 

ou outros materiais, quando tal situação esteve prevista, à exceção de uma atividade em que tal não foi cumprido (gráfico 

4). 

 
 

Gráfico 4 – Organização / planificação das atividades 
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      De acordo com a observação direta dos responsáveis e com base na análise aos inquéritos realizados aos 

participantes, cada evento foi avaliado pelos seus dinamizadores. Apenas 1% do total das atividades foi avaliado de 

Insuficiente, 3%, de Suficiente, 34%, de Bom e 62%, de Muito bom (gráfico 5). 

 

 
Gráfico 5 – Avaliação das atividades 

     

  Depois de uma reflexão sobre as atividades realizadas, e tal como na maioria dos trabalhos, há aspetos a rever, 

caminhando no sentido da perfeição (gráfico 6). Neste contexto, de forma crítica e construtiva, os responsáveis acharam 

que será de aperfeiçoar, principalmente, a Organização e a Motivação dos alunos, para além de tentar prever situações 

ambíguas - aspetos agrupados na classificação “Outros” (quadro n.º 2).  

 

 
 

Gráfico 6 – Pontos de melhoria   
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Aspetos a melhorar: “Outros” 

Recursos humanos 

Motivação da comunidade 

Aumento da participação dos alunos 

Alargar a atividade a outros alunos se o espaço o permitir 

Data de realização/Duração/Espaço 

Horário menos preenchido 

Angariar melhores prémios 

Melhor cumprimento pelos pais dos horários estipulados pela educadora 

Substituição da atividade por uma atividade/jogo online 

Os alunos devem ser preparados para intervir de forma desinibida em público e para conseguir argumentar e defender os 

seus pontos de vista, no âmbito do tema proposto 

Trabalhar a capacidade de argumentação e de intervenção perante uma plateia 

Questões logísticas  

Falta de espaço para a exposição por se encontrar a decorrer uma outra no espaço previsto 

Falta de expositores 

Deixar clara a pertinência do tema para o desenvolvimento integral do adolescente 

Como a atividade foi proposta pelos pais, ser sugerida no início do ano para ser aprovada em Conselho Pedagógico 

A aquisição de materiais deverá ser feita com maior antecedência e pelos grupos envolvidos 

Comportamento dos familiares 

Nada a assinalar 

 

Quadro n.º 2 – Outros aspetos a melhorar  
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1.3- Clubes/Projetos dinamizados 

A dinâmica do agrupamento passou também pelo desenvolvimento de diversos clubes e projetos, que envolveram 

vários alunos, pessoal docente e não docente e outros. Tiveram como objetivo ser um fator de valorização dos discentes, 

quer no aumento de conhecimentos e aplicação dos mesmos, quer no contacto com novas realidades e, ainda, na 

ocupação dos seus tempos livres. Foram desenvolvidos projetos no âmbito da Cidadania, da Saúde, do Desporto / Desporto 

Escolar, do Ambiente, da Leitura e das Literacias (quadro n.º 3). As equipas de trabalho procuraram promover a interação, 

nomeadamente entre diferentes ciclos, e ainda a colaboração entre projetos, o que levou a experiências enriquecedoras, 

que terão contribuído para atingir diferentes domínios do PE. 

 

Clubes e projetos por nível de ensino decorrentes ao longo do ano letivo  

 

 

Educação Pré-escolar 1.º ciclo 2.º e 3.º ciclos 

Plano Nacional de Leitura   “Ler + em família” Clube de jornalismo – Jornal “Solta 

Palavras” e Parlamento dos Jovens  

Programa PASSEzinho (Programa 

Alimentação Saudável em Saúde 

Escolar) - jardins de infância de 

Pulgada e Trás de Várzea 

Formação de utilizadores 

  

Formação de utilizadores 

Articulação do pré-escolar com o 1.º 

ciclo 

Articulação do pré-escolar com o 1.º 

ciclo 

Contrato de leitura 

A Família na escola Conta-nos uma História Alma Solidária 

Adaptação ao meio aquático Heróis da Fruta Canguru Matemático 

Semana da leitura Projeto «Rota do Românico» Campanha solidária 

Atividades de animação: Expressão 

musical e dança 

Projetos PRESSE  Jornal da História 

Atividade Física Desportiva Atividade Física Desportiva, Educação 

Musical e Inglês (AEC) 

Banco de manuais usados 

Eco clube (atividades, projetos e 

comemorações diversas) 

No poupar está o Ganho Clube de Xadrez 

 Semana da leitura Atelier de Pintura 

Eco clube (atividades, projetos e 

comemorações diversas) 

Clube de Música 

Atelier de Escrita 

Semana da Leitura 

“Poemas para ler, cantar e ilustrar” 

Voluntários de leitura 

“Amostras para ler +” 

Clube de Nutrição 

Desporto Escolar 

PES - Projeto de Educação para a 

saúde, Dinamização do GPS – 

Gabinete Promotor da Saúde 

Empresários Para a Inclusão Social 

(EPIS) 

Serviço de Psicologia e Orientação 

(SPO) 

Eco clube (atividades, projetos e 

comemorações diversas) 

 

Quadro n.º 3 – Clubes e projetos/nível de ensino 
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Além de todo o trabalho promovido em sala de aula e abordado nos diferentes currículos programáticos, os eventos 

desenvolvidos funcionaram como um complemento às atividades curriculares e os clubes e projetos promovidos nos 

diferentes níveis de ensino tiveram, certamente, um papel muito importante em diferentes domínios do PE.   

No âmbito do Desporto/Desporto Escolar, os grupos/equipas participaram em múltiplas competições e foram vários os 

alunos que obtiveram mérito desportivo em diferentes modalidades (quadro n.º 4) e ainda noutros concursos a nível 

nacional (quadro n.º 5). 

 

MODALIDADE DESPORTIVA RESULTADO OBTIDO  

Andebol Feminino Infantis B 3.º  

Corta-mato – escalão Juvenil 15.º  

Corta-mato – escalão Infantil A  3.º, 13.º e 16.º  

Corta-mato – escalão Iniciados  15.º  

Orientação: 

Infantis A 

Infantis B 

Iniciados 

 

10.º  

3.º e 14.º  

17.º  

Mega Atleta 

1.º e 3.º no salto em comprimento e velocidade 

1.º e 2.º no salto em comprimento 

1.º nos 1000 metros 

3.º no lançamento de peso 

--- Três alunas participaram na Fase Nacional 

Quadro n.º 4 – Resultados em modalidades desportivas 

      

 

CONCURSO RESULTADO OBTIDO 

Histórias da Ajudaris’17 
Seleção de história do pré-escolar e do 1.º ciclo para o Livro 

Solidário 

Canguru matemático 

1.º ciclo: 

18.º  

Categoria Benjamim (16058 participantes): 

95.º, 159.º e 195.º-  

Categoria Escolar (29124 participantes): 

23.º (dois alunos), 25º, 35.º e 43.º  

Geo@net 

Ciências Naturais: 

1.º nacional (uma equipa, na classificação por equipas); 

7.º (classificação por escolas). 

 

Físico-química: 

20.º (classificação por escolas). 

 

Matemática: 

102.º (classificação por escolas). 

Quadro n.º 5 – Resultados em concursos nacionais 
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III. Balanço Final 

  

O presente plano anual de atividades contribuiu para a concretização dos objetivos do Projeto Educativo. Com este 

intuito, foram realizadas atividades propostas pelos diferentes departamentos/grupos disciplinares, bem como por outras 

entidades e projetos. Este PAA permitiu alargar experiências educativas, que foram para além do ambiente de sala de aula, 

e proporcionou a abertura da escola ao meio. 

As diferentes atividades extracurriculares e de complemento curricular no âmbito deste plano foram custeadas pelos 

encarregados de educação, pelo suporte financeiro da escola e pela autarquia. 

A execução do PAA foi, sem dúvida, meritória. Embora se tenha vindo a constatar alguma evolução, há ainda aspetos 

que deverão ser melhorados, nomeadamente: 

 

 Maior número de atividades interdisciplinares, articulando diferentes estruturas educativas e projetos; 

 Papel mais ativo das Associações de Pais e EE na conceção e dinamização do PAA, dando, assim, maior 

visibilidade à relação entre os vários intervenientes da comunidade educativa; 

 Maior envolvimento/parcerias/protocolos com entidades externas; 

 Aperfeiçoamento da divulgação/comunicação das atividades e projetos e visualização do produto final; 

 Melhor coordenação entre os diferentes eventos particularmente os que têm objetivos comuns; 

 Comunicação imediata à coordenadora do PAA de qualquer alteração na planificação das atividades 

(calendarização, acréscimo e eliminação de atividades). 

 Cumprimento dos prazos pré-estabelecidos para entrega de relatórios e outras orientações. 

 Em suma, maior envolvimento, cooperação e ligação ao exterior, de forma a aumentar o sucesso educativo, obter 

satisfação profissional e fazer transparecer, para a comunidade envolvente, o bom trabalho desenvolvido no 

agrupamento. 

 

 

6. CONSELHO PEDAGÓGICO 

 
O Conselho Pedagógico, no âmbito das suas competências, em reuniões ordinárias e ordinárias realizadas ao longo do 

ano escolar, cumpriu, entre outras, as ações seguintes: 

a. Formulação da proposta de adiamento de elaboração do próximo projeto educativo, a submeter pelo diretor ao 

conselho geral;  

b. Apresentação de propostas para a elaboração do regulamento interno e do plano anual de atividade e emitir parecer 

sobre os respetivos projetos;  

c. Definição de critérios gerais nos domínios da informação, do acompanhamento pedagógico e da avaliação dos 

alunos;  

d. Definição princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos apoios e complementos 

educativos;  

e. Adoção dos manuais escolares, ouvidos os departamentos curriculares;  

f. Promoção e apoio de/a iniciativas de natureza formativa e cultural;  

g. Definição dos critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários;  

h. Definição dos requisitos para a contratação de técnicos especializados, de acordo com o disposto na legislação 

aplicável;  

i. Proposta de mecanismos de avaliação dos desempenhos organizacionais e dos docentes, bem como da 

aprendizagem dos alunos, credíveis e orientados para a melhoria da qualidade do serviço de educação prestado e dos 

resultados das aprendizagens;  

j. Participação no processo de avaliação do desempenho do pessoal docente. 

 

As atas do órgão e os documentos produzidos apresentam de forma mais pormenorizada a ação desenvolvida ao longo 

do ano escolar. 
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7. Departamentos Curriculares e Grupos Disciplinares 

 

Os departamentos curriculares e os grupos disciplinares, no âmbito das suas competências, ao longo do ano escolar, 

em reuniões ordinárias e extraordinárias, em função das necessidades de planificação, execução e avaliação de atividades, 

promoveram, entre outras, as ações seguintes: 

a. Articulação curricular entre os diferentes ciclos e áreas disciplinares, no âmbito do regulamento criado para o efeito;  

b. Coordenação de procedimentos e formas de atuação, no domínio da avaliação das aprendizagens;  

c. Definição das linhas orientadoras para a concretização das aprendizagens essenciais;  

d. Colaboração na elaboração de propostas, com vista à execução do projeto educativo e do plano anual de atividade;  

e. Análise e sugestão de propostas de alteração/revisão ao regulamento interno do agrupamento (Educação Pré-

Escolar);  

f. Elaboração e aplicação de medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das disciplinas;  

g. Promoção da interdisciplinaridade;  

h. Coordenação todas as atividades pedagógicas a desenvolver pelos professores do departamento;  

i. Análise e reflexão sobre as práticas educativas e o seu contexto;  

j. Análise da oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e de outras medidas destinadas a 

melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão;  

k. Colaboração com o conselho pedagógico na conceção de programas e na apreciação de projetos;  

l. Elaboração e avaliação o plano de atividades do departamento, tendo em vista a concretização do projeto educativo 

do agrupamento;  

m. Planificação e adequação à realidade do agrupamento da aplicação dos planos de estudo estabelecidos a nível 

nacional;  

n. Promoção, de forma articulada com as outras estruturas de orientação educativa do agrupamento, da adoção de 

metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento dos planos de estudo;  

o. Elaboração de propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos de alunos. 

 

A ação dos coordenadores de departamento e dos representantes de grupo(s) disciplinar(es) encontra-se mais 

pormenorizadamente descrita no relatório anual de atividade elaborado no final do ano escolar. 

 

8. Coordenação de Ciclo 

 

As coordenadoras de ciclo, no âmbito das suas competências, desenvolveram ao longo do ano escolar, entre outras, as 

seguintes ações:  

a. Presidência das reuniões do conselho de diretores de turma / titulares de turma;  

b. Articulação das atividades das turmas;  

c. Promoção da execução das orientações do conselho pedagógico, visando a formação dos professores e a realização 

de ações que estimulem a interdisciplinaridade;  

d. Submissão ao conselho pedagógico das propostas do respetivo ciclo;  

e. Proposta e planificação de formas de atuação junto dos pais e encarregados de educação;  

f. Promoção da interação entre o agrupamento e a comunidade;  

g. Proposta de critérios de avaliação para cada ciclo e ano de escolaridade;  

h. Articulação com os diferentes departamentos curriculares do desenvolvimento de conteúdos programáticos e 

objetivos de aprendizagem;  

i. Cooperação com outras estruturas de orientação educativa e com os serviços especializados de apoio educativo na 

gestão adequada de recursos e na adoção de medidas pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens;  

j. Conceção de mecanismos de informação e apoio aos diretores de turma em exercício de funções e de outros 

docentes da escola ou do agrupamento para o desempenho dessas funções;  

k. Proposta ao conselho pedagógico da realização de ações de formação no domínio da orientação educativa e da 

coordenação das atividades das turmas;  

l. Desenvolvimento de todas as atividades solicitadas pelo conselho pedagógico no seu âmbito de ação. 

 

A ação das coordenadoras de ciclo e dos respetivos grupos de trabalho encontra-se mais pormenorizadamente descrita 

no relatório anual de atividade elaborado no final do ano escolar. 
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9. Organização das atividade de grupo/turma 

 

O acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver com os alunos e a articulação entre a escola e as 

famílias foi assegurada:  

a. Pelos educadores de infância, na educação pré-escolar; 

b. Pelos professores titulares das turmas, no 1.º ciclo do ensino básico;  

c. Pelo conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. 

 

Às educadoras da educação pré-escolar competiram, entre outras, as ações seguintes: 

a. Planificação das atividades, de acordo com as orientações curriculares para a educação pré-escolar, tendo em conta 

o nível de desenvolvimento das crianças; 

b. Promoção das melhores condições de aprendizagem em articulação com a família; 

c. Promoção do desenvolvimento pessoal e social da criança, com base em experiências de vida democrática, numa 

perspetiva de educação para a cidadania; 

d. Fomento da inserção das crianças em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade das culturas, favorecendo 

uma progressiva consciência do seu papel como membro da sociedade; 

e. Contribuição para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da aprendizagem; 

f. Estímulo ao desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas características individuais, incutindo 

comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e diversificadas; 

g. Desenvolvimento da Expressão e da Comunicação, através da utilização de linguagens múltiplas como meios de 

relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo; 

h. Desenvolvimento da curiosidade e do pensamento crítico; 

i. Criação de condições de bem-estar e de segurança a cada criança; 

j. Despistagem de inadaptações, deficiências e precocidades, promovendo a melhor orientação e encaminhamento da 

criança; 

k. Incentivo à participação das famílias no processo educativo e estabelecimento de relações de efetiva colaboração 

com a comunidade; 

l. Divulgação do regulamento interno junto dos encarregados de educação, no início do ano letivo, com subscrição de 

uma declaração de aceitação do mesmo;  

m. Promoção da articulação com o 1.º ciclo do ensino básico, nomeadamente, na partilha de informações no início de 

cada ano letivo, em reuniões de trabalho no final de cada período e na realização de visitas e/ou atividades conjuntas, de 

modo a alcançar uma adequada transição entre os dois níveis de ensino; 

n. Concretização da supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das atividades de animação e de apoio 

à família (AAAF), tendo em vista garantir a qualidade das atividades desenvolvidas; 

 

Aos professores titulares de turma do 1.º ciclo do ensino básico, competiram as ações seguintes: 

a. Análise da situação da turma e identificação características específicas dos alunos a considerar no processo de 

ensino/aprendizagem;  

b. Adoção de estratégias coordenadas, relativamente aos alunos da turma, bem como a criação de condições para a 

realização de atividades interdisciplinares;  

c. Planificação do desenvolvimento das atividades a realizar com os alunos em contexto de sala de aula;  

d. Identificação de diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas especiais dos alunos, promovendo a 

articulação com os respetivos serviços especializados de apoio educativo, em ordem à sua superação;  

e. Adequação do currículo às características específicas dos alunos, estabelecendo prioridades, níveis de 

aprofundamento e sequências adequadas;  

f. Adoção de estratégias de diferenciação pedagógica de favorecimento das aprendizagens dos alunos;  

g. Conceção de atividades em complemento do currículo proposto;  

h. Elaboração, implementação e avaliação do plano de trabalho de turma;  

i. Rentabilização dos recursos e serviços existentes na comunidade escolar e educativa, mantendo os alunos e 

encarregados de educação informados da sua existência;  

j. Elaboração e preservação do processo individual do aluno, facultando apenas a sua consulta aos respetivos pais e 

encarregados de educação e ao aluno;  



 
 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PAA E DE AUTOAVALIAÇÃO | 2016/2017 

 

Pág.43/ 124 

k. Emissão de parecer, quando solicitado ou por iniciativa própria, sobre todas as questões de natureza pedagógica e 

disciplinar que à turma digam respeito;  

l. Acompanhamento da progressão das atividades inerentes à concretização dos projetos;  

m. Avaliação dos projetos;  

n. Estabelecimento de medidas relativas a apoios e complementos educativos a proporcionar aos alunos; 

o. Divulgação do regulamento interno junto dos alunos e encarregados de educação, no início do ano letivo, com 

subscrição de uma declaração anual de aceitação do mesmo;  

p. Análise de situações de insucesso e/ou indisciplina ocorridas com alunos da turma, e colaboração no 

estabelecimento de medidas de apoio ajustadas;  

q. Preparação e entrega aos pais e encarregados de educação a informação adequada, relativa ao processo de 

aprendizagem e avaliação dos alunos;  

r. Colaboração em atividades culturais, desportivas e recreativas que envolvam os alunos e a comunidade;  

s. Promoção da articulação com a educação pré-escolar, nomeadamente, na recolha de informações no início de cada 

ano letivo, em reuniões de trabalho no final de cada período e na realização de visitas e/ou atividades conjuntas, de modo a 

alcançar uma adequada transição entre os dois níveis de ensino;  

t. Promoção da articulação com o 2.º ciclo do ensino básico, nomeadamente, na partilha de informações no início e no 

fim de cada ano letivo, de modo a alcançar uma adequada transição entre os dois níveis de ensino;  

u. Concretização da supervisão e o acompanhamento da execução das atividades de enriquecimento curricular (AEC).  

 

Competiram aos conselhos de turma dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico as ações seguintes: 

a. Análise da situação da turma e identificação características específicas dos alunos a ter em conta no processo de 

ensino e aprendizagem; 

b. Análise de dificuldades, ritmos de aprendizagem e outras necessidades dos alunos, colaborando com os serviços de 

apoio existentes no agrupamento nos domínios psicológico e socioeducativo, de forma a minimizar ou a superar as 

dificuldades;  

c. Articulação das atividades dos docentes da turma com as dos departamentos curriculares, designadamente no que 

se refere ao planeamento e coordenação de atividades interdisciplinares a nível da turma;  

d. Fornecimento aos alunos, pais e encarregados de educação, no início do ano letivo, dos currículos de cada disciplina 

e o número de aulas previstas;  

e. Elaboração, implementação e avaliação do plano de trabalho de turma;  

f. Implementação, desenvolvimento, coordenação e avaliação das atividades no âmbito de todas as componentes do 

currículo, no seio da turma;  

g. Emissão de parecer, quando solicitado ou por iniciativa própria, sobre todas as questões de natureza pedagógica e 

disciplinar que à turma digam respeito;  

h. Acompanhamento da progressão das atividades inerentes à concretização dos projetos, convocando para o efeito as 

reuniões que se tornaram necessárias;  

i. Avaliação dos projetos; 

j. Colaboração em atividades culturais, desportivas e recreativas que envolvam os alunos e a comunidade;  

k. Aprovação as propostas de avaliação apresentadas por cada docente da turma, de acordo com os critérios 

aprovados pelo conselho pedagógico;  

l. Estabelecimento de medidas relativas a apoios e complementos educativos a proporcionar aos alunos, 

nomeadamente na constituição de um plano de acompanhamento pedagógico individual ou da turma;  

m. Análise de situações de insucesso e/ou indisciplina ocorridas com alunos da turma e colaboração no 

estabelecimento de medidas (de apoio) consideradas ajustadas;  

n. Planificação do desenvolvimento das atividades a realizar com os alunos em contexto de sala de aula;  

o. Certificação da adequação do currículo às características específicas dos alunos, estabelecendo prioridades, níveis 

de aprofundamento e sequências adequadas;  

p. Adoção de estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam a aprendizagem dos alunos;  

q. Conceção e estabelecimento de atividades de complemento ao currículo proposto;  

r. Preparação da informação adequada, a disponibilizar aos pais e encarregados de educação, relativa ao processo de 

aprendizagem e avaliação dos alunos;  

s. Promoção da articulação com o ciclo seguinte, nomeadamente, na partilha de informações no início de cada ano 

letivo, de modo a alcançar uma adequada transição entre os dois níveis de ensino.  
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Para coordenar o trabalho dos conselhos de turma, o diretor designou diretores de turma de entre os professores da 

mesma, pertencentes ao quadro do agrupamento, numa lógica de continuidade pedagógica. 

Aos diretores de turma designados competiram, entre outras, as ações seguintes: 

a. Presidência das reuniões de conselho de turma; 

b. Promoção, junto do conselho de turma, da realização de ações conducentes à aplicação do projeto educativo do 

agrupamento, numa perspetiva de envolvimento dos encarregados de educação e de abertura à comunidade;  

c. Garantia da adoção de estratégias coordenadas com os docentes da turma, adequando atividades, conteúdos, 

estratégias e métodos de trabalho, à situação concreta do grupo e à especificidade de cada aluno, bem como a criação de 

condições para a realização de atividades interdisciplinares;  

d. Promoção de um acompanhamento individualizado dos alunos, divulgando junto dos professores da turma a 

informação necessária à adequada orientação educativa dos alunos e fomentando a participação dos pais e encarregados 

de educação, na concretização de ações para orientação e acompanhamento;  

e. Promoção da rentabilização dos recursos e serviços existentes na comunidade escolar e educativa, mantendo os 

alunos e encarregados de educação informados da sua existência;  

f. Divulgação junto dos encarregados de educação dos critérios de avaliação;  

g. Elaboração e preservação o processo pedagógico individual dos alunos, facultando a sua consulta apenas aos 

professores da turma, aos respetivos pais e encarregados de educação e ao aluno;  

h. Divulgação do regulamento interno junto dos alunos e encarregados de educação, no início do ano letivo, com 

subscrição de uma declaração anual de aceitação do mesmo;  

i. Apreciação de ocorrências de caráter disciplinar, decisão da aplicação de medidas imediatas no quadro das 

competências estabelecidas no Estatuto do Aluno e solicitação ao diretor, caso considere necessária, da aplicação de 

outras medidas da sua exclusiva competência;  

j. Garantia da participação dos alunos, professores, pais e encarregados de educação na aplicação de medidas 

educativas decorrentes da apreciação de situações de insucesso disciplinar e/ou indisciplina;  

k. Coordenação do processo de avaliação formativa e sumativa dos alunos, garantindo o seu caráter globalizante e 

integrador solicitando, se necessário, a participação dos outros intervenientes na avaliação;  

l. Coordenação a elaboração dos planos de acompanhamento pedagógico individual dos alunos ou da turma e 

informação aos respetivos encarregados de educação;  

m. Coordenação do programa educativo individual dos alunos com necessidades educativas especiais de caráter 

permanente e participação na elaboração do relatório circunstanciado no final do ano letivo desses alunos;  

n. Proposta, na sequência da decisão do conselho de turma, de medidas de apoio educativo adequadas;  

o. Realização, quando necessário, de assembleias de turma para, em conjunto com os alunos, tratar de assuntos 

relativos à sua vida escolar;  

p. Promoção da eleição do delegado e do subdelegado de turma no início do ano letivo;  

q. Garantia da articulação entre os professores da turma e os alunos, pais e encarregados de educação;  

r. Promoção a articulação entre ciclos;  

s. Promoção da comunicação e de formas de trabalho cooperativo entre professores e alunos;  

t. Promoção da participação e do envolvimento de pais e encarregados de educação no processo escolar do aluno 

nomeadamente, criando espaço para a participação dos mesmos nas atividades da turma; reunindo em assembleia com os 

pais/EE no início do ano letivo e sempre que se mostrou necessário; reunindo individualmente com os pais/EE;  

u. Acompanhamento do percurso escolar dos alunos do 1.º ciclo na sua transição para o 2.º ciclo, bem como do 2.º para 

o 3. º ciclo. 
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10. DIREÇÃO 

 
A direção do agrupamento teve a seu cargo a condução de todos os processos organizacionais que são da sua 

competência, decorrentes das competências do diretor, e executou-as da forma bastante eficaz. 

Enumeram-se: 

 Ouvido o conselho pedagógico, para submissão à aprovação do conselho geral, foi proposta uma alteração ao 

regulamento interno, foi elaborado o plano anual de atividades e o relatório anual de atividades; 

 Foi ainda promovida a aprovação de propostas para o plano de formação de pessoal docente, encaminhado para 

o Centro de Formação; 

 Está claramente definido o regime de funcionamento do agrupamento, plasmado no Regulamento Interno; 

 O projeto de orçamento (para o ano 2017) foi elaborado em conformidade com as linhas orientadoras definidas 

pelo conselho geral; 

 A constituição de turmas e elaboração de horários, atividades concretizadas pela direção, foram supervisionadas 

pelo diretor; 

 A distribuição de serviço docente e não docente, no respeito pelas orientações legalmente definidas, emanadas 

do conselho pedagógico ou decorrentes das necessidades do serviço, demonstrou-se genericamente acertada; 

 As atividades no domínio da ação social escolar foram executadas em conformidade com as linhas orientadoras 

definidas pelo conselho geral; 

 A gestão de instalações, espaços e equipamentos foi efetuada de forma muito cuidadosa, tendo sido promovidas 

melhorias significativas, nomeadamente no espaço do polivalente, nas oficinas e no antigo balneário (onde 

funcionava o curso de estética); 

 A seleção e recrutamento de pessoal docente e não docente (psicólogo) foi pautada pelo cumprimento da 

legislação em vigor e dos critérios definidos pelo conselho pedagógico; 

 A avaliação de desempenho docente decorreu com normalidade, assim como todo o processo de avaliação de 

pessoal não docente. 

 

Todo o processo organizacional do agrupamento decorre de decisões assumidas na direção, entre o diretor, o 

subdiretor, as adjuntas e os assessores, muitas delas partilhadas e discutidas com outros docentes e/ou não docentes e em 

conselho pedagógico. 

Para enumerar mais algumas ações levadas a cabo, salientamos as que dizem respeito à segurança: 

 Análise geral da segurança das instalações; 

 Inspeção aos equipamentos desportivos;  

 Inspeção às instalações de gás;  

 Concretização de exercício de evacuação na Escola Básica de Sobreira 

 Atualização de Plano de Prevenção e Emergência. 

 

Não foi ainda concretizada a cobertura da entrada da escola por razões que se prendem com a relativa intransigência 

da DSRN, que, depois de receber a proposta da execução, por parte do técnico responsável, manifestou a necessidade de 

serem promovidas alterações ao projeto. 
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11. CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 
O conselho administrativo, no âmbito das suas funções, promoveu as ações que lhe competiam: 

a. Aprovação do projeto de orçamento anual, em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo conselho 

geral;  

b. Elaboração do relatório de contas de gerência;  

c. Autorização da realização de despesas e do respetivo pagamento, fiscalização da cobrança de receitas e verificação 

da legalidade da gestão financeira;  

d. Zelo pela atualização do cadastro patrimonial. 

 
 

Apresentam-se dos dados relativos aos alunos do agrupamento apoiados pela Ação Social Escolar e de Abono de 
Família desde o final do ano letivo 2013/2014 ao final do ano letivo 2016/2017. 
 

  

   Beneficiários ASE Escalões Abono de Família 

Ano A B C Total 1 2 3 Total 

2013/2014   183 167 0 350 182 167 50 399 

2014/2015 166 175 0 341 166 175 43 384 

2015/2016 173 154 0 327 173 154 16 343 

2016/2017 166 145 0 311 166 145 17 328 

 

 
O decréscimo que se verifica no percurso dos três anos letivos deverá estar relacionado com a crescente redução do 

número de alunos. 

O agrupamento tem estado permanentemente atento a situações de dificuldade e tem acorrido prontamente em todas 

as situações, promovendo o fornecimento de reforço alimentar a todos os alunos cujos encarregados de educação o 

solicitam ou em situações detetadas por diretores de turma. 
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12. EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO 

 
Transcreve-se o relatório elaborado pela Equipa de Autoavaliação do agrupamento, relativo ao trabalho desenvolvido ao 

longo do ano letivo 2016/2017. 

 

 

 

Constituição da Equipa 

 

 

Coordenadora da Equipa 

Lídia Ferreira (3.º Ciclo) 

 

Representantes do Pessoal Docentes 

La-Salete Fonseca (Pré-Escolar) 

Maria Augusta Fonseca (1.º Ciclo) 

Ana Nunes (2.º Ciclo) 

 

Coordenadora Operacional 

Rosa Coelho 

 

Representante da Associação de Pais / Encarregados de Educação: 

Maria Goreti Moreira 

 

 

Funções da Equipa de Autoavaliação 

 

 

 Planear todo o processo de autoavaliação do Agrupamento; 

 

 Recolher e tratar a informação necessária a uma reconstrução crítica da realidade escolar presente no Agrupamento; 

 

 Apresentar os resultados da autoavaliação. 

 

 

 

Objetivos  

 

  

 Preparar todos os instrumentos necessários à autoavaliação do Agrupamento; 

 Aumentar a eficiência do serviço Educativo no Agrupamento, baseado numa política de funcionalidade, exigência e 

responsabilidade; 

 Promover uma cultura de melhoria continuada da organização, do funcionamento e dos resultados do Agrupamento; 

 Fomentar a reflexão no seio da comunidade educativa em torno da procura de um sentido coletivo do Agrupamento; 

 Identificar pontos fracos e pontos fortes do Agrupamento, no âmbito do funcionamento e gestão de recursos, 

desempenho dos órgãos de gestão e orientação educativa, práticas educativas e resultados escolares, relação com as 

famílias e o meio envolvente, entre outras; 

 Informar a comunidade educativa sobre o desenvolvimento do processo de autoavaliação e dos resultados 

alcançados; 

 Garantir a credibilidade do desempenho da escola; 

 Atingir a certificação dos padrões de qualidade da escola. 
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Plano de Ação 

 

 

A equipa reúne, semanalmente, às terças-feiras durante noventa minutos, na sala de trabalho, para desenvolver o 

projeto relativo ao ano letivo 2016/2017. Este projeto consta do seguinte: 

 

 Definir a informação necessária para obter dados relevantes; 

 Elaborar um inquérito para recolher informação sobre a relação Escola/Família, no sentido de obter dados sobre o 

envolvimento parental dos Pais/Encarregados de Educação no Agrupamento de Escolas de Sobreira; 

 Desenvolver um quadro conceptual sobre a relação escola/família; 

 Identificar diversos tipos de envolvimento parental; 

 Identificar as atividades que são promovidas pela EB2/3, Centros Escolares e Jardins-de-infância para um maior 

envolvimento parental; 

 Identificar as dificuldades sentidas pelos pais; 

 Avaliar o impacto da participação dos pais nas dinâmicas promovidas pela escola; 

 Definir uma amostra representativa da população do Agrupamento para a aplicação dos inquéritos aos Encarregados 

de Educação; 

 Decidir sobre a forma de apresentação dos dados recolhidos; 

 Desenvolver um trabalho estatístico dos inquéritos referidos anteriormente; 

 Analisar os dados; 

 Dar a conhecer à comunidade educativa. 

 

 

Trabalho Desenvolvido 

 

 

A equipa de autoavaliação deu início ao projeto a desenvolver no ano letivo 2016/2017, com a elaboração de um cartaz 

informativo, dando a conhecer a existência da Equipa de Autoavaliação, com os elementos que a compõem, bem como o 

seu lema “ Construímos uma Escola de Excelência”, tendo sido colocado em todas as Escolas do Agrupamento. 

Seguidamente, definimos as funções, os objetivos e o plano de ação. 

A equipa elaborou um inquérito a aplicar aos Encarregados de Educação, em suporte de papel, no sentido de obter 

informações sobre o envolvimento parental dos Pais/Encarregados de Educação no Agrupamento de Escolas de Sobreira. 

O envolvimento parental diz respeito à forma como os Pais/Encarregados de Educação se envolvem no quotidiano 

escolar dos filhos. 

Com a aplicação deste inquérito, pretendemos satisfazer a permanente preocupação em construir pontes entre a 

Família e a Escola e assim oferecer um ensino de maior qualidade e uma resposta mais adequada às necessidades dos 

alunos. 

Para a totalidade dos itens, solicitou-se uma avaliação de 1 a 3, correspondente às classificações qualitativas seguintes: 

1. Nunca; 2. Às vezes e 3. Sempre. 

No caso do Encarregado de Educação não saber ou não pretender responder, solicitamos que este não assinalasse 

qualquer resposta. 

O inquérito foi constituído por treze questões, quatro das quais, de resposta aberta, a saber: “ Que atividades gostaria 

de ver realizadas na escola?”; “Que palestras/sessões gostaria que a escola promovesse?”; “ O Encarregado de Educação 

já participou em atividades organizadas pela escola? Qual (Quais)?” e “O Encarregado de Educação já participou nalguma 

palestra realizada pela escola? Qual (Quais)?”. 

Neste inquérito, o Encarregado de Educação identificou o nível de ensino/ano de escolaridade do seu educando, a 

profissão, o seu estado civil e o grau de parentesco. Além disto, solicitámos que selecionasse três razões que levam os 

Encarregados de Educação a participar, pouco, na vida escolar do seu educando.   

Foi elaborado um texto dirigido aos professores Titulares de Turma/Grupo e Diretores de Turma para que distribuíssem 

os inquéritos e os recolhessem devidamente preenchidos. 
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Este inquérito foi distribuído por quatro Encarregados de Educação de cada uma das turmas do Agrupamento de 

Escolas de Sobreira, desde o Pré-Escolar até ao 9.º ano. Com o intuito de obtermos uma amostra representativa 

selecionamos os dois Representantes de Turma e os Encarregados de Educação do Delegado e Subdelegado de Turma. 

Contudo, e após recolhermos os inquéritos, concluímos que a seleção deveria ter sido feita aleatoriamente, pois 

normalmente, os Representantes de Turma são escolhidos pelos pais pela sua atitude dinâmica e envolvimento na escola, 

logo esta situação poderá alterar os resultados. Assim sendo, será importante no próximo ano letivo, aplicar o mesmo 

inquérito, mas fazendo uma seleção aleatória dos Encarregados de Educação. 

Na escola sede, a Coordenadora da Equipa entregou um dossiê com os inquéritos à D. Rosa, Coordenadora dos 

Assistentes Operacionais e esta entregou-os a todos os Diretores de Turma, tendo sido estabelecida a data de 21 de 

novembro de 2016 para a sua entrega, já devidamente preenchidos. No Pré-Escolar, o elemento responsável foi a docente 

La-Salete e, no 1.º ciclo, a docente Maria Augusta.   

Dos 188 inquéritos distribuídos a equipa recebeu 175 para realizar o tratamento estatístico. 

 

No quadro 1, temos o número de alunos matriculados no Agrupamento no ano letivo 2016/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No quadro 2, apresenta-se o número de turmas, o número de inquéritos distribuídos e recolhidos. 

 

Nível de ensino Número de turmas Número de inquéritos 

distribuídos 

Número de inquéritos 

recolhidos 

Pré- Escolar 9 36 36 

1.º Ciclo 14 56 51 

5.º Ano 5 20 19 

6.º Ano 5 20 19 

7.º Ano 4 16 14 

8.º Ano 4 16 16 

9.º Ano 6 24 20 

Total 47 188 175 

 

 

Para procedermos à análise, concordámos em diferenciar cinco casos, considerando que algumas famílias, à partida, 

teriam um maior envolvimento parental, tendo em conta o estado civil, situação face ao emprego e grau de parentesco do 

Encarregado de Educação. 

 

Caso 1 – Pais Casados/União de Facto, o Encarregado de Educação está empregado e o Encarregado de Educação é 

Pai/Mãe. 

Caso 2 – Pais Divorciados, o Encarregado de Educação está Empregado e o Encarregado de Educação é Pai/Mãe. 

Caso 3 – Pais Divorciados, o Encarregado de Educação está Desempregado e o Encarregado de Educação é Pai/Mãe. 

Caso 4 – Pais Divorciados, o Encarregado de Educação está Desempregado e o Encarregado de Educação não é 

nenhum dos progenitores. 

Caso 5 – Pais Casados/União de facto, o Encarregado de Educação está desempregado e o Encarregado de Educação 

é Pai/Mãe. 

 

 

Esta divisão foi pensada, considerando que existiriam situações familiares desejáveis e, portanto, situações de maior 

envolvimento na escola (por exemplo, o caso 1, seria a situação desejável e, o caso 4, seria uma situação menos 

Nível de ensino Número de alunos 

Pré- Escolar 202 

1.º Ciclo 318 

2.º Ciclo 228 

3.º Ciclo 320 

Total 1068 
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desejada). Contudo, concluímos que o facto de os pais estarem casados e serem Encarregados de Educação, não é 

condição base para um maior envolvimento parental na escola ou que a família seja funcional. 

Segue-se uma análise dos dados obtidos: 

 

Caso 1 – Pais Casados/União de Facto, o Encarregado de Educação está empregado e o Encarregado de Educação é 

Pai/Mãe. 

 

De referir, que devido às regras de arredondamento, existem algumas situações cujo somatório dá um valor aproximado 

de 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Profissão do Encarregado de Educação 

 

 

Pré- Escolar (%) 

Costureira 10,34% 

Técnica Superior de Prótese Dentária 3,45% 

Educadora Social 10,34% 

Educadora de Infância 3,45% 

Farmacêutica  3,45% 

Empregada Doméstica 6,90% 

Operadora de Loja 6,90% 

Administração Financeira 3,45% 

Professora do 1.º ciclo 3,45% 

Esteticista 6,90% 

Rececionista 3,45% 

Técnico de emergência pré hospitalar 3,45% 

Enfermeira 3,45% 

Cabeleireira  3,45% 

Pintora especializada 3,45% 

Bordadeira 3,45% 

Administrativa 3,45% 

Preparador de solda 3,45% 

GNR 3,45% 

Secretária 3,45% 

Arqueóloga 3,45% 

Operador Ajudante 3,45% 
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Na Educação Pré-Escolar, a maior percentagem relativamente à profissão do Encarregado de Educação, encontra-se 

em Costureira e Educadora Social, com 10,34%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No 1.º Ciclo, a maior percentagem relativamente à profissão do Encarregado de Educação, encontra-se em Professora 

e Administrativo(a), com 10,81%. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profissão do Encarregado de Educação 

 

 

1.º Ciclo (%) 

Empregada de escritório 2,70% 

Professora 10,81% 

Educadora de Infância 2,70% 

Escriturária 5,41% 

Enfermeiro(a) 5,41% 

Contabilista 2,70% 

Polícia 2,70% 

Ajudante ação educativa 2,70% 

Operário fabril 2,70% 

Fotógrafa 2,70% 

Empregada de refeitório 2,70% 

Empregada doméstica 2,70% 

Educadora social 2,70% 

Cabeleireira 2,70% 

Assistente operacional 5,41% 

Administrativo(a) 10,81% 

Gerente de padaria 2,70% 

Técnica administrativa 2,70% 

Engenheiro eletrotécnico 2,70% 

Serralheiro 2,70% 

Responsável Dp. Qualidade ambiente e segurança 2,70% 

Assistente social 2,70% 

Chefe polícia PSP 2,70% 

Empregada de balcão 2,70% 

Técnico Recursos humanos 2,70% 

Economista 2,70% 

Bordadeira 2,70% 

Costureira 2,70% 

Profissão do Encarregado de Educação 

 

5.º Ano (%) 

Costureira 10,00 % 

Empregada doméstica 10,00 % 

Professora Educação Especial 10,00 % 

Assistente comercial 10,00 % 

Psicóloga 10,00 % 

Empregada de armazém 10,00 % 

Técnico sistema Design 10,00 % 

CRT – CTT 10,00 % 

Comerciante 10,00 % 

Educadora de Infância 10,00 % 
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No 5.º Ano, as profissões dos Encarregados de Educação têm igual percentagem, com 10,00%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 6.º Ano, a maior percentagem relativamente à profissão do Encarregado de Educação, encontra-se em Professora, 

com 28,57%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 7.º Ano, as profissões dos Encarregados de Educação têm igual percentagem, com 14,29%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 8.º Ano, a maior percentagem relativamente à profissão do Encarregado de Educação, encontra-se em Empregada 

Doméstica, com 20,00%. 

 

 

 

 

 

 

Profissão do Encarregado de Educação 

 

 

6.º Ano (%) 

Assistente Técnico 7,14% 

Fiel de Armazém 7,14% 

Operário Fabril 7,14% 

Secretária 7,14% 

Florista 7,14% 

Eletricista 7,14% 

Costureira 7,14% 

Professora 28,57% 

Motorista 7,14% 

Operadora Caixa 7,14% 

Maquinista Técnico 7,14% 

 

Profissão do Encarregado de Educação 

 

 

7.º Ano (%) 

Rececionista Armazém 14,29% 

Conferente Armazém 14,29% 

Escriturária 14,29% 

Diretor comercial 14,29% 

Responsável desenvolvimento informática  14,29% 

Assistente de contabilidade 14,29% 

Auxiliar de Geriatria 14,29% 

 

Profissão do Encarregado de Educação 

 

 

8.º Ano (%) 

Empregada doméstica 20,00% 

Costureira 10,00% 

Empregada de café 10,00% 

Operadora de linha de atendimento 10,00% 

Professora  10,00% 

Auxiliar da ação educativa 10,00% 

Instrutora de condução 10,00% 

Empregada de refeitório 10,00% 

Economista 10,00% 
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No 9.º Ano, a maior percentagem relativamente à profissão do Encarregado de Educação, encontra-se em Empregada 

Doméstica, com 20,00%. 

 

 

No que concerne ao estado civil dos Encarregados de Educação, temos uma percentagem de 100,00% em 

Casado(a)/União de facto, desde o Pré-Escolar ao 9.º ano de escolaridade. 

 

 

Relativamente ao grau de parentesco, Pai, encontrámos a maior percentagem no 6.º ano de escolaridade, com 50,00% e, 

a menor no 5.º ano, com 0,00% e, em relação ao grau de parentesco, Mãe, encontramos a maior percentagem no 5.º ano, 

com 100,00% e, a menor no 6.º ano, com 50,00%. 

 

 

 

 

  

 

Profissão do Encarregado de Educação 

 

 

9.º Ano (%) 

Serralheiro  6,67% 

Operária Fabril  6,67% 

Assistente Operacional  13,33% 

Assistente Administrativa 6,67% 

Professora  13,33% 

Empregada Doméstica 20,00% 

Assistente de Ação Educativa  6,67% 

Caixa e Balcão  6,67% 

Cozinheira  6,67% 

Salsicheiro  6,67% 

Técnica Administrativa  6,67% 

Estado civil do 

Encarregado de 

Educação: 

Pré – 

-Escolar 

(%) 

1.º Ciclo 

(%) 

5.º Ano 

(%) 

6.º Ano 

(%) 

7.º Ano 

(%) 

8.º Ano 

(%) 

9.º Ano 

(%) 

Solteiro        

Casado (a) / 

União de facto 

100,0% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Divorciado(a)        

Outro         

Grau de 

parentesco 

Pré- 

- Escolar 

(%) 

1.º Ciclo 

(%) 

5.º Ano 

(%) 

6.º Ano 

(%) 

7.º Ano 

(%) 

8.º Ano 

(%) 

9.º Ano 

(%) 

Pai 6,90% 18,92%  50,00% 14,29% 10,00% 13,33% 

Mãe 93,10% 81,08% 100,00% 50,00% 85,71% 90,00% 86,67% 

Tio(a)        

Avô (ó)        

Outra (Qual)        
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Relativamente às questões: 

1. “Acompanho o meu educando na realização dos trabalhos de casa.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que concerne ao acompanhamento dos Encarregados de Educação na realização dos trabalhos de casa dos seus 

educandos, na opção, Nunca, encontrámos a maior percentagem no 8.º ano, com 10,00% e, a menor percentagem no Pré-

Escolar, 1.º ciclo, 5.º, 6.º e 7.º anos, com 0,00%. Na opção, Às vezes, encontramos a maior percentagem no 8.º ano, com 

80,00% e, a menor no 1.º ciclo com, 13,51%. Relativamente à opção, Sempre, verificámos a maior percentagem no 1.º ciclo, 

com 86,49% e, a menor percentagem no 8.º ano, com 10,00%. Relativamente à opção, Não Respondeu, temos a maior 

percentagem no Pré-Escolar, com 24,14% e, a menor percentagem no 1.º ciclo, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos, com 0,00%. 

2. “Participo nas reuniões de pais.” 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não 

 Respondeu 

Pré- Escolar(%)  13,79% 86,21%  

1.º Ciclo (%)  5,41% 94,59%  

5.º Ano (%)   100,00%  

6.º Ano (%)  14,29% 85,71%  

7.º Ano (%)   100,00%  

8.º Ano (%)   100,00%  

9.º Ano (%)  6,67% 93,33%  

 

No que diz respeito à participação dos Encarregados de Educação nas reuniões de pais, 0,00% dos pais, responderam 

Nunca em todos os níveis de ensino. No que concerne à opção, Às vezes, encontramos a maior percentagem no 6.º ano, 

com 14,29% e, a menor percentagem no 5.º, 7.º e no 8.º anos, com 0,00%. Relativamente à opção, Sempre, verificamos a 

maior percentagem no 5.º, 7.º e 8.º anos, com 100,00% e, a menor percentagem no 6.º ano, com 85,71%. De referir, que 

todos os Encarregados de Educação responderam a esta questão. 

 

 

 

 

 

 

 
1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não 

Respondeu 

Pré- Escolar (%)  17,24% 58,62% 24,14% 

1.º Ciclo (%)  13,51% 86,49%  

5.º Ano (%)  20,00% 70,00% 10,00% 

6.º Ano (%)  50,00% 50,00%  

7.º Ano (%)  57,14% 42,86%  

8.º Ano (%) 10,0 % 80,00% 10,00%  

9.º Ano (%) 6,67% 73,33% 20,00%  
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3. “Falo com o meu filho sobre o que se passa na escola.” 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não 

 Respondeu 

Pré- Escolar(%)  6,90% 93,10%  

1.º Ciclo (%)   100,00%  

5.º Ano (%)   100,00%  

6.º Ano (%)  14,29% 85,71%  

7.º Ano (%)  14,29% 85,71%  

8.º Ano (%)  30,00% 70,00%  

9.º Ano (%) 6,67% 20,00% 73,33%  

 

Relativamente ao diálogo entre os Encarregados de Educação e os seus educandos sobre o que se passa na escola, 

na opção Nunca, encontramos a maior percentagem no 9.º ano, com 6,67% e, a menor percentagem nos restantes anos, 

com 0,00%. Na opção, Às vezes, encontramos a maior percentagem no 8.º ano com 30,00% e, a menor no 1.º ciclo e no 5.º 

ano, com 0,00%. Relativamente à opção, Sempre, verificamos a maior percentagem no 1.º ciclo e no 5.º ano, com 100,00% 

e, a menor percentagem no 8.º ano, com 70,00%. Todos os Encarregados de Educação responderam a esta questão. 

4. “Costumo pedir informações aos professores sobre os progressos/dificuldades do meu filho.” 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não 

Respondeu 

Pré- Escolar (%)  27,59% 72,41%  

1.º Ciclo (%)  51,35% 48,65%  

5.º Ano (%)  40,00% 60,00%  

6.º Ano (%)  28,57% 71,43%  

7.º Ano (%)  71,43% 28,57%  

8.º Ano (%)  60,00% 40,00%  

9.º Ano (%)  66,67% 33,33%  

 

No que respeita ao hábito dos Encarregados de Educação pedirem informações aos professores sobre os 

progressos/dificuldades dos seus educandos, 0,00% dos Encarregados de Educação, responderam Nunca, em todos os 

níveis de ensino. Na opção, Às vezes, encontramos a maior percentagem no 7.º ano, com 71,43% e, a menor no Pré-

Escolar, com 27,59%. Relativamente à opção, Sempre, verificamos a maior percentagem no Pré-Escolar, com 72,41% e, a 

menor percentagem no 7.º ano, com 28,57%. De salientar, que todos os Encarregados de Educação responderam a esta 

questão. 

5.”Tenho por hábito verificar a caderneta escolar.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não  

Respondeu 

Pré- Escolar(%)  20,69% 75,86% 3,45% 

1.º Ciclo (%)  8,11% 89,19% 2,70% 

5.º Ano (%)  20,00% 80,00%  

6.º Ano (%)  35,71% 64,29%  

7.º Ano (%)   100,00%  

8.º Ano (%)  50,00% 50,00%  

9.º Ano (%) 6,67% 40,00% 53,33%  
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No que concerne ao hábito dos Encarregados de Educação verificarem a caderneta escolar, na opção Nunca, 

encontramos a maior percentagem no 9.º ano, com 6,67% e, a menor percentagem nos restantes anos, com 0,00%. Na 

opção, Às vezes, encontramos a maior percentagem no 8.º ano, com 50,00% e, a menor no 7.º ano, com 0,00%. 

Relativamente à opção, Sempre, verificamos a maior percentagem no 7.º ano, com 100,00% e, a menor percentagem no 8.º 

ano, com 50,00%. Relativamente à opção, Não Respondeu, temos a maior percentagem no Pré-Escolar, com 3,45% e, a 

menor percentagem no 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos, com 0,00%. 

6. “Incentivo o meu filho à leitura.” 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não  

Respondeu 

Pré- Escolar(%) 3,45% 31,03% 62,07% 3,45% 

1.º Ciclo (%)  10,81% 86,49% 2,70% 

5.º Ano (%)   100,00%  

6.º Ano (%)  7,14% 92,86%  

7.º Ano (%)  57,14% 42,86%  

8.º Ano (%)  50,00% 50,00%  

9.º Ano (%) 6,67% 40,00% 53,33%  

 

No que diz respeito ao incentivo dos Encarregados de Educação à leitura, na opção, Nunca, encontramos a maior 

percentagem no 9.º ano, com 6,67% e, a menor percentagem no 1.º ciclo, 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos, com 0,00%. No que 

concerne à opção, Às vezes, encontramos a maior percentagem no 7.º ano, com 57,14% e, a menor percentagem no 5.º 

ano, com 0,00%. Relativamente à opção, Sempre, verificamos a maior percentagem no 5.º ano, com 100,00% e, a menor 

percentagem no 7.º ano, com 42,86%. Em relação à opção, Não Respondeu, temos a maior percentagem no Pré-Escolar, 

com 3,45% e, a menor percentagem no 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos, com 0,00%. 

 

7. “Participo nas atividades do PAA (Plano Anual de Atividades).” 

 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não 

Respondeu 

Pré- Escolar(%)  51,72% 48,28%  

1.º Ciclo (%)  59,46% 37,84% 2,70% 

5.º Ano (%)  60,00% 40,00%  

6.º Ano (%) 14,29% 57,14% 28,57%  

7.º Ano (%) 42,86% 42,86% 14,29%  

8.º Ano (%) 40,00% 50,00% 10,00%  

9.º Ano (%) 46,67% 40,00% 6,67% 6,67% 

 

Relativamente à participação dos Encarregados de Educação nas atividades do PAA, na opção, Nunca, encontramos a 

maior percentagem no 9.º ano, com 46,67% e, a menor percentagem no Pré-Escolar, 1.º ciclo e 5.º ano, com 0,00%. Na 

opção, Às vezes, encontramos a maior percentagem no 5.º ano, com 60,00% e, a menor no 9.º ano, com 40,00%. 

Relativamente à opção, Sempre, verificamos a maior percentagem no Pré-Escolar, com 48,28% e, a menor percentagem no 

9.º ano, com 6,67%. Em relação à opção, Não Respondeu, temos a maior percentagem no 9.º ano, com 6,67% e, a menor 

percentagem no Pré-Escolar, 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos, com 0,00%. 
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8. “Incentivo o meu filho a criar métodos de estudo.” 

 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não 

Respondeu 

Pré- Escolar(%) 3,45% 20,69% 48,28% 27,59% 

1.º Ciclo (%)  16,22% 81,08% 2,70% 

5.º Ano (%)  10,00% 90,00%  

6.º Ano (%)   100,00%  

7.º Ano (%)  14,29% 85,71%  

8.º Ano (%)  30,00% 70,00%  

9.º Ano (%) 6,67% 13,33% 80,00%  

 

No que diz respeito ao incentivo dos Encarregados de Educação na criação de métodos de estudo nos seus educandos, 

na opção, Nunca, encontramos a maior percentagem no 9.º ano, com 6,67% e, a menor percentagem no 1.º ciclo, 5.º, 6.º, 

7.º e 8.º anos, com 0,00%. Na opção, Às vezes, encontramos a maior percentagem no 8.º ano, com 30,00% e, a menor no 

6.º ano, com 0,00%. Relativamente à opção, Sempre, verificamos a maior percentagem no 6.º ano, com 100,00% e, a 

menor percentagem no Pré-Escolar, com 48,28%. Em relação à opção, Não Respondeu, temos a maior percentagem no 

Pré-Escolar, com 27,59% e, a menor percentagem 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos, com 0,00%. 

 

9. Selecione, três razões que levam o Encarregado de Educação a 

participar, pouco, na vida escolar do seu filho: 

Pré-Escolar  

(%) 

Não Respondeu 

Pré- Escolar (%) 

Falta de interesse pelo que se passa na escola. 13,79% 

20,69% 

O meu filho é bom aluno. 13,79% 

Por razões profissionais. 79,31% 

É uma perda de tempo. 3,45% 

O meu filho não dá problemas na escola. 27,59% 

As atividades realizadas na escola são fracas. 3,45% 

As palestras/sessões são desinteressantes. 3,45% 

Outra (s): Falta de disponibilidade 3,45% 

 

Relativamente às razões que levam os Encarregados de Educação dos alunos do Pré-Escolar a participar, pouco, na 

vida escolar dos seus filhos, encontramos as maiores percentagens nas opções: “Por razões profissionais”, com 79,31%; “O 

meu filho não dá problemas na escola”, com 27,59%; e Não Respondeu, com 20,69%. 

 

 

9. Selecione, três razões que levam o Encarregado de Educação a 

participar, pouco, na vida escolar do seu filho: 
1.º Ciclo (%) 

Não Respondeu 

1.º Ciclo (%) 

Falta de interesse pelo que se passa na escola. 29,73% 

13,51% 

O meu filho é bom aluno. 21,62% 

Por razões profissionais. 81,08% 

É uma perda de tempo. 2,70% 

O meu filho não dá problemas na escola. 32,43% 

As atividades realizadas na escola são fracas. 8,11% 

As palestras/sessões são desinteressantes. 2,70% 

Outra (s): - Horários das atividades 

 - A importância das reuniões não é transmitida 

 - Falta de capacidade para mobilizar os pais 

5,41% 

2,70% 

2,70% 
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No que respeita às razões que levam os Encarregados de Educação dos alunos do 1.º Ciclo a participar, pouco, na vida 

escolar dos seus filhos, encontramos as maiores percentagens nas opções: “Por razões profissionais”, com 81,08%; “O meu 

filho não dá problemas na escola “, com 32,43%; e “Falta de interesse pelo que se passa na escola”, com 29,73%. 

 

 

Relativamente às razões que levam os Encarregados de Educação dos alunos do 5.º Ano a participar, pouco, na vida 

escolar dos seus filhos, temos a maior percentagem na opção, “Por razões profissionais”, com 60,00%. 

 

 

No que concerne às razões que levam os Encarregados de Educação dos alunos do 6.º Ano a participar, pouco, na vida 

escolar dos seus filhos, encontramos as maiores percentagens nas opções: “Por razões profissionais”, com 57,14%; Não 

Respondeu, com 28,57%; “O meu filho é bom aluno” e “O meu filho não dá problemas na escola”, com 21,43%. 

 

 

No que se refere às razões que levam os Encarregados de Educação dos alunos do 7.º Ano a participar, pouco, na vida 

escolar dos seus filhos, temos a maior percentagem na opção “Por razões profissionais”, com 85,71%. 

 

 

9. Selecione, três razões que levam o Encarregado de Educação a 

participar, pouco, na vida escolar do seu filho: 

 

5.º Ano (%) 

Não Respondeu 

5.ºAno (%) 

Falta de interesse pelo que se passa na escola. 20,00 %  

     

 

          20,00 % 

O meu filho é bom aluno. 10,00 % 

Por razões profissionais. 60,00 % 

É uma perda de tempo. 20,00 % 

O meu filho não dá problemas na escola. 10,00 % 

As atividades realizadas na escola são fracas. 20,00 % 

As palestras/sessões são desinteressantes.  

Outra (s) 10,00 % 

9. Selecione, três razões que levam o Encarregado de Educação a 

participar, pouco, na vida escolar do seu filho: 

6.º Ano (%) Não Respondeu 

6.ºAno (%) 

Falta de interesse pelo que se passa na escola. 7,14%  

 

 

28,57% 

O meu filho é bom aluno. 21,43% 

Por razões profissionais. 57,14% 

É uma perda de tempo.  

O meu filho não dá problemas na escola. 21,43% 

As atividades realizadas na escola são fracas. 7,14% 

As palestras/sessões são desinteressantes. 14,29% 

Outra (s)  

9. Selecione, três razões que levam o Encarregado de Educação a 

participar, pouco, na vida escolar do seu filho: 
7.º Ano (%) 

Não Respondeu 

7.ºAno (%) 

Falta de interesse pelo que se passa na escola.  

14,29% 

O meu filho é bom aluno. 14,29% 

Por razões profissionais. 85,71% 

É uma perda de tempo.  

O meu filho não dá problemas na escola. 14,29% 

As atividades realizadas na escola são fracas. 14,29% 

As palestras/sessões são desinteressantes. 14,29% 

Outra (s): Os horários não permitem 14,29% 
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Quanto às razões que levam os Encarregados de Educação dos alunos do 8.º Ano a participar, pouco, na vida escolar 

dos seus filhos, encontramos as maiores percentagens nas opções: “Por razões profissionais” e “O meu filho não dá 

problemas na escola”, com 50,00%; e “O meu filho é bom aluno”, com 20,00%. 

 

9. Selecione, três razões que levam o Encarregado de Educação a 

participar, pouco, na vida escolar do seu filho: 

 

9.º Ano (%) 

Não Respondeu 

9.ºAno (%) 

Falta de interesse pelo que se passa na escola.   

           

 

6,67% 

O meu filho é bom aluno. 33,33% 

Por razões profissionais. 80,00% 

É uma perda de tempo.  

O meu filho não dá problemas na escola. 60,00% 

As atividades realizadas na escola são fracas. 13,33% 

As palestras/sessões são desinteressantes.  

Outra (s): Pouco tempo disponível 6,67% 

Outra (s): Falta de meio de transporte 6,67% 

 

 

Em relação às razões que levam os Encarregados de Educação dos alunos do 9.º Ano a participar, pouco, na vida 

escolar dos seus filhos, encontramos as maiores percentagens nas opções: “Por razões profissionais”, com 80,00%; “O meu 

filho não dá problemas na escola”, com 60,00%; e “O meu filho é bom aluno”, com 33,33%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9. Selecione, três razões que levam o Encarregado de Educação a 

participar, pouco, na vida escolar do seu filho: 
8.º Ano (%) 

Não Respondeu 

8.ºAno (%) 

Falta de interesse pelo que se passa na escola.  

10,00% 

O meu filho é bom aluno. 20,00% 

Por razões profissionais. 50,00% 

É uma perda de tempo.  

O meu filho não dá problemas na escola. 50,00% 

As atividades realizadas na escola são fracas. 10,00% 

As palestras/sessões são desinteressantes. 10,00% 

Outra (s) Falta de tempo 10,00% 
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No que diz respeito às atividades que os Encarregados de Educação gostariam de ver realizadas na escola, no Pré-

Escolar, verifica-se que 34,48% não responderam, assumindo este item a maior percentagem. As sugestões:” As atividades 

que se têm organizado” e “ Música para o Pré-Escolar” tiveram igual percentagem, 13,79%. A terceira maior percentagem 

encontra-se em “Teatro”, com 10,34%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10. Que atividades gostaria de ver realizadas na escola. Pré-Escolar (%) 

Não 

Respondeu 

 (%) 

Natação. 3,45% 

34,48% 

Dança. 6,90% 

Intercâmbios com o Centro Social de Recarei. 3,45% 

Atividades que envolvam os Pais. 3,45% 

Teatro. 10,34% 

Leitura. 3,45% 

Atividades ao ar livre. Jogos com crianças e pais. 3,45% 

Atividades ao ar livre. 3,45% 

Construção de uma horta pedagógica. 3,45% 

Atelier de culinária. 3,45% 

Atelier de ciências experimentais. 3,45% 

Sensibilização na área do ambiente, alimentação. 3,45% 

Intercâmbio com outras instituições de ensino ou da área social, de forma a 

envolver a comunidade no seu todo.  
3,45% 

Desporto. 3,45% 

Atividades ao ar livre. Contacto com a natureza e animais. Promover 

costumes e tradições. 
3,45% 

Atividades dirigidas aos pais. 3,45% 

As que se têm organizado. 13,79% 

Yoga em Família. 3,45% 

Expressão dramática/plástica em família. 3,45% 

Hora do conto. 3,45% 

Música para o Pré-Escolar. 13,79% 

Inglês para o Pré-Escolar. 3,45% 
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Relativamente às atividades que gostariam de ver realizadas na escola, no 1.º Ciclo, 45,95% dos Encarregados de 

Educação, não responderam. As atividades que mais se salientam são: “Mais visitas de estudo”, “Grupo de teatro na escola” e 

“Natação”, todas com a percentagem 5,41%.  

 

 

  

10. Que atividades gostaria de ver realizadas na escola. 
1.º Ciclo (%) 

Não Respondeu 

1.º Ciclo (%) 

Mais visitas de estudo. 5,41% 

45,95% 

Assembleias de escola. 2,70% 

Banda Musical da escola. 2,70% 

Grupo de teatro na escola. 5,41% 

Concurso de curtas-metragens (aberto a pais e alunos). 2,70% 

Atividades desportivas ou jogos populares (abertos a pais e alunos). 2,70% 

Ateliers de pintura. 2,70% 

Supertmatik. 2,70% 

Jogos lúdicos (jogos de corda, do elástico, ping-pong). 2,70% 

Mais interação entre pais e escola. Jogos tradicionais. 2,70% 

Melhoria dos espaços exteriores. 2,70% 

Atividades relacionadas com a cultura. 2,70% 

Aprender Brincando. 2,70% 

Saídas da Sala. 2,70% 

Natação. 5,41% 

Concursos Conhecimento Interturmas 2,70% 

Aprendizagens de Forma Lúdica. 2,70% 

Angariação de fundos para Supertmatik. 2,70% 

Sala de Computadores. 2,70% 

Sala de Convívio de leitura. 2,70% 

Sala de Estudo. 2,70% 

Jornal Escolar. 2,70% 

Atividades que se tornem enriquecedoras do processo educativo e de 

cariz pedagógico. 

2,70% 

Atividades ao ar livre. 2,70% 

Feiras. 2,70% 

Exposição de trabalhos relacionados com a aprendizagem (feira da 

matemática/jogos de matemática). 

2,70% 

Atividades pais/filhos.   2,70% 

Atividades Avós/netos. 2,70% 

Distribuição de livros em sistema de “biblioteca”. 2,70% 

Hora do conto. 2,70% 

Lanches partilhados entre alunos de cada sala/boas práticas alimentares. 2,70% 
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No que concerne ao 5.º Ano e, relativamente à questão das atividades que gostaria de ver realizadas na escola, verifica-

se a maior percentagem em não respondeu, com 30,00%.  

 

 

No que se refere ao 6.º Ano e, relativamente às atividades que gostariam de ver realizadas na escola, constata-se que a 

maior percentagem encontra-se em não respondeu, com 35,71%. Os itens “Natação”, “Desporto Escolar” e “Clubes” 

assumem as segundas maiores percentagens, com o valor de 14,29%. 

 

10. Que atividades gostaria de ver realizadas na escola. 7.º Ano (%) 
Não Respondeu 

7.º Ano (%) 

Festa de Fim do Ano e de Natal em que os alunos/pais 

participem num teatro/canção.  
14,29% 

71,43% 

Como ensinar a estudar. 14,29% 

 

Quanto ao 7.º Ano e à questão das atividades que gostariam de ver realizadas na escola, verifica-se que, 71,43% dos 

Encarregados de Educação, não responderam. Dos Encarregados de Educação que responderam, 14,29%, referiram que 

gostariam que se realizassem as seguintes atividades: “Festa de Fim de Ano e de Natal em que os alunos / pais 

participassem num teatro/ canção” e “ Como ensinar a estudar”.  

 

10. Que atividades gostaria de ver realizadas na escola. 8.º Ano (%) 
Não Respondeu 

8.º Ano (%) 

Voleibol. 10,00% 

80,00% 
Basquetebol. 10,00% 

Teatro. 20,00% 

Visitas de estudo a museus, monumentos, teatros,etc… 10,00% 

10. Que atividades gostaria de ver realizadas na escola. 
5.º Ano (%) 

Não Respondeu 

5.º Ano (%) 

Natação, patinagem e dança. 10,00 %  

 

 

30,00 % 

Mais visitas de estudo. 10,00 % 

Atividades entre pais e alunos. 10,00 % 

Atividades de leitura na biblioteca. 10,00 % 

Clube de rádio e música. 10,00 % 

Música e dança. 10,00 % 

Trabalhos manuais e jornal da escola. 10,00 % 

10. Que atividades gostaria de ver realizadas na escola. 
6.º Ano (%) 

Não Respondeu 

6.º Ano (%) 

Teatro. 7,14%  

 

 

 

 

 

35,71% 

Poesia. 7,14% 

Direitos Humanos. 7,14% 

Civismo. 7,14% 

Defesa do meio ambiente. 7,14% 

Natação. 14,29% 

Desporto Escolar. 14,29% 

Clubes. 14,29% 

Incentivo ao Estudo. 7,14% 

Visita Campo de Golf. 7,14% 

Alimentação Saudável. 7,14% 

Semana da Sopa. 7,14% 

Escola Inclusa. 7,14% 
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Em relação às atividades que os Encarregados de Educação gostariam de ver realizadas na escola, no 8.º Ano, 80,00% 

não responderam. A segunda maior percentagem verifica-se em “Teatro”, com 20,00%. 

 

10. Que atividades gostaria de ver realizadas na escola. 9.º Ano (%) 
Não Respondeu 

9.º Ano (%) 

Futebol feminino ou misto. Atividades de estudo.  6,67%  

 

 

60,00% 

Mais atividades sobre cidadania.  6,67% 

Atividades de valorização da mulher na família e no mercado 

de trabalho.  
6,67% 

Futebol e Futsal feminino.  6,67% 

Teatro. 6,67% 

Jogos tradicionais (macaca, jogo do elástico, …) 6,67% 

 

No que concerne ao 9.º Ano e, relativamente à questão das atividades que gostaria de ver realizadas na escola, verifica-

se a maior percentagem em não respondeu, com 60,00%.  

 

 

 

No que concerne às palestras/sessões que os Encarregados de Educação gostariam que a escola promovesse, no Pré-

Escolar, 55,17% dos Encarregados de Educação não responderam, sendo esta a maior percentagem, seguida de 6,90% em “ 

Alimentação e segurança pública” e “Bullying”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Que palestras/sessões gostaria que a escola promovesse. 
Pré-Escolar 

(%) 

Não Respondeu 

Pré- Escolar (%) 

 

Feira das Profissões. 3,45%  

 

 

 

 

 

 

 

55,17% 

Como brincar com os filhos. 3,45% 

Competências de leitura no Pré-Escolar. 3,45% 

Hábitos alimentares e comportamentais. 3,45% 

Internet, Fecebook. 3,45% 

Educação para a cidadania. 3,45% 

Educação para a saúde. 3,45% 

Sensibilização na área do ambiente, saúde, alimentação. 3,45% 

Alimentação e segurança pública. 6,90% 

Alimentação. 3,45% 

Higiene dentária. 3,45% 

Limites e disciplina na educação. 3,45% 

Importância da família no desenvolvimento infantil. 3,45% 

Direitos das crianças. 3,45% 

Bullying. 6,90% 

Educação nos diferentes percursos escolares. 3,45% 

Parentalidade Positiva. 3,45% 
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No que diz respeito às palestras/sessões que os Encarregados de Educação gostariam que a escola promovesse, no 1.º 

Ciclo, 56,76% dos Encarregados de Educação não responderam. 

Dos Encarregados de Educação que responderam, a maior percentagem, verifica-se em “Trabalhos de casa”, com 5,41%. 

 

  

11. Que palestras/sessões gostaria que a escola promovesse. 1.º Ciclo (%) 
Não Respondeu 

1.º Ciclo (%) 

Afeto/autoestima. 2,70%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,76% 

 

Limites. 2,70% 

Equilíbrio entre Trabalho e Família. 2,70% 

Educar no séc. XXI – dificuldades. 2,70% 

Igualdade. 2,70% 

Respeito pelos outros. 2,70% 

Consciencialização da preservação do meio ambiente. 2,70% 

Novos modelos de ensino (otimização do potencial individual do aluno). 2,70% 

As que existem são suficientes. 2,70% 

Bullying, maus vícios na adolescência ex: tabaco, droga e álcool. 2,70% 

Internet, Fecebook, bullying. 2,70% 

Promoção da saúde e prevenção de doenças. Tabaco, drogas alimentação, 

abusos e acidentes. 
2,70% 

Orientação/ informação sobre o desenvolvimento da criança. 2,70% 

Palestrar com todos os pais e EES. 2,70% 

Felicidade das crianças. 2,70% 

Parentalidade Positiva. 2,70% 

Auto-Estima. 2,70% 

Igualdades e diferenças. 2,70% 

Bullying. 2,70% 

Trabalhos de Casa. 5,41% 

Outras formas de Ensino. 2,70% 

Importância dos pais na escola. 2,70% 

Diferentes níveis de desenvolvimento dos alunos. 2,70% 

Necessidades Educativas Especiais. 2,70% 

Palestras/sessões que forneçam aos pais maior conhecimento da atividade 

educativa e promovam a sua interação com a comunidade escolar. 
2,70% 

Interação das crianças num novo ambiente escolar. 2,70% 

Como colmatar as dificuldades dos educandos face às matérias escolares. 2,70% 

Boas práticas alimentares. 2,70% 

Segurança no transporte de crianças em automóvel e/ou moto. 2,70% 

Sensibilização para o respeito e integração da “diferença”. 2,70% 

Cuidados básicos de higiene e saúde física/mental. 2,70% 
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11. Que palestras/sessões gostaria que a escola promovesse. 5.º Ano (%) 
Não Respondeu 

5.ºAno (%) 

Bullying, hábitos alimentares e Internet segura. 10,00 %  

 

 

50,00 % 

Como ajudar a estudar. 10,00 % 

Alimentação saudável, educação sexual e hábitos de estudo. 10,00 % 

Como podemos ajudar melhor os nossos filhos na escola de hoje nas 

matérias dadas. Psicologia para aconselhar os pais a lidar com os filhos em certas 

situações. 

 

10,00 % 

Educação sexual e bullying. 10,00 % 

 

Relativamente às palestras/sessões que os Encarregados de Educação gostariam que a escola promovesse, no 5.º Ano, 

50,00% dos Encarregados de Educação não responderam, o que representa a maior percentagem. 

Dos Encarregados de Educação que responderam, todas as sugestões apresentam igual percentagem (10,00%). 

 

 

11. Que palestras/sessões gostaria que a escola promovesse. 6.º Ano (%) 
Não Respondeu 

6.ºAno (%) 

Cidadania. 14,29%  

 

 

 

50,00% 

Higiene e Segurança. 7,14% 

Sexualidade. 7,14% 

Conteúdos Curriculares. 7,14% 

Trabalhos de casa. 7,14% 

Incentivo à leitura. 7,14% 

Bullying. 21,43% 

Importância dos pais na vida escolar. 7,14% 

Família. 7,14% 

 

Quanto às palestras/sessões que os Encarregados de Educação gostariam que a escola promovesse, no 6.º Ano, 50,00% 

dos Encarregados de Educação, não responderam a qual representa a maior percentagem. 

Dos Encarregados de Educação que responderam, a maior percentagem verifica-se em “Bullying”, com 21,43%, seguida 

de “ Cidadania”, com 14,29%. 

 

 

11. Que palestras/sessões gostaria que a escola promovesse. 7.º Ano (%) 

Não 

Respondeu 

7.ºAno (%) 

Violência entre alunos na escola. 14,29%  

 

42,86% 

Sexualidade. 14,29% 

Métodos de estudo. 14,29% 

Problemas da utilização excessiva de Tablets/Telemóveis e Ps3. 14,29% 

Droga/álcool/Sexo/violência. 14,29% 

Debater os problemas da escola/alunos. 14,29% 

 

 

Em relação às palestras/sessões que os Encarregados de Educação gostariam que a escola promovesse, no 7.º Ano, 

42,86% dos Encarregados de Educação não responderam, esta representa a maior percentagem. 

Dos Encarregados de Educação que responderam, todas as sugestões apresentam igual percentagem, com 14,29%. 
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No que se refere às palestras/sessões que os Encarregados de Educação gostariam que a escola promovesse, no 8.º 

Ano, 50,00% dos Encarregados de Educação não responderam, sendo esta a maior percentagem, seguida de 20,00% em 

“Bullying” e Distúrbios alimentares (anorexia...)”. 

 

11. Que palestras/sessões gostaria que a escola promovesse. 9.º Ano (%) 
Não Respondeu 

9.ºAno (%) 

Várias sessões acerca do percurso que irão ter. 

Esclarecimento acerca das áreas que poderão seguir. 
6,67% 

 

 

 

66,67% 

Violência doméstica. Dependência com destaque para o álcool. 

Conservação do ambiente e lixo.  
6,67% 

Trabalhos de casa em excesso.  6,67% 

Meios de prevenção da gravidez infantil.  6,67% 

Como ajudar os nossos filhos quando têm dificuldades na 

aprendizagem e não gostam da escola. 
6,67% 

 

 

Relativamente às palestras/sessões que os Encarregados de Educação gostariam que a escola promovesse, no 9.º Ano, 

66,67% dos Encarregados de Educação não responderam, sendo esta a maior percentagem. 

Dos Encarregados de Educação que responderam, todas as sugestões apresentam igual percentagem, com 6,67%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Que palestras/sessões gostaria que a escola promovesse. 8.º Ano (%) 
Não Respondeu 

8.ºAno (%) 

Namoro na adolescência. 10,00%  

 

 

 

50,00% 

Sexualidade na adolescência. 10,00% 

Violência doméstica. 10,00% 

Vírus da SIDA. 10,00% 

Bullying. 20,00% 

Respeitar o outro / Saber estar. 10,00% 

Distúrbios alimentares (anorexia…). 20,00% 

Educação Sexual. 10,00% 

Gravidez na adolescência. 10,00% 

Segurança. 10,00% 



 
 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PAA E DE AUTOAVALIAÇÃO | 2016/2017 

 

Pág.67/ 124 

 

 

Relativamente à participação dos Encarregados de Educação do Pré-Escolar nas atividades organizadas pela escola, 

13,79% dos Encarregados de Educação não responderam. Dos Encarregados de Educação que responderam, constatamos a 

maior percentagem em “Feiras ao longo do ano”, com 24,14%, seguida de “Feira de S. Martinho”, com 20,69%, e “Todas as 

que foram realizadas no jardim-de-infância”, e “Visita de estudo final de ano”, com 10,34%.  

 

 

 

 

 

 

 

  

12. O Encarregado de Educação já participou em atividades organizadas 

pela escola? Qual (Quais)? 

 

Pré-Escolar (%) 

Não Respondeu 

Pré- Escolar 

(%) 

Feiras ao longo do ano. 24,14%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,79% 

Horta Pedagógica. 3,45% 

Reuniões. 6,90% 

Elaboração de Espantalhos. 6,90% 

Semana da Leitura. 6,90% 

Peça de Teatro. 3,45% 

Festa final de ano. 6,90% 

Pintura de uma cadeira. 3,45% 

Festa de Halloween. 3,45% 

Não. 3,45% 

Dia da criança. 3,45% 

Feira de S. Martinho. 20,69% 

Feira gastronómica. 3,45% 

Todas as que foram realizadas no jardim-de-infância. 10,34% 

As profissões. 3,45% 

Pinturas na escola e passeio fim de ano. 3,45% 

Dia da família. 6,90% 

Visita de estudo final de ano. 10,34% 

Festa de Natal. 6,90% 

Festa de finalistas. 3,45% 

Noite de Reis. 3,45% 

Contar histórias. 6,90% 

Vindimas. 3,45% 

Outono. 3,45% 

Magusto. 3,45% 
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12. O Encarregado de Educação já participou em atividades 

organizadas pela escola? Qual (Quais)? 

 

1.º Ciclo (%) 

Não Respondeu 

1.º Ciclo (%) 

Não. 8,11%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,32% 

Feiras.  37,84% 

Palestras. 2,70% 

Reuniões.  2,70% 

Decorações. 10,81% 

Festa Final de Ano. 13,51% 

Carnaval.  2,70% 

Ajardinamento. 2,70% 

Reis. 5,41% 

Festas. 2,70% 

Desfolhada. 8,11% 

Vindima. 2,70% 

Feira de S.Martinho. 10,81% 

Feira da Primavera. 5,41% 

Todas as atividades para as quais os pais/EE foram convidados. 2,70% 

Passeios/Visitas final de ano. 5,41% 

Embelezamento da escola. 5,41% 

Todas. 8,11% 

Decoração do espaço exterior. 2,70% 

Pintura da escola. 2,70% 

Quando me é possível. 2,70% 

Plano Nacional de Leitura. 2,70% 

Feirinhas temáticas. 2,70% 

Elaboração de decoração de Natal para a vila. 2,70% 

 

 

No que respeita à participação dos Encarregados de Educação do 1.º ciclo, nas atividades organizadas pela escola, 

24,32% dos Encarregados de Educação, não responderam. Dos Encarregados de Educação que responderam, encontramos 

a maior percentagem em “Feiras”, com 37,84%, seguida de “Festa Final de Ano”, com 13,51%, e de “Decorações” e “Feira de 

S. Martinho”, com 10,81%. 

 

 

12. O Encarregado de Educação já participou em atividades 

organizadas pela escola? Qual (Quais)? 

 

5.º Ano (%) 

 

Não Respondeu 

5.º Ano (%) 

Feiras. 20,00 %  

 

 

40,00 % 

Magusto e sarau. 10,00 % 

Demonstração de meios da GNR, feira de S. Martinho, palestras, 

reuniões e festas. 
10,00 % 

Feiras, desfiles e saídas.  10,00 % 

Feiras, hora do conto e palestras. 10,00 % 

 

Relativamente à participação dos Encarregados de Educação, do 5.º Ano, nas atividades organizadas pela escola, 

40,00% dos Encarregados de Educação, não responderam, a qual representa a maior percentagem. Dos Encarregados de 

Educação que responderam, constatamos a maior percentagem em “Feiras”, com 20,00%, sendo que as restantes têm 

igual percentagem. 
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12. O Encarregado de Educação já participou em atividades 

organizadas pela escola? Qual (Quais)? 
6.º Ano (%) 

Não Respondeu 

6.º Ano (%) 

Não. 42,86% 

21,43% 
Feira de S. Martinho.  28,57% 

Leitura de um conto. 7,14% 

Sarau.  7,14% 

 

No que concerne à participação dos Encarregados de Educação, do 6.º Ano, nas atividades organizadas pela escola, 

21,43% dos Encarregados de Educação, não responderam. Dos Encarregados de Educação que responderam, verificamos 

a maior percentagem em “Não”, com 42,86%, seguida de “Feira de S. Martinho”, com 28,57%, sendo que as restantes têm 

igual percentagem. 

 

 

12. O Encarregado de Educação já participou em atividades 

organizadas pela escola? Qual (Quais)? 
7.º Ano (%) 

Não Respondeu 

7.º Ano (%) 

Não. 42,86% 
28,57% 

Feira de S. Martinho.  28,57% 

 

No que se refere à participação dos Encarregados de Educação, do 7.º Ano, nas atividades organizadas pela escola, 

28,57% dos Encarregados de Educação, não responderam. Dos Encarregados de Educação que responderam, 

constatamos a maior percentagem em “Não”, com 42,86%. 

 

 

12. O Encarregado de Educação já participou em atividades 

organizadas pela escola? Qual (Quais)? 
8.º Ano (%) 

Não Respondeu 

8.º Ano (%) 

Não.  40,00%  

 

20,00% 

Feira de S. Martinho. 40,00% 

Reuniões. 10,00% 

Palestras. 20,00% 

Seminários. 10,00% 

 

  

Quanto à participação dos Encarregados de Educação do 8.º Ano, nas atividades organizadas pela escola, 20,00% dos 

Encarregados de Educação, não responderam. Dos Encarregados de Educação que responderam, encontramos a maior 

percentagem em “Não” e “Feira de S. Martinho”, com 40,00%. 

 

 

 

12. O Encarregado de Educação já participou em atividades 

organizadas pela escola? Qual (Quais)? 
9.º Ano (%) 

Não Respondeu 

9.º Ano (%) 

Várias. 6,67%  

80,00% Palestras, Reuniões e Feira de S. Martinho.  6,67% 

Leitura de histórias e contos na Semana da leitura.  6,67% 

 

Em relação à participação dos Encarregados de Educação do 9.º Ano nas atividades organizadas pela escola, 80,00% 

dos Encarregados de Educação não responderam, a qual representa a maior percentagem. Dos Encarregados de 

Educação que responderam, verificam-se as atividades “Várias”, “Palestras, Reuniões e Feira de S. Martinho” e “Leitura de 

histórias e contos na Semana da leitura”, com 6,67%. 
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13. O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra realizada 

pela escola? Qual (Quais)? 
Pré-Escolar (%) 

Não Respondeu 

Pré- Escolar (%) 

Não. 62,07% 

27,59% 
Ainda não de realizaram palestras. 3,45% 

Se as crianças devem entrar na primária com 5 anos. 3,45% 

Sim. Bullying. 3,45% 

 

No que respeita à questão “O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra realizada pela escola? Qual 

(Quais)?”, no Pré-Escolar, 62,07% dos Encarregados de Educação, responderam “Não”, assumindo este item a maior 

percentagem. Em segundo lugar encontramos o item “Não respondeu”, com 27,59%, todos os outros itens têm igual 

percentagem de 3,45%. 

 

13. O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra realizada 

pela escola? Qual (Quais)? 
1.º Ciclo (%) 

Não Respondeu 

1.º Ciclo (%) 

Não. 35,14%   

 

 

 

 

 

40,54 % 

Bullying. 8,11% 

Novas metas de português e de matemática. 5,41% 

Nutrição. 2,70% 

Leitura. 2,70% 

Como educar os nossos filhos. 2,70% 

Uma relacionada com psicologia e outra relacionada com a entrada 

precoce no 1º ciclo. 

2,70% 

Uma palestra organizada pela APAVES. 2,70% 

Sim – Transição Pré-Escolar 1.º ciclo. 2,70% 

Sim – Metas Curriculares. 2,70% 

Sim – Alimentação. 2,70% 

Sim – Importância do Jardim-de-infância. 2,70% 

Não. Penso não ter existido nenhuma até à presente data. 2,70% 

 

Relativamente à questão “O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra realizada pela escola? Qual 

(Quais)?”, no 1.º Ciclo, 40,54% dos Encarregados de Educação não responderam.  

No entanto, dos Encarregados de Educação que responderam, a maior percentagem corresponde a “Não”, com 35,14% 

seguido de” Bullying”, com 8,11%.  

 

 

13. O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra realizada 

pela escola? Qual (Quais)? 
5.º Ano (%) 

Não Respondeu 

5.º Ano (%) 

Nutrição/ hábitos alimentares e todas as palestras organizadas pela 

associação de pais. 
10,00 % 

80,00 % 
Palestras organizadas pelo núcleo da educação especial e pela psicóloga 

da EPIS.  
10,00 % 

 

 

No que concerne ao 5.º Ano e relativamente à questão “O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra 

realizada pela escola? Qual (Quais)?”, constata-se a maior percentagem em “Não respondeu”, com 80,00%. Todas as 

outras respostas têm igual percentagem de 10,00%.  
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 13. O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra realizada 

pela escola? Qual (Quais)? 
6.º Ano (%) 

Não Respondeu 

6.º Ano (%) 

Não. 64,29%   

28,57% Sim – Palestra com Professor Pinto da Costa – Comportamentos de risco 

das crianças e adolescentes 

7,14% 

 

 

No que se refere ao 6.º Ano e relativamente à questão “O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra 

realizada pela escola? Qual (Quais)?”, verifica-se que a resposta “Não”, é a que angaria a maior percentagem, com 64,29%. 

A segunda maior percentagem encontra-se em “Não Respondeu”, com 28,57%.  

 

 

 

 

Relativamente ao 7.º Ano e à questão “O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra realizada pela 

escola? Qual (Quais)?”, verifica-se a maior percentagem no item “Palestra realizada pela associação de pais”, com 57,14%. 

A segunda maior percentagem verifica-se em “Não Respondeu”, com 28,57%.  

 

 

13. O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra realizada 

pela escola? Qual (Quais)? 

8.º Ano (%) 

Não 

Respondeu 

8.º Ano (%) 

Não. 50,00% 

40,00% 
A importância dos Pais na Educação. 10,00% 

Criar métodos de estudo. 10,00% 

A mente da criança. 10,00% 

 

No que respeita à questão “O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra realizada pela escola? Qual 

(Quais)?”, no 8.º Ano, verifica-se que 50,00% responderam “Não”, assumindo este item a maior percentagem. A segunda 

maior percentagem encontra-se em “Não Respondeu”, com 40,00%. Todos os outros itens têm igual percentagem de 

10,00%.  

 

 

13. O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra realizada 

pela escola? Qual (Quais)? 

 

9.º Ano (%) 

Não 

Respondeu 

9.º Ano (%) 

Algumas promovidas pela Associação de Pais. 6,67%  

80,00% Internet e Bullying. 6,67% 

Terapia da Fala. 6,67% 

 

 

No que concerne ao 9.º Ano e relativamente à questão, “O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra 

realizada pela escola? Qual (Quais)?”, verifica-se a maior percentagem em “Não Respondeu”, com 80,00%. Todos os itens 

restantes têm igual percentagem de 6,67%.  

 

  

13. O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra realizada 

pela escola? Qual (Quais)? 
7.º Ano (%) 

Não Respondeu 

7.º Ano (%) 

Palestra realizada pela associação de pais.  57,14% 
28,57% 

Não. 14,29% 
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Segue-se uma análise do caso 2: 

 

 

Caso 2 – Pais Divorciados, o Encarregado de Educação está Empregado e o Encarregado de Educação é Pai/Mãe. 

 

 

 

Profissão do Encarregado de Educação Pré- Escolar (%) 

Enfermeira 100,00% 

 

No Pré-Escolar 100,00% dos Encarregados de Educação têm como profissão enfermagem. 

 

Profissão do Encarregado de Educação 7.º Ano (%) 

Oficial da Justiça 100,00% 

 

No 7.º Ano 100,00% dos Encarregados de Educação têm como profissão Oficial da Justiça. 

 

Profissão do Encarregado de Educação 9.º Ano (%) 

Auxiliar de Ação Médica  100,00% 

 

No que se refere ao 9.º Ano 100,00% dos Encarregados de Educação têm como profissão Auxiliar de Ação Médica. 

 

 

Relativamente ao estado civil do Encarregado de Educação, no Pré-Escolar, no 7.º Ano e no 9.º Ano, 100,00% dos 

Encarregados de Educação são divorciados. 

 

 

 

Em relação ao grau de parentesco, no Pré-Escolar e no 9.º Ano, 100,00% dos Encarregados de Educação são as mães. 

No 7.º Ano, 100,00% dos Encarregados de Educação são pais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado civil do Encarregado de Educação: Pré- Escolar  (%) 7.º Ano (%) 9.º Ano (%) 

Solteiro    

Casado (a) / União de facto    

Divorciado(a) 100,00% 100,00% 100,00% 

Outro     

Grau de parentesco Pré- Escolar (%) 7.ª Ano (%) 9.ª Ano (%) 

Pai  100,00%  

Mãe 100,00%  100,00% 

Tio(a)    

Avô (ó)    

Outra (Qual)    
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Relativamente às questões: 

 

1. “Acompanho o meu educando na realização dos trabalhos de casa.” 

 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não 

 Respondeu 

Pré- Escolar  (%)   100,00%  

7.º Ano (%)  100,00%   

9.º Ano (%)  100,00%   

No que diz respeito ao acompanhamento do meu educando na realização dos trabalhos de casa, no Pré-Escolar, 

100,00% dos Encarregados de Educação, responderam sempre e, no 7.º e 9.º Anos, 100,00% responderam às vezes. 

2. “Participo nas reuniões de pais”. 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não  

Respondeu 

Pré- Escolar(%)   100,00%  

7.º Ano (%)   100,00%  

9.º Ano (%)  100,00%   

 

No que concerne à participação nas reuniões de pais, no Pré-Escolar e no 7.ºAno, 100,00% dos Encarregados de 

Educação responderam sempre e, no 9.º Ano, 100,00% responderam às vezes. 

3. “Falo com o meu filho sobre o que se passa na escola.” 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não 

 Respondeu 

Pré- Escolar(%)   100,00%  

7.º Ano (%)   100,00%  

9.º Ano (%)  100,00%   

Relativamente à questão, “Falo com o meu filho sobre o que se passa na escola”, no Pré-Escolar e no 7.º Ano, 100,00% 

dos Encarregados de Educação responderam sempre e, no 9.º Ano, 100,00% responderam às vezes. 

4. “Costumo pedir informações aos professores sobre os progressos/dificuldades do meu filho.” 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não 

 Respondeu 

Pré- Escolar (%)  100,00%   

7.º Ano (%)   100,00%  

9.º Ano (%)   100,00%  

Em relação à questão, “Costumo pedir informações aos professores sobre os progressos/dificuldades do meu filho”, no 

Pré-Escolar, 100,00% dos Encarregados de Educação responderam às vezes e, no 7.º e 9.º Anos, 100,00% responderam 

sempre. 
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5.”Tenho por hábito verificar a caderneta escolar.” 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não 

 Respondeu 

Pré- Escolar(%)  100,00%   

7.º Ano (%)   100,00%  

9.º Ano (%)  100,00%   

 

No que se refere ao hábito em verificar a caderneta escolar, no Pré-Escolar e no 9.º Ano, 100,00% dos Encarregados de 

Educação, responderam às vezes. No 7.º Ano, 100,00% dos Encarregados de Educação responderam Sempre. 

6. “Incentivo o meu filho à leitura.” 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não 

 Respondeu 

Pré- Escolar(%)   100,00%  

7.º Ano (%)   100,00%  

9.º Ano (%)   100,00%  

 

Quanto ao incentivar o filho para a leitura, no Pré-Escolar e nos 7.º e 9.º Anos, 100,00% dos Encarregados de 

Educação, responderam sempre. 

 

 

 

 

7. “Participo nas atividades do PAA (Plano Anual de Atividades).” 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não  

Respondeu 

Pré- Escolar(%)   100,00%  

7.º Ano (%)  100,00%   

9.º Ano (%)  100,00%   

 

Relativamente à participação nas atividades do PAA (Plano Anual de Atividades), no Pré-Escolar, 100,00% dos 

Encarregados de Educação, responderam sempre e no 7.º e 9.º Anos, 100,00% responderam às vezes. 

8. “Incentivo o meu filho a criar métodos de estudo.” 

 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não 

Respondeu 

Pré- Escolar(%)  100,00%   

7.º Ano (%)   100,00%  

9.º Ano (%)  100,00%   

 

No que se refere ao incentivar o filho a criar métodos de estudo, no Pré-Escolar e no 9.º Ano, 100,00% dos 

Encarregados de Educação responderam às vezes. No 7.º Ano 100,00% dos Encarregados de Educação responderam 

Sempre. 
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9. Selecione, três razões que levam o Encarregado de Educação a participar, pouco, na 

vida escolar do seu filho: 
Pré- Escolar (%) 

Falta de interesse pelo que se passa na escola. 100,00% 

O meu filho é bom aluno.  

Por razões profissionais.                         100,00% 

É uma perda de tempo.  

O meu filho não dá problemas na escola. 100,00% 

As atividades realizadas na escola são fracas.  

As palestras/sessões são desinteressantes.  

Outra (s)  

 

No que concerne ao Pré-Escolar e relativamente à questão “ Selecione, três razões que levam o Encarregado de 

Educação a participar, pouco, na vida escolar do seu filho”, verifica-se uma percentagem de 100,00%, nos itens: “Falta de 

interesse pelo que se passa na escola “;” Por razões profissionais” e, por último, “O meu filho não dá problemas na escola”.  

 

 

9. Selecione, três razões que levam o Encarregado de Educação a participar, pouco, na 

vida escolar do seu filho: 
7.ºAno (%) 

Falta de interesse pelo que se passa na escola. 100% 

O meu filho é bom aluno.  

Por razões profissionais.  

É uma perda de tempo. 100% 

O meu filho não dá problemas na escola.  

As atividades realizadas na escola são fracas. 100% 

As palestras/sessões são desinteressantes.  

Outra (s)  

 

Em relação ao 7.º Ano e, no que diz respeito à questão “ Selecione, três razões que levam o Encarregado de Educação 

a participar, pouco, na vida escolar do seu filho”, verifica-se uma percentagem de 100,00%, nos itens: “Falta de interesse 

pelo que se passa na escola”; ”É uma perda de tempo” e “As atividades realizadas na escola são fracas “.  

 

9. Selecione, três razões que levam o Encarregado de Educação a participar, pouco, na 

vida escolar do seu filho: 
9.ºAno (%) 

Falta de interesse pelo que se passa na escola.  

O meu filho é bom aluno.  

Por razões profissionais.                       100,00% 

É uma perda de tempo.  

O meu filho não dá problemas na escola.  

As atividades realizadas na escola são fracas.  

As palestras/sessões são desinteressantes.  

Outra (s): Não aceita a ajuda ou opinião.   100,00% 

 

 

No que respeita à questão “ Selecione, três razões que levam o Encarregado de Educação a participar, pouco, na vida 

escolar do seu filho”, no 9.º Ano, verifica-se que 100,00% dos Encarregados de Educação, responderam “Por razões 

profissionais” e “Não aceita a ajuda ou opinião”.   
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10. Que atividades gostaria de ver realizadas na escola. Pré- Escolar (%) 7.ºAno (%) 

Não 

Respondeu 

9.ºAno (%) 

Uma caminhada. 100,00%   

Palestras, debates, colóquios dirigidos aos Pais/EE e às 

crianças. 

 100,00

% 

 

   100,00% 

 

 

Relativamente às atividades que os Encarregados de Educação gostariam de ver realizadas na escola, no Pré-Escolar, 

100,00% dos Encarregados de Educação, responderam “Caminhada”. No 7.º Ano, 100,00% dos Encarregados de 

Educação, responderam “Palestras, debates, colóquios dirigidos aos Pais/EE e às crianças”. No 9.º Ano, 100,00% “Não 

responderam”.  

 

 

11. Que palestras/sessões gostaria que a escola 

promovesse. 
Pré- Escolar (%) 7.ºAno (%) 

Não Respondeu 

9.ºAno (%) 

Como os pais devem abordar com os filhos o tema de 

abuso sexual. 
100,00%   

Ciber Bullying.  100,00%  

Sexualidade na adolescência.  100,00%  

Sessões de motivação.  100,00%  

Palestras com oradores “mediáticos”.  100,00%  

   100,00% 

 

No que se refere às palestras / sessões que os Encarregados de Educação gostariam que a escola promovesse, no 

Pré-Escolar, 100,00% dos Encarregados de Educação, responderam “Como os pais devem abordar com os filhos o tema de 

abuso sexual “. No 7.º Ano, 100,00% dos Encarregados de Educação, responderam “Ciber Bullying”; “Sexualidade na 

adolescência”; “Sessões de motivação” e “Palestras com oradores “mediáticos””. No 9.º Ano, 100,00% “Não responderam”.  

 

12. O Encarregado de Educação já participou em 

atividades organizadas pela escola? Qual (Quais)? 
Pré- Escolar (%) 7.ºAno (%) 

Não 

Respondeu 

9.ºAno (%) 

Feira de S. Martinho. Teatro da festa de final de ano. Na 

construção de uma escultura com pneus. Na elaboração de 

um espantalho.  

 

100,00% 

  

Festas final de ano.  100,00%  

Feiras de livros.  100,00%  

Feira de S. Martinho.  100,00%  

Recolha de sangue.  100,00%  

Colóquios.  100,00%  

Tertúlias.  100,00%  

   100,00% 

 

Relativamente à participação dos Encarregados de Educação nas atividades organizadas pela escola, no Pré-Escolar, 

100,00% dos Encarregados de Educação, responderam “Feira de S. Martinho, Teatro da festa de final de ano, Construção 

de uma escultura com pneus e na elaboração de um espantalho”. No 7.º Ano, 100,00% dos Encarregados de Educação, 

responderam “Festas final de ano”; “Feiras de livros”;” Feira de S. Martinho”;” Recolha de sangue”;” Colóquios” e “ Tertúlias”. 

No 9.º Ano, 100,00% “Não responderam”.   
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13. O Encarregado de Educação já participou nalguma 

palestra realizada pela escola? Qual (Quais)? 

Pré-Escolar 

(%) 
7.ºAno (%) 

Não Respondeu 

9.ºAno (%) 

Nas palestras do professor Freitas Gomes.  100,00%   

Deverei ter participado em cerca de 90% das dirigidas ou 

abertas aos pais. 
 100,00%  

   100,00% 

 

Relativamente ao Pré-escolar e à questão, “ O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra realizada pela 

escola? Qual (Quais)?”, verifica-se que, 100,00%, responderam “Nas palestras do professor Freitas Gomes”. No 7.º Ano 

temos que 100,00%, responderam “Deverei ter participado em cerca de 90% das dirigidas ou abertas aos pais.” 

 Relativamente ao 9.º Ano, 100,00% dos Encarregados de Educação, “ Não responderam”. 

 

 

Segue-se uma análise do caso 3: 

 

 

Em relação à profissão dos Encarregados de Educação, no 5.ºAno, verifica-se que 100,00% são desempregados.  

 

 

 

 

 

Relativamente ao estado civil, no 5.º Ano, verifica-se que 100,00% dos Encarregados de Educação são divorciados.  

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao grau de parentesco, no 5.º Ano, 100,00% dos Encarregados de Educação são as mães.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Caso 3 – Pais Divorciados, o Encarregado de Educação está Desempregado e o Encarregado de Educação é 

Pai/Mãe. 

Profissão do Encarregado de Educação 5.ºAno (%) 

Desempregada 100,00 % 

Estado civil do Encarregado de Educação: 5.ºAno (%) 

Solteiro  

Casado (a) / União de facto  

Divorciado(a) 100,00 % 

Outro   

Grau de parentesco 5.ºAno (%) 

Pai  

Mãe 100,00 % 

Tio(a)  

Avô (ó)  

Outra (Qual)  
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Relativamente às questões: 

 

1. “Acompanho o meu educando na realização dos trabalhos de casa.” 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não 

Respondeu 

5.º Ano (%)  100,00%   

 

No que diz respeito ao acompanhamento do seu educando nos trabalhos de casa, no 5.ºAno, 100,00% dos 

Encarregados de Educação, responderam Às vezes.  

2. “Participo nas reuniões de pais.” 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não  

Respondeu 

5.º Ano (%)   100,00%  

 

Relativamente à participação nas reuniões de pais, no 5.º Ano, 100,00% dos Encarregados de Educação, responderam 

Sempre.  

3. “Falo com o meu filho sobre o que se passa na escola.” 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não  

Respondeu 

5.º Ano (%)   100,00%  

 

Relativamente ao diálogo dos Encarregados de Educação com os seus filhos sobre o que se passa na escola, no 5.º 

Ano, 100,00% dos Encarregados de Educação, responderam Sempre.  

4. “Costumo pedir informações aos professores sobre os progressos/dificuldades do meu filho.” 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não 

 Respondeu 

5.º Ano (%)   100,00%  

 

No que respeita à questão “Costumo pedir informações aos professores sobre os progressos/dificuldades do meu filho”, 

no 5.º Ano, 100,00% dos Encarregados de Educação, responderam Sempre. 

5. “Tenho por hábito verificar a caderneta escolar.” 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não 

 Respondeu 

5.º Ano (%)   100,00%  

 

 

Em relação ao hábito dos Encarregados de Educação em verificar a caderneta escolar dos seus filhos, no 5.º Ano, 

100,00% dos Encarregados de Educação, responderam Sempre.  
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6. “Incentivo o meu filho à leitura.” 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não 

 Respondeu 

5.º Ano (%)  100,00%   

 

 

No que concerne à questão “Incentivo o meu filho à leitura”, no 5.º Ano, 100,00% dos Encarregados de Educação, 

responderam Às vezes.  

 

7. “Participo nas atividades do PAA (Plano Anual de Atividades).” 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não 

 Respondeu 

5.º Ano (%)  100,00%   

 

 

Quanto à participação dos Encarregados de Educação nas atividades do PAA, no 5.º Ano, 100,00% dos Encarregados 

de Educação, responderam Às vezes.  

 

8. “Incentivo o meu filho a criar métodos de estudo.” 

 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não 

 Respondeu 

5.º Ano (%)  100,00%   

 

No que se refere à questão, “Incentivo o meu filho a criar métodos de estudo”, no 5.º Ano, 100,00% dos Encarregados 

de Educação, responderam Às vezes.  

 

 

9. Selecione, três razões que levam o Encarregado de Educação a 

participar, pouco, na vida escolar do seu filho: 

 

5.ºAno (%) 

Não 

Respondeu 

5.ºAno (%) 

Falta de interesse pelo que se passa na escola.                 

O meu filho é bom aluno.  

Por razões profissionais. 100,00 % 

É uma perda de tempo.  

O meu filho não dá problemas na escola.  

As atividades realizadas na escola são fracas.  

As palestras/sessões são desinteressantes.  

Outra (s)  

 

Relativamente às razões que levam o Encarregado de Educação a participar pouco na vida escolar dos seus filhos, no 

5.º Ano, 100,00% dos Encarregados de Educação, responderam Por razões profissionais.  

 

10. Que atividades gostaria de ver realizadas na 

escola. 

 

5.ºAno (%) 

 

Não Respondeu 

5.ºAno (%) 

  100,00 % 

 

No que respeita à questão, “Que atividades gostaria de ver realizadas na escola”, 100,00% dos Encarregados de 

Educação, do 5.º Ano, não respondeu.  
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11. Que palestras/sessões gostaria que a escola promovesse. 5.ºAno (%) 
Não Respondeu 

5.ºAno (%) 

Palestras onde, juntos, pais, alunos e professores possam 

expor problemas e tentar, em conjunto, resolver situações da 

escola.  

 

100,00 % 

 

 

Em relação às palestras/sessões que os Encarregados de Educação gostariam que a escola promovesse, no 5.º Ano, 

100,00%, dos Encarregados de Educação, responderam Palestras onde, juntos, pais, alunos e professores possam expor 

problemas e tentar, em conjunto, resolver situações da escola.  

 

 

12. O Encarregado de Educação já participou em atividades 

organizadas pela escola? Qual (Quais)? 

 

5.ºAno (%) 

Não Respondeu 

5.ºAno (%) 

  100,00 % 

 

No que concerne à questão ”O Encarregado de Educação já participou em atividades organizadas pela escola? Qual? 

(Quais?)”, 100,00% dos Encarregados de Educação, do 5.º Ano, não respondeu.   

 

 

13. O Encarregado de Educação já participou nalguma 

palestra realizada pela escola? Qual (Quais)? 

 

5.ºAno (%) 

Não Respondeu 

5.ºAno (%) 

  100,00 % 

 

Quanto à questão ”O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra organizada pela escola? Qual? 

(Quais?)”, 100,00% dos Encarregados de Educação do 5.º Ano, não respondeu.   

 

 

Segue-se uma análise do caso 4: 

 

 

Caso 4 – Pais divorciados, o Encarregado de Educação está desempregado e o Encarregado de Educação não é o 

Pai/Mãe. 

 

A equipa não recebeu nenhum inquérito que se enquadre neste caso. 

 

 

Passemos para uma análise do caso 5: 

 

 

Caso 5 – Pais Casados/União de facto, o Encarregado de Educação está desempregado e o Encarregado de Educação 

é Pai/Mãe. 

 

 

Profissão do Encarregado de Educação Pré- Escolar (%) 

Desempregada 66,67% 

Doméstica 33,33% 

 

 

No Pré-Escolar, 66,67% dos Encarregados de Educação, estão desempregados e 33,33% são domésticas. 
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Profissão do Encarregado de Educação 1.º Ciclo (%) 

Desempregada 100,00% 

 

Em relação ao 1.º Ciclo, 100,00% dos Encarregados de Educação, estão desempregados. 

 

Profissão do Encarregado de Educação 5.ºAno (%) 

Desempregada 100,00 % 

 

No 5.º Ano, 100,00% dos Encarregados de Educação, estão desempregados. 

 

 

Profissão do Encarregado de Educação 6.ºAno (%) 

Desempregada 100,00% 

 

Relativamente ao 6.º Ano, 100,00% dos Encarregados de Educação, estão desempregados. 

 

 

Profissão do Encarregado de Educação 7.ºAno (%) 

Doméstica 33,33% 

Desempregado(a) 66,67% 

 

No 7.º Ano, 66,67% dos Encarregados de Educação, estão desempregados e 33,33% são domésticas. 

 

Profissão do Encarregado de Educação 8.ºAno (%) 

Desempregada 100,00% 

 

Em relação ao 8.º Ano, 100,00% dos Encarregados de Educação, estão desempregados. 

 

 

Profissão do Encarregado de educação 9.ºAno (%) 

Desempregada 100,00% 

 

No 9.º Ano, 100,00% dos Encarregados de Educação, estão desempregados. 

 

 

 

 

No que concerne ao estado civil dos Encarregados de Educação, temos uma percentagem de 100,00%, em 

Casado(a)/União de facto, desde o Pré-Escolar até ao 9.º Ano de escolaridade. 

 

 

 

Estado civil do 

Encarregado de 

Educação: 

Pré-           

-Escolar 

(%) 

1.º Ciclo 

(%) 

5.º Ano 

(%) 

6.º Ano 

(%) 

7.º Ano 

(%) 

8.º Ano 

(%) 

9.º Ano 

(%) 

 Solteiro        

Casado (a) / 

União de facto 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Divorciado(a)        

Outro         
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Relativamente ao grau de parentesco, Mãe, encontramos a percentagem de 100,00%, desde o Pré-Escolar até ao 9.º 

Ano, com exceção do 7.º Ano, que apresenta uma percentagem de 83,33%, no grau de parentesco Mãe e, 16,67%, no grau 

de parentesco Pai. 

 

 

Relativamente às questões: 

 

1. “Acompanho o meu educando na realização dos trabalhos de casa.” 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não 

Respondeu 

Pré- Escolar  (%) 33,33%  66,67%  

1.º Ciclo (%)  25,00% 75,00%  

5.º Ano (%)  66,67 % 33,33 %  

6.º Ano (%)  50,00% 50,00%  

7.º Ano (%)  66,67% 33,33%  

8.º Ano (%)  83,33% 16,67%  

9.º Ano (%)  66,67% 33,33%  

 

No que concerne ao acompanhamento dos Encarregados de Educação na realização dos trabalhos de casa dos seus 

educandos, na opção, Nunca, encontramos a maior percentagem no Pré-Escolar, com 33,33% e, a menor, verifica-se desde 

o 1.º ciclo até ao 9.º Ano, com 0,00%. Na opção, Às vezes, encontramos a maior percentagem no 8.º ano, com 83,33% e, a 

menor, no Pré-Escolar com 0,00%. Relativamente à opção, Sempre, verificamos a maior percentagem no 1.º ciclo, com 

75,00% e, a menor percentagem, no 8.º Ano, com 16,67%. Na opção, Não Respondeu, temos a percentagem de 0,00%, 

desde o Pré-Escolar até ao 9.º Ano. 

2. “Participo nas reuniões de pais.” 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não 

 Respondeu 

Pré- Escolar(%) 33,33%  66,67%  

1.º Ciclo (%)  12,50% 87,50%  

5.º Ano (%)  16,67 % 83,33 %  

6.º Ano (%)   100,00%  

7.º Ano (%)  33,33% 66,67%  

8.º Ano (%)   100,00%  

9.º Ano (%)   100,00%  

 

No que diz respeito, à participação dos Encarregados de Educação nas reuniões de pais, na opção, Nunca, 

encontramos a maior percentagem no Pré-Escolar, com 33,33% e, a menor percentagem, nos restantes anos, com 0,00%. 

Na opção, Às vezes, encontramos a maior percentagem no 7.º Ano, com 33,33% e, a menor percentagem no Pré-Escolar, 

6.º,8.º e 9.º Ano, com 0,00%. Relativamente à opção, Sempre, verificamos a maior percentagem no 6.º, 8.º e 9.º Ano, com 

100,00% e, a menor percentagem no Pré-Escolar e no 7.º Ano, com 66,67%.Todos os Encarregados de Educação 

responderam a esta questão.  
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3. “Falo com o meu filho sobre o que se passa na escola.” 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não  

Respondeu 

Pré- Escolar(%) 33,33%  66,67%  

1.º Ciclo (%)  12,50% 87,50%  

5.º Ano (%)   100,00 %  

6.º Ano (%)   100,00%  

7.º Ano (%)   100,00%  

8.º Ano (%)   100,00%  

9.º Ano (%)   100,00%  

 

Relativamente ao diálogo entre os Encarregados de Educação e os seus educandos, sobre o que se passa na escola, 

na opção, Nunca, encontramos a maior percentagem no Pré-Escolar, com 33,33% e, a menor percentagem nos restantes 

anos, com 0,00%. Na opção, Às vezes, encontramos a maior percentagem, no 1º ciclo, com 12,50% e, a menor 

percentagem nos restantes ciclos, com 0,00%. Relativamente à opção, Sempre, verificamos a maior percentagem no 5.º, 

6.º, 7.º,8.º e 9.º Ano, com 100,00% e, a menor percentagem no Pré-Escolar, com 66,67%. Todos os Encarregados de 

Educação responderam a esta questão.  

 

4. “Costumo pedir informações aos professores sobre os progressos/dificuldades do meu filho.” 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não 

Respondeu 

Pré- Escolar (%) 33,33%  66,67%  

1.º Ciclo (%)  50,00% 50,00%  

5.º Ano (%)  50,00 % 50,00 %  

6.º Ano (%)  100,00%   

7.º Ano (%)  83,33% 16,67%  

8.º Ano (%)  50,00 % 50,00 %  

9.º Ano (%)  66,67% 33,33%  

 

No que respeita ao hábito dos Encarregados de Educação pedirem informações aos professores, sobre os progressos / 

dificuldades dos seus educandos, na opção, Nunca, encontramos a maior percentagem no Pré-Escolar, com 33,33% e, a 

menor percentagem nos restantes anos, com 0,00%. Na opção, Às vezes, encontramos a maior percentagem no 6.º Ano, 

com 100,00% e, a menor percentagem no Pré-Escolar, com 0,00%. Relativamente à opção, Sempre, verificamos a maior 

percentagem no Pré-Escolar, com 66,67% e, a menor percentagem no 6.º Ano, com 0,00%. 

5. “Tenho por hábito verificar a caderneta escolar.” 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não 

 Respondeu 

Pré- Escolar(%) 33,33% 33,33% 33,33%  

1.º Ciclo (%)   100,00%  

5.º Ano (%)  33,33 % 66,67 %  

6.º Ano (%)  25,00% 75,00%  

7.º Ano (%)  16,67% 83,33%  

8.º Ano (%)   100,00%  

9.º Ano (%)   100,00%  

 

No que concerne ao hábito dos Encarregados de Educação verificarem a caderneta escolar, na opção, Nunca, 

encontramos a maior percentagem no Pré-Escolar, com 33,33% e, a menor percentagem nos restantes anos, com 0,00%. 
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Na opção, Às vezes, encontramos a maior percentagem no Pré-Escolar e, no 5.º Ano, com 33,33% e, a menor percentagem 

no 1.º ciclo, 8.º e 9.º Ano, com 0,00%. Relativamente à opção, Sempre, verificamos a maior percentagem no 1.º ciclo, no 8.º 

Ano e no 9.º Ano, com 100,00% e, a menor percentagem no Pré-Escolar, com 33,33%. Todos os Encarregados de 

Educação responderam a esta questão.  

 

6. “Incentivo o meu filho à leitura.” 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não  

Respondeu 

Pré- Escolar(%) 33,33%  33,33% 33,33% 

1.º Ciclo (%)  25,00% 62,50% 12,50% 

5.º Ano (%)  33,33 % 66,67 %  

6.º Ano (%)  25,00% 75,00%  

7.º Ano (%)  33,33% 66,67 %  

8.º Ano (%)  83,33% 16,67%  

9.º Ano (%)  33,33% 66,67 %  

 

No que diz respeito ao incentivo dos Encarregados de Educação à leitura, na opção, Nunca, encontramos a maior 

percentagem no Pré-Escolar, com 33,33% e, a menor percentagem, no 1.º ciclo, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º Ano, com 0,00%. No 

que concerne à opção, Às vezes, encontramos a maior percentagem no 8.º ano, com 83,33% e, a menor percentagem no 

Pré-Escolar, com 0,00%. Relativamente à opção, Sempre, verificamos a maior percentagem no 6.º Ano, com 75,00% e, a 

menor percentagem no 8.º Ano, com 16,67%. Em relação à opção, Não Respondeu, temos a maior percentagem no Pré-

Escolar, com 33,33% e, a menor percentagem no 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º Anos, com 0,00%.  

 

7. “Participo nas atividades do PAA (Plano Anual de Atividades).” 

 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não 

 Respondeu 

Pré- Escolar(%) 33,33% 33,33% 33,33%  

1.º Ciclo (%)  87,50% 12,50%  

5.º Ano (%) 16,67 % 66,67 % 16,67 %  

6.º Ano (%) 25,00% 75,00%   

7.º Ano (%)  66,67 % 16,67 % 16,67 % 

8.º Ano (%) 33,33% 50,00%  16,67 % 

9.º Ano (%) 33,33% 66,67 %   

 

Relativamente à participação dos Encarregados de Educação nas atividades do PAA, na opção, Nunca, encontramos a 

maior percentagem no Pré-Escolar, 8.º e 9.º Ano, com 33,33% e, a menor percentagem no 1.º ciclo e 7.º Ano, com 0, 00%. 

Na opção, Às vezes, encontramos a maior percentagem no 1.º ciclo, com 87,50% e, a menor percentagem no Pré-Escolar, 

com 33,33%. Relativamente à opção, Sempre, verificamos a maior percentagem no Pré-Escolar, com 33,33% e, a menor 

percentagem no 6.º, 8.º e 9.º Ano, com 0,00%. Em relação à opção, Não Respondeu, temos a maior percentagem no 7.º e 

8.º Ano, com 16,67% e, a menor percentagem no Pré-Escolar, 1.º ciclo, 5,º, 6.º e 9.º Anos, com 0,00%.  
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8. “Incentivo o meu filho a criar métodos de estudo.” 

 

 1 

(NUNCA) 

2 

(ÀS VEZES) 

3 

(SEMPRE) 

Não 

 Respondeu 

Pré- Escolar(%) 33,33%  33,33% 33,33% 

1.º Ciclo (%)  12,50% 75,00% 12,50% 

5.º Ano (%)   100,00%  

6.º Ano (%)  50,00% 50,00%  

7.º Ano (%)  33,33% 66,67%  

8.º Ano (%)  66,67% 33,33%  

9.º Ano (%)  33,33% 66,67%  

 

No que diz respeito, ao incentivo dos Encarregados de Educação na criação de métodos de estudo nos seus educandos 

criem métodos de estudo, na opção, Nunca, encontramos a maior percentagem no Pré-Escolar, com 33,33% e, a menor 

percentagem no 1.º ciclo, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º Ano, com 0,00%. Na opção, Às vezes, encontramos a maior percentagem no 

8.º Ano, com 66,67% e, a menor percentagem no Pré-Escolar e 5.º Ano, com 0,00%. Relativamente à opção, Sempre, 

verificamos a maior percentagem no 5.º Ano, com 100,00% e, a menor percentagem no Pré-Escolar e 8.º Ano, com 33,33%. 

Em relação à opção, Não Respondeu, temos a maior percentagem no Pré-Escolar com 33,33% e, a menor percentagem no 

5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º Anos, com 0,00%.   

 

9. Selecione, três razões que levam o Encarregado de Educação a 

participar, pouco, na vida escolar do seu filho: 
Pré-Escolar (%) 

Não Respondeu 

Pré- Escolar (%) 

Falta de interesse pelo que se passa na escola. 33,33% 

66,67% 

O meu filho é bom aluno.  

Por razões profissionais. 33,33% 

É uma perda de tempo.  

O meu filho não dá problemas na escola. 33,33% 

As atividades realizadas na escola são fracas.  

As palestras/sessões são desinteressantes.  

Outra (s)  

 

Relativamente às razões que levam os Encarregados de Educação, dos alunos do Pré- Escolar, a participar, pouco, na 

vida escolar dos seus filhos, encontramos as maiores percentagens, nas opções: “ Falta de interesse pelo que se passa na 

escola”; “ Por razões profissionais” e “ O meu filho não dá problemas na escola”, com 33,33%. Não Respondeu, com 

66,67%. 

 

9. Selecione, três razões que levam o Encarregado de Educação a 

participar, pouco, na vida escolar do seu filho: 
1.º Ciclo (%) 

Não Respondeu 

1.º Ciclo (%) 

Falta de interesse pelo que se passa na escola. 12,50% 

37,50% 

O meu filho é bom aluno.  

Por razões profissionais.  

É uma perda de tempo.  

O meu filho não dá problemas na escola. 37,50% 

As atividades realizadas na escola são fracas. 12,50% 

As palestras/sessões são desinteressantes. 25,00% 

Outra (s): Não especificou 12,50% 
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No que respeita às razões que levam os Encarregados de Educação, dos alunos do 1.º ciclo, a participar, pouco, na 

vida escolar dos seus filhos, encontramos as maiores percentagens nas opções: “ O meu filho não dá problemas na escola”, 

com 37,50% e “ As palestras/sessões são desinteressantes”, com 25,00%. Não Respondeu, com 37,50%.  

 

9. Selecione, três razões que levam o Encarregado de Educação a 

participar, pouco, na vida escolar do seu filho: 

 

5.ºAno (%) 

 

Não Respondeu 

5.ºAno (%) 

Falta de interesse pelo que se passa na escola. 16,67 %  

O meu filho é bom aluno. 66,67 % 

Por razões profissionais.  33,33 % 

É uma perda de tempo.  

O meu filho não dá problemas na escola. 83,33 % 

As atividades realizadas na escola são fracas.  

As palestras/sessões são desinteressantes.  

Outra (s)  

 

Relativamente às razões que levam os Encarregados de Educação, dos alunos do 5.º Ano, a participar, pouco, na vida 

escolar dos seus filhos, temos as maiores percentagens nas opções, “ O meu filho não dá problemas na escola”, com 

83,33% e “ O meu filho é bom aluno “, com 66,67%.   

 

 

9. Selecione, três razões que levam o Encarregado de Educação a 

participar, pouco, na vida escolar do seu filho: 

 

6.ºAno (%) 

 

Não Respondeu 

6.ºAno (%) 

Falta de interesse pelo que se passa na escola. 25,00%  

O meu filho é bom aluno. 50,00% 

Por razões profissionais.  50,00% 

É uma perda de tempo. 25,00% 

O meu filho não dá problemas na escola. 50,00% 

As atividades realizadas na escola são fracas.  

As palestras/sessões são desinteressantes. 50,00% 

Outra (s)  

 

Relativamente às razões que levam os Encarregados de Educação, dos alunos do 6.º Ano, a participar, pouco, na vida 

escolar dos seus filhos, encontramos a maior percentagem nas opções “O meu filho é bom aluno”, “Por razões 

profissionais”, “O meu filho não dá problemas na escola” e “As palestras/sessões são desinteressantes”, com 50,00%. 

 

9. Selecione, três razões que levam o Encarregado de Educação a 

participar, pouco, na vida escolar do seu filho: 

 

7.ºAno (%) 

 

Não Respondeu 

7.ºAno (%) 

Falta de interesse pelo que se passa na escola. 16,67%  

 

 

16,67% 

O meu filho é bom aluno. 33,33% 

Por razões profissionais. 33,33% 

É uma perda de tempo.  

O meu filho não dá problemas na escola.  83,33% 

As atividades realizadas na escola são fracas. 16,67% 

As palestras/sessões são desinteressantes.  

Outra (s)  

 

No que se refere às razões que levam os Encarregados de Educação, dos alunos do 7.º Ano, a participar, pouco, na 

vida escolar dos seus filhos, encontramos a maior percentagem, na opção “O meu filho não dá problemas na escola”, com 

83,33%. 
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9. Selecione, três razões que levam o Encarregado de Educação a 

participar, pouco, na vida escolar do seu filho: 
8.ºAno (%) 

Não Respondeu 

8.ºAno (%) 

Falta de interesse pelo que se passa na escola.  

33,33% 

O meu filho é bom aluno. 33,33% 

Por razões profissionais.  16,67% 

É uma perda de tempo.  

O meu filho não dá problemas na escola.  50,00% 

As atividades realizadas na escola são fracas.  

As palestras/sessões são desinteressantes.  

Outra (s) Tenho outra na escola 16,67% 

 

No que concerne às razões que levam os Encarregados de Educação, dos alunos do 8.º Ano, a participar, pouco, na 

vida escolar dos seus filhos, encontramos a maior percentagem, na opção “O meu filho não dá problemas na escola”, com 

50,00%. 

 

9. Selecione, três razões que levam o Encarregado de Educação a 

participar, pouco, na vida escolar do seu filho: 

 

9.ºAno (%) 

 

Não Respondeu 

9.ºAno (%) 

Falta de interesse pelo que se passa na escola. 33,33%  

O meu filho é bom aluno.  

Por razões profissionais.        66,67% 

É uma perda de tempo.  

O meu filho não dá problemas na escola. 100,00% 

As atividades realizadas na escola são fracas. 33,33% 

As palestras/sessões são desinteressantes.  

Outra (s)  

 

No que se refere às razões que levam os Encarregados de Educação, dos alunos do 9.º Ano, a participar, pouco, na 

vida escolar dos seus filhos, encontramos a maior percentagem, na opção “O meu filho não dá problemas na escola”, com 

100,00%. 

 

10. Que atividades gostaria de ver realizadas na escola.  
Pré- Escolar 

(%) 

Não Respondeu 

Pré- Escolar (%) 

  100,00% 

  

Relativamente às atividades que gostariam de ver realizadas na escola, no Pré-Escolar, 100,00% dos Encarregados de 

Educação, não responderam. 

 

 

10. Que atividades gostaria de ver realizadas na escola. 1.º Ciclo (%) 
Não Respondeu 

1.º Ciclo (%) 

Mais visitas de estudo. 12,50%  

62,50% Visitas a Museus. 12,50% 

Natação. 12,50% 

 

No que diz respeito às atividades que gostariam de ver realizadas na escola, no 1.º ciclo, 62,50% dos Encarregados de 

Educação, não responderam. 

As atividades que mais se destacam são “Mais visitas de estudo”, “Visitas a Museus” e “Natação”, todas com 12,50%. 
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10. Que atividades gostaria de ver realizadas na escola. 5.ºAno (%) 
Não Respondeu 

5.ºAno (%) 

Teatros. 16,67 %  

50,00 % Piscina e visitas de estudo. 16,67 % 

Atividades que ajudem as crianças a ultrapassarem alguns medos e 

incertezas que possuem. 

 

16,67 % 

 

No que concerne às atividades que gostariam de ver realizadas na escola, no 5.º Ano, 50,00% dos Encarregados de 

Educação, não responderam. 

As atividades que mais se destacam são “Teatros”, “Piscina e visitas de estudo” e “Atividades que ajudem as crianças a 

ultrapassarem alguns medos e incertezas que possuem”, todas com 16,67%. 

 

10. Que atividades gostaria de ver realizadas na escola. 6.ºAno (%) 
Não Respondeu 

6.ºAno (%) 

Hábitos de leitura 25,00% 75,00% 

 

Em relação às atividades que gostariam de ver realizadas na escola, no 6.º Ano, 75,00% dos Encarregados de 

Educação, não responderam. 

A atividade que mais se salientou foi “Hábitos de leitura”, com 25,00%. 

 

10. Que atividades gostaria de ver realizadas na escola. 7.ºAno (%) 
Não Respondeu 

7.ºAno (%) 

Campeonatos/ torneios. 16,67%  

 

33,33% 

Convívio entre pais, alunos e professores. 16,67% 

Ocupação de tempos “mortos” quandos os professores faltam. 16,67% 

Workshops de culinária, moda e estética. 16,67% 

Concertos de música. 16,67% 

Vinda de figuras públicas à escola. 16,67% 

 

No que se refere às atividades que gostariam de ver realizadas na escola, no 7.º Ano, 33,33% dos Encarregados de 

Educação, não responderam. 

As atividades referidas apresentam todas a mesma percentagem, a saber, 16,67%.  

 

 

10. Que atividades gostaria de ver realizadas na escola. 8.ºAno (%) 
Não Respondeu 

8.ºAno (%) 

Teatro. 16,67% 

33,33% 
Atividades com alunos e professores. 16,67% 

Dança. 16,67% 

Atividades promotoras da leitura. 16,67% 

 

No que se refere às atividades que gostariam de ver realizadas na escola, no 8.º Ano, 33,33% dos Encarregados de 

Educação, não responderam. 

As atividades referidas apresentam todas a mesma percentagem, a saber, 16,67%.  
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10. Que atividades gostaria de ver realizadas na escola. 9.ºAno (%) 
Não Respondeu 

9.ºAno (%) 

Natação. 33,33% 66,67% 

 

No que se refere às atividades que gostariam de ver realizadas na escola, no 9.º Ano, 66,67% dos Encarregados de 

Educação, não responderam. 

A atividade que mais se salientou, foi “ Natação”, com 33,33%.  

 

11. Que palestras/sessões gostaria que a escola promovesse. 
Pré- Escolar 

(%) 

Não Respondeu 

Pré- Escolar (%) 

  100,00% 

 

Em relação às palestras/sessões que os Encarregados de Educação gostariam que a escola promovesse, no Pré-

Escolar, 100,00% dos Encarregados de Educação, não responderam.   

 

 

11. Que palestras/sessões gostaria que a escola 

promovesse. 
1.º Ciclo (%) 

Não Respondeu 

1.º Ciclo (%) 

Palestras na área da Psicologia. 12,50%  

75,00% Benefícios/malefícios dos trabalhos de casa. 

Palestras com a presença de escritores para incentivar à 

leitura. 

 

12,50% 

 

No que concerne às palestras/sessões que os Encarregados de Educação gostariam que a escola promovesse, no 1.º 

Ciclo, 75,00% dos Encarregados de Educação, não responderam. 

As atividades referidas apresentam todas a mesma percentagem, a saber, 12,50%.  

 

11. Que palestras/sessões gostaria que a escola 

promovesse. 
5.ºAno (%) 

Não Respondeu 

5.ºAno (%) 

O “ perigo” da internet e sessões de esclarecimento relativo 

à sexualidade. 

16,67 %  

 

50,00 % Sobre redes sociais e os seus perigos para pais e alunos.  16,67 % 

Palestras para esclarecer problemas de doenças que os 

alunos poderão ter.  

16,67 % 

 

Relativamente às palestras/sessões que os Encarregados de Educação gostariam que a escola promovesse, no 5.º 

Ano, 50,00% dos Encarregados de Educação, não responderam. 

As atividades referidas apresentam todas a mesma percentagem, a saber, 16,67%.  

 

11. Que palestras/sessões gostaria que a escola 

promovesse. 
6.ºAno (%) 

Não Respondeu 

6.ºAno (%) 

Dificuldades dos alunos. 25,00% 75,00% 

Métodos de Estudo. 25,00% 

 

No que diz respeito às palestras/sessões que os Encarregados de Educação gostariam que a escola promovesse, no 

6.º Ano, 75,00% não responderam. 

As atividades referidas apresentam todas a mesma percentagem, a saber, 25,00%. 
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11. Que palestras/sessões gostaria que a escola 

promovesse. 
7.ºAno (%) 

Não Respondeu 

7.ºAno (%) 

Estilo de vida saudável, alimentação equilibrada. 16,67%  

 

 

50,00% 

Apoio ao estudo.  16,67% 

Melhorar o sistema de segurança/vigilância. 16,67% 

Bullying. 16,67% 

Racismo. 16,67% 

Promoção do desporto. 16,67% 

Não. 16,67% 

 

Relativamente às palestras/sessões que os Encarregados de Educação gostariam que a escola promovesse, no 7.ºAno, 

50,00% dos Encarregados de Educação, não responderam. 

As atividades referidas apresentam todas a mesma percentagem, a saber, 16,67%.  

 

11. Que palestras/sessões gostaria que a escola 

promovesse. 
8.ºAno (%) 

Não Respondeu 

8.ºAno (%) 

Os Perigos da Internet. 16,67%  

 

50,00% 

Sexualidade. 16,67% 

Planeamento do estudo. 16,67% 

Incentivo à atividade física. 16,67% 

Bons hábitos alimentares. 16,67% 

 

Em relação às palestras/sessões que os Encarregados de Educação gostariam que a escola promovesse, no 8.º Ano, 

50,00% dos Encarregados de Educação, não responderam. 

As atividades referidas apresentam todas a mesma percentagem, a saber, 16,67%.  

 

 

11. Que palestras/sessões gostaria que a escola 

promovesse. 
9.ºAno (%) 

Não Respondeu 

9.ºAno (%) 

  100,00% 

 

Em relação às palestras/sessões que os Encarregados de Educação gostariam que a escola promovesse, no 9.º Ano, 

100,00% dos Encarregados de Educação, não responderam.  

 

12. O Encarregado de Educação já participou em atividades 

organizadas pela escola? Qual (Quais)? 

Pré- Escolar 

(%) 

Não Respondeu 

Pré- Escolar (%) 

Visita de estudo. 33,33%  

 

33,33% 

 

 

Feirinhas. 33,33% 

Festa de final de ano. 33,33% 

Carnaval. 33,33% 

Sempre que solicitado pelos professores. 33,33% 

 

Relativamente à participação dos Encarregados de Educação, do Pré- Escolar ,nas atividades organizadas pela escola, 

verifica-se que 33,33% dos Encarregados de Educação, não responderam.   

As atividades referidas apresentam todas a mesma percentagem, a saber, 33,33%.  
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12. O Encarregado de Educação já participou em atividades 

organizadas pela escola? Qual (Quais)? 
1.º Ciclo (%) 

Não Respondeu 

1.º Ciclo (%) 

Feiras. 25,00%  

 

37,50% 

Festa final de ano. 12,50% 

Não. 12,50% 

Feira de gastronomia. 12,50% 

Construindo uma escola no ano 2015/2016. 12,50% 

Passeios. 12,50% 

 

No que respeita à participação dos Encarregados de Educação, do 1.º Ciclo, nas atividades organizadas pela escola, 

37,50% dos Encarregados de Educação não responderam. Dos Encarregados de Educação que responderam encontramos 

a maior percentagem em “ Feiras”, com 25,00%.  

 

12. O Encarregado de Educação já participou em atividades 

organizadas pela escola? Qual (Quais)? 
5.ºAno (%) 

Não Respondeu 

5.ºAno (%) 

Feiras e festas.  33,33 %   66,67 % 

 

Relativamente à participação dos Encarregados de Educação, do 5.º Ano, nas atividades organizadas pela escola, 

66,67% dos Encarregados de Educação, não responderam. 

As atividades que mais se salientaram foram “ Feiras e Festas “, com 33,33%. 

 

 

12. O Encarregado de Educação já participou em atividades 

organizadas pela escola? Qual (Quais)? 
6.ºAno (%) 

Não Respondeu 

6.ºAno (%) 

Não. 50,00%  

25,00% Festas. 25,00% 

Jogos de Leitura. 25,00% 

 

No que concerne à participação dos Encarregados de Educação, do 6.º Ano, nas atividades organizadas pela escola, 

25,00% não responderam. Dos Encarregados de Educação que responderam encontramos a maior percentagem em “ 

Não”, com 50,00%.  

 

12. O Encarregado de Educação já participou em atividades 

organizadas pela escola? Qual (Quais)? 
7.ºAno (%) 

Não Respondeu 

7.ºAno (%) 

Não. 66,67% 33,33% 

 

No que se refere à participação dos Encarregados de Educação, do 7.º Ano, nas atividades organizadas pela escola, 

33,33% não responderam. Dos Encarregados de Educação que responderam, encontramos a maior percentagem em “ 

Não”, com 66,67%.  

 

12. O Encarregado de Educação já participou em atividades 

organizadas pela escola? Qual (Quais)? 
8.ºAno (%) 

Não Respondeu 

8.ºAno (%) 

Feira de S. Martinho. 50,00% 50,00% 

 

Quanto à participação dos Encarregados de Educação, do 8.º Ano, nas atividades organizadas pela escola, 50,00% não 

responderam. Dos Encarregados de Educação que responderam, encontramos a maior percentagem em” Feira de S. 

Martinho”, com 50,00%.  
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12. O Encarregado de Educação já participou em atividades 

organizadas pela escola? Qual (Quais)? 
9.ºAno (%) 

Não Respondeu 

9.ºAno (%) 

 Feira de S. Martinho.  33,33%   66,67% 

 

Em relação à participação dos Encarregados de Educação, do 9.º Ano, nas atividades organizadas pela escola, 66,67% 

não responderam. Dos Encarregados de Educação que responderam, encontramos a maior percentagem em” Feira de S. 

Martinho”, com 33,33%.  

 

 

13. O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra 

realizada pela escola? Qual (Quais)? 

Pré- Escolar 

(%) 

Não Respondeu 

Pré- Escolar (%) 

Não. 66,67% 33,33% 

 

Relativamente ao Pré-Escolar e à questão “ O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra realizada pela 

escola? Qual (Quais)?”, verifica-se que 66,67% responderam“ Não” e, 33,33% dos Encarregados de Educação, não 

responderam. 

 

13. O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra 

realizada pela escola? Qual (Quais)? 
1.º Ciclo (%) 

Não Respondeu 

1.º Ciclo (%) 

Não. 25,00% 75,00% 

 

No que se refere à questão “ O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra realizada pela escola? Qual 

(Quais)?”, constata-se que no 1.º Ciclo, 75,00% dos Encarregados de Educação não responderam e, 25,00% responderam 

“Não”.  

 

13. O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra 

realizada pela escola? Qual (Quais)? 
5.ºAno (%) 

Não Respondeu 

5.ºAno (%) 

Bullying e alimentação infantil. 16,67 %  

66,67 % O que se passa na escola com os alunos.  16,67 % 

 

Relativamente à questão “O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra realizada pela escola?”, no 5.º 

Ano, 66,67% dos Encarregados de Educação não responderam e, 16,67%, responderam “Bullying e alimentação infantil”, 

assim como, 16,67% responderam “O que se passa na escola com os alunos”. 

 

 

13. O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra 

realizada pela escola? Qual (Quais)? 
6.ºAno (%) 

Não Respondeu 

6.ºAno (%) 

Não. 75,00% 25,00% 

 

Quanto à questão “O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra realizada pela escola?”, no 6.º Ano, 

75,00% dos Encarregados de Educação, não participaram em nenhuma palestra e, 25% não responderam. 

 

 

13. O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra realizada pela 

escola? Qual (Quais)? 
7.ºAno (%) 

Reuniões da associação de pais. 16,67% 

Não. 83,33% 

 

Em relação à questão “O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra realizada pela escola?”, no 7.º Ano, 

83,33% dos Encarregados de Educação, não participaram em nenhuma palestra e, 16,67%, responderam que participaram 

nas reuniões da associação de pais. 
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13. O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra 

realizada pela escola? Qual (Quais)? 
8.ºAno (%) 

Não Respondeu 

8.ºAno (%) 

Não.  33,33%   

33,33% 

  

Bullying. 16,67% 

Síndrome de Asperger. 16,67% 

 

No que respeita à questão “O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra realizada pela escola?”, no 8.º 

Ano, 33,33% dos Encarregados de Educação, não responderam e, 33,33% responderam que não participaram.   

 

13. O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra 

realizada pela escola? Qual (Quais)? 
9.ºAno (%) 

Não Respondeu 

9.ºAno (%) 

   100,00% 

 

No 9.º Ano, 100,00% dos Encarregados de Educação, não responderam à questão “O Encarregado de Educação já 

participou nalguma palestra realizada pela escola?”. 

 

Durante a análise dos casos pudemos constatar que, alguns deles, não se enquadravam na diferenciação, inicialmente 

feita. Desta forma, iremos analisá-los isoladamente e de acordo com o nível de ensino dos seus educandos. 

Assim, no Pré-Escolar, temos um caso em que a Encarregada de Educação é uma tia, de estado civil divorciada e 

tem como profissão empregada de limpeza. 

No que respeita às questões “Acompanho o meu educando na realização dos trabalhos de casa”, “Participo nas 

reuniões de pais”, “Falo com o meu filho sobre o que se passa na escola”, “Costumo pedir informações aos professores 

sobre os progressos/dificuldades do meu filho”, “Tenho por hábito verificar a caderneta escolar”, “Incentivo o meu filho à 

leitura”, “Participo nas atividades do PAA (Plano Anual de Atividades)” e “Incentivo o meu filho a criar métodos de estudo”, a 

Encarregada de Educação respondeu Sempre em todas elas. 

Relativamente “Às razões que levam o Encarregado de Educação a participar pouco na vida escolar dos seus filhos”, a 

única opção selecionada foi “Por razões profissionais”. 

No que concerne às questões “Que atividades que gostaria que a escola realizasse” e “Que palestras/sessões gostaria 

que a escola promovesse”, esta Encarregada de Educação não apresentou qualquer sugestão. 

Quanto “À participação dos Encarregados de Educação nas atividades organizadas pela escola”, a inquirida demonstrou 

ter participado na “Feira de S. Martinho” e “Festa de Final de Ano”. 

À questão “O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra realizada pela escola? Qual (Quais)?”, a 

Encarregada de Educação referiu não ter participado.  

Ainda no Pré-Escolar, encontramos dois Encarregados de Educação mães, o seu estado civil é solteiro e estão 

empregadas, sendo uma contabilista e administradora de empresas e a outra empregada hoteleira. 

Relativamente à questão “Acompanho o meu educando na realização dos trabalhos de casa”, 50,00% dos 

Encarregados de Educação, responderam Às vezes e, 5,00% responderam Sempre.  

Quanto à participação dos pais nas reuniões de pais, 100,00% dos Encarregados de Educação responderam Sempre. 

Relativamente ao diálogo dos Encarregados de Educação com os seus filhos sobre o que se passa na escola, 100,00% 

dos Encarregados de Educação responderam Sempre.  

No que respeita à questão, “Costumo pedir informações aos professores sobre os progressos/dificuldades do meu filho”, 

50,00% dos Encarregados de Educação responderam Às vezes e 50,00% Sempre. 

Em relação ao hábito dos Encarregados de Educação em verificar a caderneta escolar dos seus filhos, 50,00% dos 

Encarregados de Educação responderam Às vezes e, 50,00% Sempre. 

No que concerne à questão, “Incentivo o meu filho à leitura”, 50,00% dos Encarregados de Educação responderam Às 

vezes e 50,00% Sempre. 

Quanto à participação dos Encarregados de Educação nas atividades do PAA, 100,00% dos Encarregados de Educação 

responderam Às vezes.  

No que se refere à questão, “Incentivo o meu filho a criar métodos de estudo”, 50,00% dos Encarregados de Educação 

responderam Às vezes e 50,00% Sempre. 
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Relativamente às razões que levam o Encarregado de Educação a participar pouco na vida escolar dos seus filhos, 

100,00% dos Encarregados de Educação responderam Por razões profissionais.  

No que respeita à questão, “Que atividades gostaria de ver realizadas na escola”, 50,00% dos Encarregados de Educação 

responderam “O uso da «cantina» em funcionamento” e “Usufruírem da piscina” e 50,00% não responderam. 

Em relação às palestras/sessões que os Encarregados de Educação gostariam que a escola promovesse, 100,00% dos 

Encarregados de Educação não responderam. 

No que concerne à questão, ”O Encarregado de Educação já participou em atividades organizadas pela escola? Qual? 

(Quais?)”, 50,00% dos Encarregados de Educação responderam que não e 50,00% responderam “Feira gastronómica” e 

“Tardes ativas”. 

Quanto à questão, ”O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra organizada pela escola? Qual? (Quais?)”, 

50,00% dos Encarregados de Educação responderam que não e 50,00% não responderam. 

Quanto ao 1.º ciclo temos um caso em que Encarregada de Educação é a mãe, de estado civil viúva e cuja profissão é 

operária fabril. 

No que respeita às questões, “Participo nas reuniões de pais”, “Falo com o meu filho sobre o que se passa na escola” e 

“Tenho por hábito verificar a caderneta escolar”, a Encarregada de Educação respondeu Sempre. 

Nas questões, “Acompanho o meu educando na realização dos trabalhos de casa”, “Incentivo o meu filho à leitura” e 

“Incentivo o meu filho a criar métodos de estudo”, a Encarregada de Educação respondeu Às vezes. 

Por último e, nas questões “Costumo pedir informações aos professores sobre os progressos/dificuldades do meu filho” 

e “Participo nas atividades do PAA (Plano Anual de Atividades)”, a Encarregada de Educação respondeu Nunca. 

Relativamente “Às razões que levam a Encarregada de Educação a participar pouco na vida escolar dos seus filhos”, as 

opções selecionadas foram “Por razões profissionais” e “O meu filho não dá problemas na escola”. 

No que concerne à questão “Que atividades gostaria de ver realizadas na escola”, a Encarregada de Educação 

salientou “Dias festivos”, “Aprender a Cozinhar”, “Alimentação Saudável” e “Saúde”. 

Quanto “Às palestras/sessões que gostaria que a escola promovesse”, indicou “Desenvolvimento de competências 

sócio emocionais”. 

No que se refere às questões, “O Encarregado de Educação já participou nas atividades organizadas pela escola? Qual 

(Quais)?” e “O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra realizada pela escola? Qual (Quais)?”, a 

Encarregada de Educação referiu nunca ter participado. 

No 1.º ciclo temos ainda cinco inquéritos que não se enquadravam na designação efetuada e, por isso, decidimos 

agrupá-los dadas as semelhanças que têm entre si. Assim, todos os inquéritos correspondem a Encarregadas de 

Educação, solteiras e, relativamente à profissão, uma é professora, uma é empregada de balcão e três estão 

desempregadas.  

No que respeita à afirmação, “Acompanho o meu educando na realização dos trabalhos de casa”, foram dadas duas 

respostas Sempre e três respostas Às vezes. Na afirmação “Participo nas reuniões de pais”, quatro Encarregadas de 

Educação, referiram Sempre e uma respondeu Às vezes. Quanto à afirmação, “Falo com o meu filho sobre o que se passa 

na escola”, todas as Encarregadas de Educação responderam Sempre. Relativamente à afirmação, “Costumo pedir 

informações aos professores sobre os progressos/dificuldades do meu filho”, quatro Encarregadas de Educação afirmaram 

Sempre e uma referiu Às vezes. Na afirmação “Tenho por hábito verificar a caderneta escolar”, obtivemos quatro respostas 

Sempre e uma resposta Nunca. Quanto à afirmação, “Incentivo o meu filho à leitura”, três Encarregadas de Educação 

responderam Sempre e duas responderam Às vezes. Na afirmação, “Participo nas atividades do PAA (Plano Anual de 

Atividades)”, duas Encarregadas de Educação responderam Às vezes e três responderam Sempre. Por último e, na 

afirmação “Incentivo o meu filho a criar métodos de estudo”, obtivemos quatro respostas Sempre e uma resposta Às vezes. 

Relativamente “Às razões que levam o Encarregado de Educação a participar, pouco, na vida escolar dos seus filhos”, 

as opções selecionadas foram: “O meu filho é bom aluno”, “Por razões profissionais”, “O meu filho não dá problemas na 

escola” e “Dificuldade em acompanhar/explicar os conteúdos lecionados”. 

No que concerne “Às atividades que gostaria que a escola realizasse”, apenas três Encarregadas de Educação 

responderam e sugeriram “Jogos nos recreios”, “Construção de ecoponto”, “Recolha de brinquedos para distribuir pelos 

mais carenciados”, “Cabazes de Natal” e “Feira da alimentação”. 

Na questão, “Que palestras/sessões gostaria que a escola promovesse”, apenas duas Encarregadas de Educação 

responderam e referiram: “Suporte Básico de Vida”, “Acompanhamento do percurso escolar dos educandos”, “Violência 

doméstica”, “Bullying” e “Drogas”. 
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Quanto à “Participação dos Encarregados de Educação nas atividades organizadas pela escola”, as Encarregadas de 

Educação indicaram: “Feira de S. Martinho”, “Recolha de Papel”, “Entrevista sobre profissões” e “Decoração de Natal na 

Alameda”. 

Por último, na questão “O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra realizada pela escola? Qual 

(Quais)?”, apenas uma Encarregada de Educação referiu ter participado e indicou a sessão de esclarecimento “Bullying”. 

No 2.º ciclo, relativamente ao 5.º Ano, surgem dois inquéritos que não se enquadram nos restantes, com as mães 

como Encarregadas de Educação, solteiras e tendo como profissões comerciante e polivalente imobiliário. 

Quanto às afirmações “Acompanho o meu educando na realização dos trabalhos de casa” e “Participo nas reuniões de 

pais”, foram dadas duas respostas no item Às vezes e duas respostas no item Sempre. Na afirmação “Falo com o meu filho 

sobre o que se passa na escola”, ambas as inquiridas responderam Sempre. A afirmação, “Costumo pedir informações aos 

professores sobre os progressos/dificuldades do meu filho”, obteve uma resposta Às vezes e uma resposta Sempre. Na 

afirmação, “Tenho por hábito verificar a caderneta escolar”, as Encarregadas de Educação responderam Sempre. Nas 

afirmações, “Incentivo o meu filho à leitura”, e “Incentivo o meu filho a criar métodos de estudo”, temos duas respostas Às 

vezes e duas respostas Sempre. Por último, na afirmação “Participo nas atividades do PAA (Plano Anual de Atividades)”, as 

Encarregadas de Educação responderam Às vezes. 

Relativamente à questão “Razões que levam o Encarregado de Educação a participar, pouco, na vida escolar dos seus 

filhos”, apenas uma inquirida respondeu e selecionou as opções “O meu filho é bom aluno”, “Por razões profissionais” e “O 

meu filho não dá problemas na escola”. 

No que concerne à questão “Que atividades que gostaria de ver realizadas na escola”, apenas uma das Encarregadas 

de Educação respondeu, sugerindo “Atividades culturais e ambientais”. 

Apenas uma das Encarregadas respondeu à questão “Que palestras/sessões que gostaria que a escola promovesse” e 

indicou “TDAH – Transtorno do défice de atenção e hiperatividade”. 

No que se refere à questão “O Encarregado de Educação já participou nas atividades organizadas pela escola? Qual 

(Quais)?”, apenas uma inquirida respondeu, referindo “Feiras”. Por último, na questão “O Encarregado de Educação já 

participou nalguma palestra realizada pela escola? Qual (Quais)?”, as Encarregadas de Educação não apresentaram 

qualquer resposta. 

No 2.º ciclo, no que se refere ao 6.º Ano, temos um caso em que a Encarregada de Educação é a avó, de estado civil 

casada/união de facto e cuja profissão é costureira. 

No que respeita às questões “Acompanho o meu educando na realização dos trabalhos de casa”, “Participo nas 

reuniões de pais”, “Falo com o meu filho sobre o que se passa na escola”, “Tenho por hábito verificar a caderneta escolar”, 

“Incentivo o meu filho à leitura” e “Incentivo o meu filho a criar métodos de estudo”, a Encarregada de Educação respondeu 

Sempre, em todas. Na questão “Costumo pedir informações aos professores sobre os progressos/dificuldades do meu filho” 

respondeu Às vezes e, na questão “Participo nas atividades do PAA (Plano Anual de Atividades)”, respondeu Nunca. 

Relativamente “Às razões que levam o Encarregado de Educação a participar, pouco, na vida escolar dos seus filhos”, 

selecionou as opções “O meu filho é bom aluno”, “Por razões profissionais” e “O meu filho não dá problemas na escola.” 

No que concerne “Às atividades que gostaria que a escola realizasse”, esta Encarregada de Educação não apresentou 

qualquer sugestão e a inexistência de resposta também se verificou na questão “Que palestras/sessões gostaria que a 

escola promovesse”. 

Quanto à “Participação dos Encarregados de Educação nas atividades organizadas pela escola”, a inquirida referiu 

nunca ter participado. Da mesma forma, na questão “O Encarregado de Educação já participou nalguma palestra realizada 

pela escola? Qual (Quais)?”, a Encarregada de Educação demonstrou nunca ter participado. 

No 3.º ciclo, quanto ao 9.º Ano, temos um caso em que a Encarregada de Educação é a mãe, de estado civil viúva, 

sendo empregada doméstica de profissão. 

No que respeita às afirmações “Acompanho o meu educando na realização dos trabalhos de casa”, “Participo nas 

reuniões de pais”, “Falo com o meu filho sobre o que se passa na escola”, “Incentivo o meu filho à leitura” e “Incentivo o 

meu filho a criar métodos de estudo”, a Encarregada de Educação respondeu Sempre, em todas. Já nas afirmações 

“Costumo pedir informações aos professores sobre os progressos/dificuldades do meu filho”, “Tenho por hábito verificar a 

caderneta escolar” e “Participo nas atividades do PAA (Plano Anual de Atividades)”, respondeu Às vezes. 

Relativamente “Às razões que levam o Encarregado de Educação a participar, pouco, na vida escolar dos seus filhos”, 

selecionou as opções “O meu filho é bom aluno” e “Por razões profissionais”. 

Nas restantes questões, a Encarregada de Educação não deu qualquer resposta. 
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A equipa de autoavaliação considerou importante desenvolver, neste ano letivo, um estudo sobre o processo de 

ensino/aprendizagem. Assim, foi elaborado um inquérito aos alunos constituído por treze questões e com as seguintes 

opções de resposta: 1 - Fraco; 2 - Insuficiente; 3 - Suficiente; 4 - Bom e 5 – Muito Bom. 

O inquérito online foi dirigido a todos os alunos do 2.º e 3.º Ciclos e preenchido sob a supervisão do(a) Diretor(a) de 

Turma. O inquérito esteve disponível na plataforma desde o dia 3 de março a 3 de abril de 2017.   

 

Segue-se uma análise das respostas de 496 alunos num total de 548 alunos matriculados nos 2.º e 3.º Ciclos. 

 

 
 

Em relação ao ano de escolaridade, num total de 496 respostas, obtivemos a maior percentagem no 5.º ano, com 

22,4%, e a menor no 8.º ano, com 16,3%. 

 

 
 

No que diz respeito ao sexo, num total de 496 respostas a percentagem é a seguinte: masculino 51,4% e feminino 

48,6%. 
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Relativamente à questão “Exigência do Ensino”, com um total de 496 respostas, encontrámos a maior percentagem 

na classificação 4 (Bom), com 46,8%, equivalente a 232 respostas dadas. A menor percentagem, 1%, encontra-se na 

classificação 1 (Fraco), equivalente a 5 respostas. Salienta-se que destas 2 foram dadas por alunos do 8.º A, 1 por um 

aluno do 8.º B, 1 por um aluno do 6.º A e 1 por um aluno do 6.º B. Na classificação 2 (Insuficiente), temos a percentagem de 

2,8%, equivalente a 14 respostas, que se encontram nas turmas: 5.º B com 4 respostas, 5.º D com 1 resposta, 6.º A com 1 

resposta, 6.º C com 2 respostas, 6.º D com 2 respostas, 7.º A com 2 respostas, 9.º B com 1 resposta e 9.º C com 1 

resposta. 

 

 
 

Quanto à questão “Aplicação de regras de disciplina em sala de aula”, e com um total de 496 respostas, 

encontramos a maior percentagem na classificação 4 (Bom), com 43,1% equivalente a 214 respostas dadas. A menor 

percentagem, 1%, encontra-se na classificação 1 (Fraco), equivalente a 5 respostas. Salienta-se que destas, 2 foram dadas 

por alunos do 8.º A, 1 por um aluno do 8.º B, 1 por um aluno do 5.º D e 1 por um aluno do 7.º D. Na classificação 2 

(Insuficiente), temos a percentagem de 1,6%, equivalente a 8 respostas, que se encontram nas turmas: 5.º D com 1 

resposta, 6.º C com 1 resposta, 6.º D com 1 resposta, 7.º A com 2 respostas, 7.º C com 1 resposta, 7.º D com 1 resposta e 

9.º F com 1 resposta.  
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Quanto à questão “ Organização do processo de ensino das matérias lecionadas”, encontramos a maior 

percentagem na classificação 4 (Bom), com 41,3%. A menor percentagem, 0,8%, encontra-se na classificação 1 (Fraco), 

com quatro respostas, a saber: 1 resposta do 5.º B, 1 resposta do 5.º D e 2 respostas do 8.º A. Na classificação 2 

(Insuficiente) temos a percentagem de 2,6%, sendo que 1 resposta refere-se ao 5.º B, 2 respostas ao 6.º C, 1 resposta ao 

6.º D, 1 resposta ao 7.º A, 1 resposta ao 7.º D, 1 resposta ao 8.º A, 1 resposta ao 8.ºB, 1 resposta ao 8.º C, 1 resposta ao 

8.º D, 1 resposta ao 9.º B, 1 resposta ao 9.º E e 1 resposta ao 9.º F. De referir que se obteve um total de 496 respostas. 

 

 

 

 
 

Relativamente à questão “Estratégias de ensino utilizadas pelos professores”, encontramos a maior percentagem 

na classificação 4 (Bom), com 43,1%. A menor percentagem, 1,2%, encontra-se na classificação 2 (Insuficiente), com seis 

respostas, a saber: 1 resposta do 5.º B, 1 resposta do 7.º A, 1 resposta do 7.º B, 1 resposta do 8.º A, 1 resposta do 8.º D e 1 

resposta do 9.º A. Na classificação 1 (Fraco), temos a percentagem de 1,4%, sendo que 1 resposta refere-se ao 6.º A, 1 

resposta ao 7.º A, 1 resposta ao 7.º D, 2 respostas ao 8.º A e 2 respostas ao 8.º B. De referir que se obteve um total de 496 

respostas. 
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No que diz respeito à questão “Segurança dos professores na abordagem às matérias lecionadas”, a percentagem 

mais elevada verifica-se no Bom, com 40,5%. No item Fraco obtivemos 4 respostas a saber: 1 aluno na turma do 7.º A e 3 

alunos da na turma do 8.º A. Em segundo lugar e, com a classificação de Insuficiente, encontramos 8 alunos, sendo que: 1 

aluno pertence à turma do 6.º A; 1 aluno à turma do 7.º B; 2 alunos à turma do 7.º D; 1 aluno à turma do 8.º B; 1 aluno à 

turma do 8.º C, 1 aluno à turma do 8.º D e finalmente 1 aluno pertencente à turma do 9.º E.  

 

 
 

Relativamente à questão “Qualidade das experiências realizadas em laboratório”, constatamos que a percentagem 

mais elevada se encontra na nomenclatura Bom, com 33,4%. No item Fraco, obtivemos 28 respostas a saber: 1 aluno do 

5.ºE; 2 alunos do 6.º A; 14 alunos do 6.º D; 1 aluno do 7.º C; 2 alunos do 8.º A; 1 aluno do 8.º B; 2 alunos do 8.º C; 4 alunos 

do 8.º D; e finalmente 1 aluno do 9.º E. Em segundo lugar e com a classificação de Insuficiente, adquirimos 22 respostas 

sendo que: 2 alunos pertencem à turma do 5.º E; 1 aluno à turma do 6.º A; 4 alunos à turma do 6.º C; 1 aluno à turma do 6.º 

D; 2 alunos à turma do 7.º B; 3 alunos à turma do 7.º C; 1 aluno à turma do 7.º D; 1 aluno pertence à turma do 8.º A; 6 

alunos à turma do 8.º D e, finalmente, 1 aluno à turma do 9.º F.  

Salientamos ainda que, a esta questão, 38 inquiridos não responderam. Destes, 20 são da turma 6.º E, 12 da turma 5.º 

E, 1 da turma 5.º D, 1 da turma 6.º C, 1 da turma 6.º D, 1 da turma 7.º A e 2 da turma 7.º D. 
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No que diz respeito à questão “Incentivo dos professores à aprendizagem”, e com um total de 496 respostas, 

encontramos a maior percentagem na classificação 4 (Bom), com 40,9% equivalente a 203 respostas dadas. A menor 

percentagem, 0,8%, encontra-se na classificação 1 (Fraco), equivalente a 4 respostas. Salienta-se que destas, 1 foi dada 

por um aluno do 7.º A, 2 por alunos do 8.º A e 1 por um aluno do 8.º D. Na classificação 2 (Insuficiente), temos a 

percentagem de 3%, equivalente a 15 respostas, que se encontram nas turmas: 6.º D com 1 resposta, 7.º A com 1 resposta, 

7.º D com 1 resposta, 7.º C com 1 resposta, 8.º A com 1 resposta, 8.º B com 1 resposta, 8.º C com 2 respostas, 8.º D com 4 

respostas, 9.º B com 1 resposta e 9.º C com 2 respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à questão “Preocupação dos professores com a aprendizagem dos alunos”, encontramos a maior 

percentagem na classificação 5 (Muito Bom), com 45,5% e que corresponde a 225 respostas. A menor percentagem, 0,8%, 

encontra-se na classificação 1 (Fraco), com quatro respostas, a saber: 1 resposta do 5.º C, 1 resposta do 7.º D, 1 resposta 

do 8.º A e 1 resposta do 8.ºB. Na classificação 2 (Insuficiente) temos a percentagem de 2,8%, que equivale a 14 respostas, 

sendo que 3 respostas referem-se ao 6.º D, 2 respostas ao 7.º C, 1 resposta ao 7.º D, 2 respostas ao 8.º C, 3 respostas ao 

8.º D, 1 resposta ao 9.º C e 2 respostas ao 9.º F. De referir que se obteve um total de 495 respostas e que um(a) aluno(a) 

do 5.º B não respondeu a esta questão. 

 

7. Incentivo dos professores à aprendizagem. 

8. Preocupação dos professores com a aprendizagem dos alunos. 
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No que diz respeito à questão “Disponibilidade dos professores para esclarecer dúvidas”, obtivemos 495 respostas 

sendo que o(a) aluno(a) que não respondeu pertence ao 6.º E. Nesta questão, a percentagem mais elevada verifica-se no 

Muito Bom, com 43,4%, e corresponde a 215 respostas. No item Fraco, obtivemos a percentagem de 0,8%, equivalente a 4 

respostas a saber: 1 aluno na turma do 7.º A, 1 aluno da turma do 8.º A, 1 aluno da turma do 8.º B e 1 aluno da turma do 

9.ºF. Com a classificação de Insuficiente, encontramos 12 alunos, ou seja, 2,4% sendo que: 1 aluno pertence à turma do 6.º 

D; 4 alunos à turma do 7.º C; 1 aluno à turma do 7.º D; 1 aluno à turma do 8.º C; 2 alunos à turma do 8.º D, 1 aluno à turma 

do 9.º B e finalmente 2 alunos pertencentes à turma do 9.º C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à questão “Explicação das matérias tantas vezes quantas as necessárias”, e com um total de 495 

respostas (1 aluno(a) do 6.ºC não respondeu), encontramos a maior percentagem na classificação 4 (Bom), com, 40,8%, 

equivalente a 202 respostas dadas. A menor percentagem, 1%, encontra-se na classificação 1 (Fraco), equivalente a 5 

respostas. Salienta-se que destas, 1 foi dada por um aluno do 6.ºC, 1 por um aluno do 7.ºC, 1 por um aluno do 7.ºD, 1 por 

um aluno do 8.º A e uma por um aluno do 9.º B. Na classificação 2 (Insuficiente), temos a percentagem de 2,8%, 

equivalente a 14 respostas, que se encontram nas turmas: 6.º A com 1 resposta, 6.ºD com 1 resposta, 7.º A com 3 

respostas, 7.º B com 2 respostas, 7.º C com 2 respostas, 8.º B com 1 resposta, 9.º C com 1 resposta e 9.º F com 3 

respostas.  

 

9. Disponibilidade dos professores para esclarecer dúvidas. 

10. Explicação das matérias tantas vezes quantas as necessárias. 
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No que concerne à questão “Valorização da participação dos alunos em contexto de sala de aula”, e com um total 

de 494 respostas (não responderam 2 alunos (as), um do 5.º B e um do 5.º D), encontramos a maior percentagem na 

classificação 4 (Bom), com 44,5%, equivalente a 220 respostas dadas. A menor percentagem, 0,8%, encontra-se na 

classificação 1 (Fraco), equivalente a 4 respostas. Salienta-se que destas, 1 foi dada por um aluno do 7.º A, 2 por alunos do 

7.º C e 1 por um aluno do 8.º A. Na classificação 2 (Insuficiente), temos a percentagem de 3,4%, equivalente a 17 

respostas, que se encontram nas turmas: 5.º D com 1 resposta, 6.º C com 1 resposta, 6.º D com 3 respostas, 7.º A com 2 

respostas, 7.º B com 1 resposta, 7.º C com 1 resposta, 7.º D com 1 resposta, 8.º A com 1 resposta, 8.º B com 1 resposta, 8.º 

C com 2 respostas, 8.º D com 1 resposta, 9.º A com 1 resposta e 9.º B com 1 resposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à questão “Frequência de marcação de TPC”, e com um total de 496 respostas, encontramos a maior 

percentagem na classificação 4 (Bom), com 42,1%, equivalente a 209 respostas dadas. A menor percentagem, 3,8%, 

encontra-se na classificação 1 (Fraco), equivalente a 19 respostas. Salienta-se que destas, 1 foi dada por um aluno do 6.ºA, 

2 por alunos do 7.º A, 5 por alunos do 7.º C, 2 por alunos do 8.º A, 1 por um aluno do 8.º B, 2 por alunos do 8.º D, 2 por 

alunos do 9.º B e 4 por alunos do 9.º E. Na classificação 2 (Insuficiente), temos a percentagem de 4%, equivalente a 20 

respostas, que se encontram nas turmas: 6.º C com 1 resposta, 7.º B com 1 resposta, 7.º C com 1 resposta, 8.º C com 2 

respostas, 8.º D com 5 respostas, 9.º A com 2 respostas, 9.º B com 3 respostas, 9.º C com 4 respostas e 9.º E com 1 

resposta. 

11. Valorização da participação dos alunos em contexto de sala de aula. 
de aula. 

12. Frequência de marcação de TPC. 
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Relativamente à questão “Dimensão dos TPC”, e com um total de 496 respostas, encontramos a maior percentagem 

na classificação 4 (Bom), com 40,1% equivalente a 199 respostas dadas. A menor percentagem, 4,6%, encontra-se na 

classificação 1 (Fraco), equivalente a 23 respostas. Salienta-se que destas, 1 foi dada por um aluno do 6.ºA, 2 por alunos do 

7.º A, 5 por alunos do 7.º C, 1 por um aluno do 7.º D, 2 por alunos do 8.º A, 1 por um aluno do 8.º B, 3 por alunos do 8.º D, 2 

por alunos do 9.º B, 5 por alunos do 9.º E e 1 por um aluno do 9.º F. Na classificação 2 (Insuficiente), temos a percentagem 

de 6,5%, equivalente a 32 respostas, que se encontram nas turmas: 5.º B com 1 resposta, 5.º D com 1 resposta, 6.º A com 

1 resposta, 6.º C com 1 resposta, 7.º A com 1 resposta, 7.º B com 1 resposta, 7.º C com 1 resposta, 8.º A com 2 respostas, 

8.º B com 2 respostas, 8.º C com 3 respostas, 8.º D com 4 respostas, 9.º A com 1 resposta, 9.º B com 3 respostas, 9.º C 

com 7 respostas, 9.º E com 1 resposta e 9.º F com 1 resposta. Salientamos que foi dada uma outra resposta nesta 

classificação, mas o(a) aluno(a) do 5.º ano não identificou a turma. 

  

13. Dimensão dos TPC. 
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Quanto à questão “Frequência de correção dos TPC”, e com um total de 496 respostas, encontramos a maior 

percentagem na classificação 5 (Muito Bom), com 47,2%, equivalente a 234 respostas dadas. A menor percentagem, 0,6%, 

encontra-se na classificação 1 (Fraco), equivalente a 3 respostas. Salienta-se que destas, 1 foi dada por um aluno do 8.º A 

e 2 por alunos do 8.º B. Na classificação 2 (Insuficiente), temos a percentagem de 1,6%, equivalente a 8 respostas, que se 

encontram nas turmas: 6.º D com 3 respostas, 8.º B com 1 resposta, 8.º C com 1 resposta e 8.º D com 3 respostas. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Relativamente à última questão “Relação Interpessoal com os professores”, e com um total de 496 respostas, 

encontramos a maior percentagem na classificação 4 (Bom), com 45,8%, equivalente a 227 respostas dadas. A menor 

percentagem, 1,4%, encontra-se na classificação 1 (Fraco), equivalente a 7 respostas. Salienta-se que destas, 1 foi dada 

por um aluno do 7.º A, 1 por um aluno do 7.º D, 1 por um aluno do 8.º A, 3 por alunos do 8.º B e 1 por um aluno do 8.º D. Na 

classificação 2 (Insuficiente), temos a percentagem de 2,2%, equivalente a 11 respostas, que se encontram nas turmas: 6.º 

D com 3 respostas, 7.º D com 3 respostas, 8.º C com 1 resposta, 8.º D com 2 respostas, 9.º B com 1 resposta e 9.º F com 1 

resposta.  

 

A equipa de autoavaliação, com o desenvolvimento do seu projeto, espera que o Agrupamento de Escolas de Sobreira 

possa, no futuro, criar novas alternativas e oferecer à comunidade um Ensino de Excelência. 

14. Frequência de correção dos TPC. 

15. Relação interpessoal com os professores. 
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13. EXECUÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

 
O conselho pedagógico analisou a execução do Projeto Educativo do agrupamento, comentando o processo de 

concretização de cada uma das estratégias e metas propostas. 

 

OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS E METAS PROPOSTOS NO PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO 
 

Objetivos / Estratégias 
Avaliação 
2014/2015 

Avaliação 
2015/2016 

Avaliação 
2016/2017 

 
1. Afirmar o Agrupamento enquanto espaço de inclusão social, na garantia de igualdade de oportunidades. 
 
 Promoção dos valores sociais de igualdade de oportunidades e 

de inclusão social, através de uma atuação generalizada que os 

não contrarie e, principalmente, que lhes dê a necessária 

relevância. 

 

 Concretizado e em 
desenvolvimento; 

 Concretizado e em 
desenvolvimento; 

 Concretizado e em 
desenvolvimento; 

 
2. Promover uma cultura de valores de cidadania, baseados na assunção da responsabilidade individual e social, na promoção do 
bem-estar coletivo. 
 
 Orientação de atividades extracurriculares para as temáticas da 
cidadania, da formação cívica, da disciplina, da segurança e da 
educação para a saúde; 
 
 Promoção da honestidade, da integridade e do empenho na 
realização das tarefas; 
 
 Fomento do espírito de interajuda e de solidariedade entre pares 
e junto da comunidade educativa; 
 Estímulo ao respeito pelo outro independentemente das suas 
origens étnicas, religiosas, sociais, culturais, faixa etária ou 
condição física. 
 

 
 Em desenvolvimento; 
 
 
 
 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 
 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 
 

 Concretizado e em 
desenvolvimento; 

 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 
 
 
 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 
 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 
 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 
 

 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 
 
 
 
  Concretizado e em 

desenvolvimento; 
 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 
 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 
 

 
3. Garantir as condições necessárias ao sucesso escolar dos alunos. 
 
 Desenvolvimento, desde a Educação Pré-Escolar, do gosto pela 
língua materna, pela importância da aprendizagem de línguas 
estrangeiras, pelo raciocínio matemático, pela leitura, pelas artes e 
pelo desporto; 
 
 Promoção de processos de ensino/aprendizagem motivadores 
e, quando necessário, diferenciados, que permitam a evolução 
positiva dos alunos e promovam percursos de sucesso; 
 
 Promoção de processos e critérios de avaliação das 
aprendizagens que sejam claros e que fomentem e distingam a 
competência escolar dos alunos; 

 
 Proposta de atividades, projetos, recursos e ferramentas de 
trabalho, por parte da Biblioteca escolar, que sejam facilitadores do 
processo de ensino e aprendizagem. 
 

 
 Em concretização; 
 
 
 
 
 Em concretização; 
 
 
 
 Em desenvolvimento; 
 
 
 
 
 Em desenvolvimento; 

 
 Em desenvolvimento; 
 
 
 
 
 Em desenvolvimento; 
 
 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 
 
 
 
 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 

 
 Em desenvolvimento; 
 
 

 
 
  Em desenvolvimento; 
 
 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 
 
 
 
 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 
 

 
4. Promover o desenvolvimento de atividades de apoio aos alunos com dificuldades na concretização do seu desempenho escolar, 
de forma a garantir uma maior taxa de percursos de sucesso e a manutenção da taxa nula ou residual de abandono escolar. 
 
 
 Reforço das atividades de apoio educativo, através de aulas de 
apoio, programa de tutorias, reorganização do Apoio ao Estudo no 
2.º ciclo, da Oferta Complementar e programa de assessorias; 
 
 Promoção do desenvolvimento de projetos e clubes de vertente 
complementar ao currículo; 

 
 Em concretização; 

 
 
 
 Em desenvolvimento; 

 
 

 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 

 
 
 Em desenvolvimento; 

 
 

 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 

 
 

 Em desenvolvimento; 
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 Trabalho sistemático na consolidação dos hábitos de leitura, 
através de atividades e projetos dinamizados a partir da Biblioteca 
Escolar. 
 

 Em desenvolvimento;  Em desenvolvimento; 

 

 Em desenvolvimento; 

 
5. Desenvolver condições para a implementação de programas e projetos de relevância educativa. 
 
 
 Incentivo à participação ou desenvolvimento de atividades e 

programas com relevância interna, regional, nacional e/ou 

internacional, que promovam o sucesso educativo dos alunos. 

 

 
 Em desenvolvimento; 

 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 

 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 
 

 
6. Promover a concretização de programas de formação que respondam às expetativas e necessidades de pessoal docente e não 
docente do Agrupamento. 
 
 
 Mobilização do pessoal docente e não docente para a 

planificação e definição das necessidades de formação a curto e 

médio prazo, de acordo com as necessidades do Agrupamento. 

 
 Em desenvolvimento; 

 
 Em desenvolvimento; 
 Propostas levadas ao 

Centro de Formação; 
sem disponibilidade de 
formadores internos, a 
concretização das 
propostas torna-se 
muito difícil; 

 O PAE, se aprovado, 
poderá significar um 
avanço significativo; 

 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 

 
7. Desenvolver mecanismos de promoção de participação de toda a comunidade educativa no desenvolvimento do processo 
educativo do Agrupamento. 
 
 Celebração de protocolos e parcerias que facilitem a abertura da 

escola ao exterior, de forma a criar uma relação profícua de 

proximidade e valorização. 

 

 
 Em desenvolvimento; 

 
 Em desenvolvimento e 

com necessidade de 
maior concretização; 

 
 Em desenvolvimento e 

com necessidade de 
maior concretização; 

 
8. Diligenciar a promoção da imagem do Agrupamento, enquanto espaço identitário da comunidade educativa. 
 
 Publicitação dos documentos estruturantes da vida escolar 
(regulamento interno, projeto educativo e plano anual de 
atividades);  
 
 Difusão da identidade do Agrupamento, principalmente através 
da página web. 
 

 
 Concretizado; 
 
 
 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 

 
 Concretizado; 
 
 
 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 

 
 Concretizado; 

 
 
 

 Concretizado e em 
desenvolvimento 

 
9. Concretizar ações de participação mais ativa dos encarregados de educação na vida do Agrupamento. 
 
 
 Definição de programas que fomentem a aproximação dos pais 
e encarregados de educação à escola, de forma a permitir um 
reforço da sua imagem e função social na comunidade; 
 
 
 Desenvolvimento de projetos e atividades com os pais, 
encarregados de educação e famílias no âmbito da promoção da 
leitura, a partir da Biblioteca Escolar. 
 

 
 Em desenvolvimento; 

 
 
 
 
 

 Em desenvolvimento; 

 
 Em desenvolvimento; 
 Concretização de 

assembleias de 
representantes de 
grupos/turmas; 
 

 Em desenvolvimento; 

 
 Em desenvolvimento; 

as assembleias de 
representantes não 
foram concretizadas; 
 
 

 Concretizado e em 
desenvolvimento; 
 

 
10. Desenvolver os mecanismos de autoavaliação do Agrupamento. 
 
 Promoção de mecanismos e processos de autoavaliação que 

permitam a identificação de necessidades concretas de melhoria 

para uma evolução positiva do Agrupamento nos mais diversos 

aspetos da ação educativa. 

 
 Concretizado e em 

desenvolvimento 

 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 

 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 
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DOMÍNIOS / METAS 
Avaliação 2014/2015 Avaliação  

2015/2016 
Avaliação 
2016/2017 

 

1. Desenvolvimento e organização curriculares 
 

1. No início do ano letivo de 2014/2015, os 
critérios de avaliação de todas as 
disciplinas dos planos de estudo do 
Agrupamento devem estar normalizados e 
organizados de acordo com perfis de 
desempenho, considerando todas as 
variáveis da avaliação;  

Em desenvolvimento; 
concretização dos perfis de 
desempenho no próximo 
ano letivo; 

Concretizado; Concretizado; 

2. Atingir progressivamente, ao longo do 
triénio 2014/2017, um estádio de 
organização plurianual das atividades / 
visitas de estudo coerentes nos quatro 
níveis de educação e ensino do 
Agrupamento: educação pré-escolar, 1.º 
ciclo, 2.º ciclo e 3.º ciclo; 

Em desenvolvimento; Em desenvolvimento; 
A concretizar com o próximo 
PE; 

Em desenvolvimento; 
A concretizar com o 
próximo PE; 

3. Desenvolver a construção curricular da 
Oferta complementar em cada um dos anos 
de escolaridade e os critérios de avaliação 
respetivos; 

Concretizado; em 
aperfeiçoamento; 

Em aperfeiçoamento; Em aperfeiçoamento; 

4. Aprofundar a construção curricular do 
Apoio ao Estudo e o modelo de avaliação a 
aplicar; 

Concretizado; em 
desenvolvimento; 

Em aperfeiçoamento; Em aperfeiçoamento; 

5. Desenvolver os mecanismos e processos 
de articulação/cooperação horizontal e 
vertical, com a criação de um Manual de 
Procedimentos para o efeito; 

Em construção; Em construção; 
A desenvolver com as 
dinâmicas do PAE; 

Concretizado; 

6. Estabelecer, na Educação Pré-Escolar, o 
número de horas de trabalho nos domínios 
de Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 
e Matemática, resultando o processo num 
relatório avaliativo final do progresso 
verificado. 

Em desenvolvimento;  Em desenvolvimento; Concretizado; 
Em desenvolvimento; 

 

2. Cidadania e valores 
 

1. Promover, ao longo do triénio, ações de 
sensibilização com os encarregados de 
educação para a necessidade do 
cumprimento de regras para um bom 
desempenho escolar dos seus educandos; 

A concretizar; A concretizar; Em desenvolvimento; 

2. Aprofundar com os alunos, através do 
docente titular de turma/grupo e dos DT, 
logo no início do ano letivo e quando se 
considerar necessário, o conhecimento dos 
seus direitos e deveres, no âmbito do 
Regulamento Interno e do Estatuto do 
Aluno; 

Concretizado; em 
desenvolvimento; 

Em desenvolvimento; Em desenvolvimento 

3. Criar um código de conduta dos alunos, 
dentro e fora da sala de aula, como forma 
de uma maior consciencialização para 
comportamentos corretos; 

Concretizado; Concretizado; Concretizado; 

4. Dinamizar as ações das assembleias de 
delegados e subdelegados, por ciclo de 
estudos, presididas pelas coordenadoras 
de estabelecimento no 1.º ciclo e pelas 
coordenadoras dos 2.º e 3.º ciclos; 

A implementar; A implementar; Implementado nos 2.º e 3.º 
ciclos, com o diretor; 

5. Reduzir o número de participações 
disciplinares e processos disciplinares; 

A desenvolver; o número de 
participações de um grupo 
de alunos do CV limitaram a 
concretização desta meta; 

Concretizado; a 
desenvolver; 

Parcialmente 
concretizado; as ordens de 
saída da sala de aula 
aumentaram; 

6. Promover o comportamento exemplar 
através da implementação do Quadro de 
Valor. 

Concretizado; Concretizado; Concretizado; 
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3.Lecionação e avaliação 
 

1. Promover debate e reflexão sobre a 
adequação das atividades letivas ao ritmo 
diferenciado de aprendizagem dos alunos, 
e apresentação de conclusões sobre as 
vantagens e as desvantagens das turmas 
homogéneas e heterogéneas até ao fim do 
ano letivo 2014/2015; 

Adiado para o próximo ano 
letivo; 

Não concretizado; 
Promover reflexão alargada 
para eventual 
concretização; 

Concretizada a 
implementação com a 
turma de alunos retidos de 
9.º ano, com ótimos 
resultados; 

2. Promover e incentivar o trabalho 
colaborativo dos grupos disciplinares, para 
desenvolvimento de processos de ensino 
inovadores; 

Em desenvolvimento; Em desenvolvimento; Concretizado e em 
desenvolvimento; 

3. Analisar o impacte dos diversos apoios 
educativos no sucesso escolar dos alunos e 
apresentação, até ao fim do ano de 
2014/2015, de relatório que reflita o 
investimento e o retorno do investimento 
nestas modalidades de reforço do currículo. 

Concretizado; em 
desenvolvimento; 

Concretizado; em 
desenvolvimento; 

Concretizado; em 
desenvolvimento; 

 
4. Resultados escolares 
 

1. Melhorar as taxas de transição/ 
aprovação em todos os anos de 
escolaridade, no mínimo, entre 0,1% a 
0,5%, em todos os anos letivos ao longo do 
triénio; 

Meta ambiciosa; deveria ter 
sido criado um intervalo de 
progressão positiva ou 
negativa; no presente ano 
letivo houve casos de 
progressão positiva e 
negativa; 

Meta ambiciosa; deveria ter 
sido criado um intervalo de 
progressão positiva ou 
negativa; no presente ano 
letivo houve casos de 
progressão positiva e 
negativa; 

Não atingido… 

2. Melhorar as médias da avaliação externa 
entre 0,1 e 0,8 pontos (considerando os 
níveis de 1 a 5), a fim de, no final do triénio, 
estas médias serem positivas, ou muito 
próximas disso, quer a Português quer a 
Matemática; 

Em desenvolvimento; a 
progressão relativamente 
ao ano anterior é 
assinalável em termos 
gerais; os resultados ao 
nível da Matemática 
apresentam ainda margem 
de progressão; 

Em desenvolvimento; os 
resultados na prova de 
Português foi sensivelmente 
inferior ao da média 
nacional e na prova de 
Matemática foi superior; 

 

3. Reduzir o diferencial entre as médias de 
Classificação de Frequência e de 
Classificação das Provas Finais, tendo em 
conta que os valores considerados ideais 
para este diferencial devem situar-se entre 
0,11 e 0,15; 

Concretizado; espera-se 
que os resultados do 
presenta ano letiva se 
tornem uma tendência; 

Concretizado;  

4. Desenvolver medidas eficazes de apoio 
e de acompanhamento de alunos retidos, 
para promoção do seu sucesso escolar. 
 

Em desenvolvimento; Em desenvolvimento; 
Não foi possível efetuar 
contratação para o efeito; 

Em desenvolvimento; 

 
5. Gestão e administração 
 

1. Definir progressivamente, por níveis de 
importância, ao longo do triénio 2014/2017, 
a comunicação eletrónica como meio 
preferencial de comunicação; 

Em desenvolvimento; Concretizado e em 
desenvolvimento; 

Concretizado e em 
desenvolvimento; 

2. Promover de forma contínua a 
heteroavaliação dos serviços gerais da 
escola, consultando regularmente os 
utentes dos serviços; 

A concretizar; A concretizar; Em desenvolvimento; 

3. Registar, até ao fim de 2014, as 
necessidades de formação do corpo 
docente e do pessoal não docente, no 
contexto do sucesso escolar, das relações 
interpessoais e da disciplina na sala de aula 
e programar momentos formativos nos 
planos anuais de atividades do ano letivo 
de 2014/2015 e seguintes; 

Em desenvolvimento; Concretizado e em 
desenvolvimento; 

Concretizado e em 
desenvolvimento; 
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4. Otimizar e reajustar/remodelar as 
instalações físicas e materiais, no sentido 
de, paulatinamente, se melhorarem as 
condições de conforto de salas de aula e 
outros espaços escolares; 

Em desenvolvimento; Em desenvolvimento; Em desenvolvimento; 

5. Até final do ano 2014, desenvolver a 
criação de um Manual de Controlo Interno 
que oriente de forma clara a ação de todos 
os serviços do Agrupamento. 

A concretizar; Concretizar; Concretizado; 

 
6. Identificação e identidade 
 

1. Desenvolver o espírito de pertença à 
comunidade educativa com a valorização 
da realização de atividades com a 
participação de pais e encarregados de 
educação; 

Em desenvolvimento; Em desenvolvimento; Em desenvolvimento; 

2. Promover o Agrupamento enquanto 
espaço de valorização, de estímulo e de 
trabalho; 

Em desenvolvimento; 
 

Em desenvolvimento; 
 

Em desenvolvimento; 

3. Reconhecer o valor de alunos 
destacados e/ou premiados na participação 
das mais diversas atividades através da 
sua publicitação em local público a definir; 

Em desenvolvimento; 
 

Em desenvolvimento; 
 

Em desenvolvimento; 

4. Desenvolver parcerias com 
entidades/instituições locais, promovendo 
momentos profícuos de partilha e 
articulação; 

A concretizar; A concretizar; A concretizar; 

5. Reforçar a divulgação, no meio local, do 
trabalho realizado no Agrupamento. 

Em desenvolvimento. Em desenvolvimento. Em desenvolvimento; 
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14. Diagnóstico para novo Projeto Educativo 

 

Paralelamente ao trabalho da equipa de autoavaliação, foi promovida a distribuição de um questionário eletrónico a 

elementos de toda a comunidade educativa, no sentido de se aferir a perceção geral relativamente ao serviço educativo 

prestado e aos mais diversos aspetos desse serviço educativo, no intuito de se construir um diagnóstico alargado para a 

preparação da elaboração do Projeto Educativo 2018/2021. 

A este questionário responderam 197 alunos, 63 encarregados de educação, 56 profissionais docentes e 26 

profissionais não docentes. No que respeita estes números, importa referir que o questionário foi enviado a todos os 

docentes; aleatoriamente a cerca de 10% dos encarregados de educação dos alunos do agrupamento; aos assistentes 

técnicos, sendo ainda disponibilizado computador para resposta ao questionário aos assistentes operacionais; foi ainda 

dada indicação de preenchimento aos alunos por intermédio dos diretores de turma e professores titulares de turma. 
 

A informação fornecida no início do inquérito foi a seguinte: 

O presente inquérito visa recolher a opinião da comunidade educativa acerca dos mais variados aspetos da realidade 

do Agrupamento de Escolas de Sobreira, tendo em vista a elaboração do novo Projeto Educativo (2018/2021). 

Para a quase totalidade dos itens solicita-se uma avaliação de 1 a 5, correspondendo os valores à classificação 

seguinte: 1. Muito insatisfatório; 2. Insatisfatório; 3. Satisfatório; 4. Bom; 5. Muito Bom. 

Para os itens em relação aos quais não for indicada avaliação, será considerada a resposta "Não sei." 
 

Participação 

 
Alunos     

 
EE       

 
Docentes       

 
N. Docentes 

 
197 

 
  

 
63 

  
  

 
56 

  
  

 
26 

 1.º 2.º 3.º 
 

EPE 1.º 2.º 3.º 
 

EPE 1.º 2.º 3.º 
  

 23 66 108 
 

10 23 21 9 
 

10 13 10 23 
  

% 11,7 33,5 54,8 
 

15,9 36,5 33,3 14,3 
 

17,9 23,1 17,9 41,1 
  

 

Respostas / avaliação 

 

1. Serviço educativo 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 0,5 3,6 30,6 46,9 18,4 

EE 1,6 8,1 29 53,2 8,1 

Docentes 0 0 7,3 70,9 21,8 

N. Docentes 0 0 28 64 8 

  
0,53 2,93 23,73 58,75 14,08 

  
3,45 23,73 72,83 

 

Por todos os agentes educativos, o serviço educativo do agrupamento foi maioritariamente avaliado como Bom, 

verificando-se que a percentagem de avaliações Bom e Muito Bom corresponde a 72,83%. 

 

1.1. Horários 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 5,6 9,2 27 35,8 22,4 

EE 1,6 12,7 27 42,8 15,9 

Docentes 1,8 5,4 21,4 42,8 28,6 

N. Docentes 0 0 44 56 0 

  
2,25 6,83 29,85 44,35 16,73 

  
9,08 29,85 61,08 

 

Neste âmbito, os horários, genericamente considerados, recebem maioritariamente a avaliação de Bom. O cômputo 

das percentagens de avaliações Bom e Muito bom corresponde a 61,08%, sendo neste caso mais significativa a avaliação 

de Satisfatório (29,85%). 
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1.2. Ambiente escolar 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 1 4,6 31 43,6 19,8 

EE 0 11,1 31,7 50,9 6,3 

Docentes 0 0 14,6 50,9 34,5 

N. Docentes 0 7,7 46,2 42,3 3,8 

  
0,25 5,85 30,88 46,93 16,10 

  
6,10 30,88 63,03 

 

Relativamente ao ambiente escolar, é o pessoal não docente a considerá-lo, em maior percentagem apenas como 

Satisfatório, mostrando os restantes agentes educativos uma visão mais positiva, maioritariamente centrada na avaliação 

Bom.  

 

1.3. Resultados escolares 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 2 3,1 39,3 40,3 15,3 

EE 1,6 11,3 29 42 16,1 

Docentes 0 1,8 41,1 53,5 3,6 

N. Docentes 0 8 40 52 0 

  
0,90 6,05 37,35 46,95 8,75 

  
6,95 37,35 55,70 

 

A perceção relativamente aos resultados escolares mostra que todos os agentes educativos assinalam em maior 

percentagem a avaliação Bom, sendo a avaliação Satisfatório apresentada em valores muito relevantes. 

 

1.4. Visão social do agrupamento 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 2 5,1 34 43,7 15,2 

EE 1,6 12,7 47,6 33,3 4,8 

Docentes 3,6 5,6 41,8 47,4 1,6 

N. Docentes 0 3,8 42,4 50 3,8 

  
1,80 6,80 41,45 43,60 6,35 

  
8,60 41,45 49,95 

 
A perceção dos agentes educativos relativamente à visão social do agrupamento é reveladora do caminho que ainda 

falta percorrer. São os EE de manifestam uma avaliação maioritária de Satisfatória, considerando os restantes agentes em 

maior percentagem a avaliação Boa. 

 

2. Alunos 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 1,5 4,1 35 47,2 12,2 

EE 0 9,5 54 34,9 1,6 

Docentes 0 5,4 37,4 55,4 1,8 

N. Docentes 0 4 44 52 0 

  
0,38 5,75 42,60 47,38 3,90 

  
6,13 42,60 51,28 

 

O item genérico alunos aparece maioritariamente avaliado com Bom, sendo os EE a apresentar na avaliação 

Satisfatório como a mais relevante. 
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2.1. Resultados escolares 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 2,6 6,2 38,3 42,5 10,4 

EE 1,6 12,9 45,2 35,5 4,8 

Docentes 0 3,6 54,6 40 1,8 

N. Docentes 0 8 48 44 0 

  
1,05 7,68 46,53 40,50 4,25 

  
8,73 46,53 44,75 

 

Os resultados escolares correspondem ao primeiro aspeto avaliado em que a incidência das respostas recai 

claramente no Satisfatório, sendo a média desta avaliação superior ao somatório de Bom e Muito Bom. São apenas os 

alunos a considerarem maioritariamente que os resultados escolares são bons. 

 

2.2. Processos de aprendizagem 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 2 5,6 32,7 44,4 15,3 

EE 1,6 12,7 42,9 34,9 7,9 

Docentes 0 5,3 41,1 42,9 10,7 

N. Docentes 0 8 52 40 0 

  
0,90 7,90 42,18 40,55 8,48 

  
8,80 42,18 49,03 

 

Quanto aos processos de aprendizagem, diretamente relacionados com a ação dos alunos, as mais significativas 

taxas de avaliação centram-se no Bom e no Satisfatório. 

 

2.3. Disciplina 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 2,5 3,6 31,5 46,7 15,7 

EE 1,6 12,7 46 36,5 3,2 

Docentes 0 5,5 43,6 47,3 3,6 

N. Docentes 4,2 12,5 62,5 20,8 0 

  
2,08 8,58 45,90 37,83 5,63 

  
10,65 45,90 43,45 

 

A perceção relativamente à disciplina oscila maioritariamente também entre Boa (para alunos e docentes) e 

Satisfatória (para EE e não docentes). 

 

2.4. Civismo 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 3,6 7,6 39,1 39,1 10,6 

EE 1,6 12,7 50,8 30,1 4,8 

Docentes 0 26,8 35,7 37,5 0 

N. Docentes 3,8 15,4 53,8 23,2 3,8 

  
2,25 15,63 44,85 32,48 4,80 

  
17,88 44,85 37,28 

 

O civismo dos alunos é maioritariamente percecionado como Satisfatório, notando-se, porém, que as avaliações de 

Fraco e Insatisfatório têm, neste item, a sua maior expressão (17,88%). 
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2.5. Relacionamento 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 2,6 2,1 27,8 46,9 20,6 

EE 0 12,7 49,2 36,5 1,6 

Docentes 0 8,9 21,4 57,2 12,5 

N. Docentes 3,8 0 61,6 30,8 3,8 

  
1,60 5,93 40,00 42,85 9,63 

  
7,53 40,00 52,48 

 
O relacionamento dos alunos é maioritariamente avaliado como Bom, oscilando para o Satisfatório. 
 
 

2.6. Interesse e motivação 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 2,1 4,6 36,4 44,6 12,3 

EE 1,6 11,3 53,3 30,6 3,2 

Docentes 0 12,4 55,4 30,4 1,8 

N. Docentes 0 4 56 36 4 

  
0,93 8,08 50,28 35,40 5,33 

  
9,00 50,28 40,73 

 
Quanto a interesse e motivação, apenas os alunos o (auto)avaliam como Bom, sendo a perceção maioritária dos 

restantes agentes orientada para Satisfatório. 

 

2.7. Responsabilidade 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 3 4,1 23,4 49,7 19,8 

EE 0 12,7 57,1 25,4 4,8 

Docentes 0 25 46,4 25 3,6 

N. Docentes 0 0 61,6 26,9 11,5 

  
0,75 10,45 47,13 31,75 9,93 

  
11,20 47,13 41,68 

 
Acontece com a avaliação da responsabilidade dos alunos algo muito semelhante ao que se viu anteriormente com o 

interesse e motivação. 

 
 

2.8. Hábitos saudáveis 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 3,6 5,1 35,5 42,6 13,2 

EE 0 11,1 47,6 38,1 3,2 

Docentes 1,8 25 46,4 25 1,8 

N. Docentes 0 7,6 46,2 46,2 0 

  
1,35 12,20 43,93 37,98 4,55 

  
13,55 43,93 42,53 

 
A perceção quanto aos hábitos saudáveis dos alunos é também maioritariamente orientada para Satisfatórios, com 

oscilações que se inclinam significativamente para Bons e para Insatisfatórios (25% dos docentes). 

  



 
 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PAA E DE AUTOAVALIAÇÃO | 2016/2017 

 

Pág.114/ 124 

 

2.9. Condições sociais 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 2,6 1,6 35,8 41,6 18,4 

EE 0 7,9 54 31,8 6,3 

Docentes 0 17,9 60,7 21,4 0 

N. Docentes 0 3,8 69,3 26,9 0 

  
0,65 7,80 54,95 30,43 6,18 

  
8,45 54,95 36,60 

 
Relativamente às condições sociais, os agentes educativos orientam-se para a avaliação Satisfatórias, considerando a 

maioria dos alunos que são Boas (41,6%). É na avaliação das condições sociais que o somatório das médias Bom e Muito 

Bom correspondem ao valor mais baixo do questionário, até ao momento atual de análise. 

 
 
 

3. Docentes 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 2 4,6 30,1 37,8 25,5 

EE 1,6 9,5 27 47,6 14,3 

Docentes 0 0 9,1 76,4 14,5 

N. Docentes 3,8 0 26,9 57,7 11,6 

  
1,85 3,53 23,28 54,88 16,48 

  
5,38 23,28 71,35 

 

Relativamente à avaliação global dos docentes, todos os agentes selecionam maioritariamente a avaliação Bom, sendo 

a maior oscilação verificada para a avaliação Satisfatório. Será de salientar que a soma das médias de avaliações Bom e 

Muito Bom atingem uma percentagem de 71,35%. 

 
 

3.1. Relacionamento com os alunos 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 2,5 2,5 19,3 43,7 32 

EE 0 6,3 27 54 12,7 

Docentes 0 0 10,7 58,9 30,4 

N. Docentes 3,8 0 26,9 46,2 23,1 

  
1,58 2,20 20,98 50,70 24,55 

  
3,78 20,98 75,25 

 
No relacionamento com os alunos, os valores mais relevantes, para todos os agentes educativos se manifestam na 

avaliação Bom. 

 

3.2. Rigor e exigência 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 2,5 3,6 31,5 40,6 21,8 

EE 1,6 7,9 38,1 42,9 9,5 

Docentes 0 0 23,2 51,8 25 

N. Docentes 3,8 0 50 34,6 11,6 

  
1,98 2,88 35,70 42,48 16,98 

  
4,85 35,70 59,45 

 
Sobre rigor e exigência, apenas o pessoal não docente tem a perceção de que são apenas satisfatórios, apontando os 

restantes agentes educativos para uma avaliação Bom maioritária. 
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3.3. Organização 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 0,5 3,1 27 41,3 28,1 

EE 3,3 6,6 37,7 42,6 9,8 

Docentes 0 0 19,6 57,2 23,2 

N. Docentes 4 0 40 44 12 

  
1,95 2,43 31,08 46,28 18,28 

  
4,38 31,08 64,55 

 
Relativamente à organização, as taxas mais significativas apontam para a avaliação Bom, porém, será de salientar que 

dos agentes mais diretamente envolvidos e não implicados nesta avaliação, os alunos, 28,1% apontam para Muito Bom. 

 

3.4. Dinâmica das aulas 1 2 3 4 5 

 
Alunos 2 3,1 35,7 37,3 21,9 

  
5,10 35,70 59,20 

 
Sobre a dinâmica das aulas, aspeto que apenas os alunos poderão avaliar com efetividade, os valores dividem-se, na 

sua maior expressão entre o Bom (37,3%), o Satisfatório (35,7%) e o Muito Bom (21,9%). 

 

3.5. Disciplina 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 2 3 27,9 42,2 24,9 

EE 0 9,7 38,7 41,9 9,7 

Docentes 0 1,8 19,6 73,2 5,4 

N. Docentes 3,8 7,7 26,9 50 11,6 

  
1,45 5,55 28,28 51,83 12,90 

  
7,00 28,28 64,73 

 
A manutenção de um ambiente disciplinado em sala de aula aparece avaliado, na posição maioritária de todos os 

agentes, como boa, oscilando os valores imediatos para uma avaliação satisfatória. 

 

3.6. Assiduidade 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 2 0,5 18,8 38,1 40,6 

EE 0 8,1 21 43,5 27,4 

Docentes 0 0 16,7 42,6 40,7 

N. Docentes 0 12 28 48 12 

  
0,50 5,15 21,13 43,05 30,18 

  
5,65 21,13 73,23 

 

3.7. Pontualidade 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 1 2,5 17,8 37,6 41,1 

EE 0 8,1 24,2 37,1 30,6 

Docentes 0 3,8 32,8 34,6 28,8 

N. Docentes 3,8 7,7 26,9 50 11,6 

  
1,20 5,53 25,43 39,83 28,03 

  
6,73 25,43 67,85 

 

No que respeita à assiduidade e à pontualidade dos docentes, a maior taxa de respostas recaiu nas avaliações de 

Bom e Muito Bom, estas últimas na opinião dos alunos. 
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3.7.A Trabalho colaborativo 1 2 3 4 5 

 
Docentes 0 7,3 20 52,7 20 

  
7,30 20,00 72,70 

 

3.7.B 
Participação nas estruturas de gestão 
intermédia 1 2 3 4 5 

 
Docentes 0 3,7 31,5 53,7 11,1 

  
3,70 31,50 64,80 

 

3.7.C 
Participação em atividades/projetos 
extracurriculares 1 2 3 4 5 

 
Docentes 0 3,6 21,8 60 14,6 

  
3,60 21,80 74,60 

 

Numa perspetiva autoavaliativa, os docentes avaliam o trabalho colaborativo, a participação nas estruturas de 

gestão intermédia e a participação em atividades/projetos extracurriculares maioritariamente com Bom, sendo a taxa 

de avaliação seguinte mais considerada Satisfatório.  

 

 

3.8. Relação com a comunidade 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 EE 1,6 6,3 39,7 36,5 15,9 

Docentes 0 3,6 17,8 64,3 14,3 

N. Docentes 0 3,8 19,2 65,4 11,6 

 
0,53 4,57 25,57 55,40 13,93 

  
5,10 25,57 69,33 

 

Na relação com a comunidade, é também o Bom o nível de avaliação mais apontado 

 

4. Não docentes 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 1,5 3,6 37,2 39,8 17,9 

EE 0 3,2 36,5 49,2 11,1 

Docentes 0 0 14,3 60,7 25 

N. Docentes 0 0 38,5 50 11,5 

  
0,38 1,70 31,63 49,93 16,38 

  
2,08 31,63 66,30 

 

O desempenho do pessoal não docente é, genericamente, avaliado com Bom pelo maior número de todos os agentes 

educativos. 
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4.1. Cooperação 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 1,5 2,5 33,5 34,6 27,9 

EE 0 4,8 35,5 46,8 12,9 

Docentes 0 0 12,5 55,4 32,1 

N. Docentes 0 3,8 42,4 50 3,8 

  
0,38 2,78 30,98 46,70 19,18 

  
3,15 30,98 65,88 

 

 

4.2. Profissionalismo 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 2 2,6 25 36,7 33,7 

EE 0 7,9 33,3 49,3 9,5 

Docentes 0 0 16,1 67,8 16,1 

N. Docentes 0 3,8 30,8 50 15,4 

  
0,50 3,58 26,30 50,95 18,68 

  
4,08 26,30 69,63 

 

 

4.3. Relacionamento com os alunos 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 1,5 3 20,8 37,6 37,1 

EE 0 6,3 28,6 54 11,1 

Docentes 0 0 10,7 53,6 35,7 

N. Docentes 0 0 19,2 57,7 23,1 

  
0,38 2,33 19,83 50,73 26,75 

  
2,70 19,83 77,48 

 

No que diz respeito à cooperação, ao profissionalismo e ao relacionamento com os alunos, é também o Bom a 
avaliação mais apontada. 

 

4.4. Número (quantidade) 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 1,5 3,6 34,2 41,8 18,9 

EE 11,3 29 45,2 12,9 1,6 

Docentes 10,9 36,4 30,9 18,2 3,6 

N. Docentes 0 26,9 38,5 34,6 0 

  
5,93 23,98 37,20 26,88 6,03 

  
29,90 37,20 32,90 

 

O número de elementos de pessoal não docente é claramente os item com as taxas mais elevadas de Fraco e 

Insatisfatório, orientando-se esta avaliação claramente para a realidade do 1.º CEB e da EPE, onde esta realidade é mais 

sentida, apesar de se encontrar cumpridos o ratio legalmente estabelecido. 
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5. 

Pais e encarregados de 

educação 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 2 2 18,9 41,9 35,2 

EE 1,6 9,5 57,1 27 4,8 

Docente 0 9,1 54,5 34,5 1,9 

N. Docentes 0 3,8 53,8 42,4 0 

  
0,90 6,10 46,08 36,45 10,48 

  
7,00 46,08 46,93 

 
Em relação à avaliação genérica da ação dos pais e encarregados de educação, as taxas mais relevantes encontram-

se situadas no Satisfatório, sendo da parte dos alunos a avaliação Bom  a mais votada.  

 
 

5.1. Situação socioeconómica 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 3,2 3,2 37,8 42,5 13,3 

EE 0 6,5 74,2 17,7 1,6 

Docente 0 16,1 69,6 14,3 0 

N. Docentes 0 0 76,9 23,1 0 

  
0,80 6,45 64,63 24,40 3,73 

  
7,25 64,63 28,13 

 
De forma ainda mais categórica, no item situação socioeconómica, as taxas mais relevantes apontam para a 

avaliação Satisfatório, com valores que ultrapassam claramente os 50% dos inquiridos. 

 

5.2. Acompanhamento educativo dos educ. 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 2,1 2,1 23,1 45,5 27,2 

EE 0 14,5 50 29 6,5 

Docente 0 21,8 56,4 21,8 0 

N. Docentes 0 3,8 65,4 30,8 0 

  
0,53 10,55 48,73 31,78 8,43 

  
11,08 48,73 40,20 

 

5.3. Participação na vida do agrupamento 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 2,6 5,6 36,7 36,7 18,4 

EE 1,6 20,6 50,8 23,8 3,2 

Docente 3,6 37,5 42,8 14,3 1,8 

N. Docentes 0 4 72 20 4 

  
1,95 16,93 50,58 23,70 6,85 

  
18,88 50,58 30,55 

 

Sobre o acompanhamento educativo dos educandos e a participação na vida do agrupamento, as taxas mais 

elevadas apontam para a avaliação Satisfatório, sendo os alunos a indicar o Bom em maior número. 
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5.4. Participação associativa 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 5,1 6,2 41 38,5 9,2 

EE 9,5 22,2 42,9 22,2 3,2 

Docente 0 39,2 43,1 15,7 2 

N. Docentes 0 3,8 73,1 23,1 0 

  
3,65 17,85 50,03 24,88 3,60 

  
21,50 50,03 28,48 

 

5.5. Qualidade da ação associativa 1 2 3 4 5 

 
EE 4,8 14,5 54,8 24,3 1,6 

  
19,30 54,80 25,90 

 
Relativamente à participação associativa e à qualidade da ação associativa, continua a revelar-se o Satisfatório 

como a avaliação mais apontada por todos os agentes educativos. 

 

 

6. Instalações 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 6,1 6,6 33,7 35,7 17,9 

EE 1,6 9,5 36,5 44,5 7,9 

Docente 3,6 3,6 40 41,9 10,9 

N. Docentes 0 3,8 34,6 53,8 7,8 

  
2,83 5,88 36,20 43,98 11,13 

  
8,70 36,20 55,10 

 

6.1. Qualidade 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 5,1 10,1 32 36 16,8 

EE 0 12,7 30,2 49,2 7,9 

Docente 3,6 7,1 39,3 33,9 16,1 

N. Docentes 0 3,8 38,6 53,8 3,8 

  
2,18 8,43 35,03 43,23 11,15 

  
10,60 35,03 54,38 

 

 

6.2. Adequação 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 2 3,6 37,1 36,5 20,8 

EE 0 16,1 32,3 46,8 4,8 

Docente 1,8 10,6 39,3 42,9 5,4 

N. Docentes 0 3,8 42,4 50 3,8 

  
0,95 8,53 37,78 44,05 8,70 

  
9,48 37,78 52,75 

 

As taxas mais elevadas de avaliação das instalações recaem no Bom, existindo, porém, uma oscilação para o 

Satisfatório, nível de perceção em que se encontra a taxa de avaliação seguinte.  

Analisados os dados separadamente, verifica-se através dos questionários que as avaliações mais positivas dizem 

respeito ao 1.º CEB, que dispõe de condições físicas muito recentes, quando comparadas com as existentes para os 2.º e 

3.º ciclos. Se 78,3% dos alunos de 1.º CEB consideram as instalações muito boas, 63,7% dos alunos de 2.º CEB e 38,9% 
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dos alunos de 3.º CEB consideram-nas boas e muito boas. Enquanto dos alunos de 1.º CEB não se recebe qualquer 

avaliação Fraco ou Insatisfatório, isso acontece em 15,1% no 2.º CEB e 13,9% no 3.º CEB. As instalações são avaliadas 

como satisfatórias 21,2% dos aluno inquiridos de 2.º CEB e por 47,2% dos alunos inquiridos de 3.º CEB. 

 

6.3. Segurança 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 8,1 9,6 29,4 33,6 19,3 

EE 1,6 6,3 50,8 31,8 9,5 

Docente 1,8 5,3 23,2 53,6 16,1 

N. Docentes 0 0 57,7 38,5 3,8 

  
2,88 5,30 40,28 39,38 12,18 

  
8,18 40,28 51,55 

 

6.4. Conforto 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 6,6 7,1 31,1 33,8 21,4 

EE 4,8 12,9 43,5 35,6 3,2 

Docente 1,8 17,9 35,7 33,9 10,7 

N. Docentes 0 3,8 50 42,4 3,8 

  
3,30 10,43 40,08 36,43 9,78 

  
13,73 40,08 46,20 

 

6.5. Meios e recursos 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 3,1 7,1 32,1 35,3 22,4 

EE 1,6 7,9 57,1 31,8 1,6 

Docente 1,8 3,6 40 40 14,6 

N. Docentes 0 0 57,7 38,5 3,8 

  
1,63 4,65 46,73 36,40 10,60 

  
6,28 46,73 47,00 

 
Verifica-se que a perceção de segurança, conforto e meios e recursos varia maioritariamente entre o Satisfatório e o 

Bom. 

 

7. Meio envolvente 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 4,1 4,1 38,3 42 11,5 

EE 3,2 1,6 60,3 33,3 1,6 

Docente 1,9 5,6 50 40,6 1,9 

N. Docentes 0 0 61,5 38,5 0 

  
2,30 2,83 52,53 38,60 3,75 

  
5,13 52,53 42,35 

 

7.1. Situação socioeconómica 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 3,2 7 42,8 41,1 5,9 

EE 1,6 4,9 67,2 26,3 0 

Docente 0 7,5 73,6 18,9 0 

N. Docentes 0 0 80,8 19,2 0 

  
1,20 4,85 66,10 26,38 1,48 

  
6,05 66,10 27,85 
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7.2. Apoios locais 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 3 3,6 36,5 43,2 13,7 

EE 1,6 22,6 56,5 17,7 1,6 

Docente 0 24,5 47,2 24,5 3,8 

N. Docentes 0 3,8 80,8 11,6 3,8 

  
1,15 13,63 55,25 24,25 5,73 

  
14,78 55,25 29,98 

 

 

7.3. Transportes 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 5,2 3,6 25,2 34 32 

EE 3,3 6,7 53,3 28,4 8,3 

Docente 0 17,9 37,5 37,5 7,1 

N. Docentes 0 0 61,6 34,6 3,8 

  
2,13 7,05 44,40 33,63 12,80 

  
9,18 44,40 46,43 

 

 

7.4. Segurança 1 2 3 4 5 

R
es

p
o

st
as

 Alunos 6,1 9,7 30,1 36,2 17,9 

EE 3,2 9,7 61,3 21 4,8 

Docente 0 1,9 39,6 56,6 1,9 

N. Docentes 0 0 57,7 38,5 3,8 

  
2,33 5,33 47,18 38,08 7,10 

  
7,65 47,18 45,18 

 

A perceção relativamente ao meio envolvente, genericamente e nos diversos itens, aponta para uma avaliação 

Satisfatório, sendo a oscilação mais significativa no que respeita à segurança. 
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Para se concluir a avaliação, solicitou-se aos inquiridos que assinalassem os aspetos mais positivos e os menos 
positivos. Encontram-se destacados os domínios por agente que mereceram mais votos. 

 
 

Aspetos mais positivos 

 

A
m

b
ie

n
te

 e
d

u
ca

ti
vo

 

D
is

ci
p

lin
a 

In
cl

u
sã

o
 e

d
u

ca
ti

va
 e

 

so
ci

al
 

In
st

al
aç

õ
es

 

In
te

g
ra

çã
o

 n
a 

co
m

u
n

id
ad

e 

O
rg

an
iz

aç
ão

 e
 

g
es

tã
o

 

P
ro

m
o

çã
o

 d
e 

va
lo

re
s 

P
ro

ce
ss

o
s 

d
e 

e
n

si
n

o
 

R
es

u
lt

ad
o

s 
es

co
la

re
s 

R
ec

u
rs

o
s 

h
u

m
an

o
s 

R
ec

u
rs

o
s 

m
at

er
ia

is
 

S
eg

u
ra

n
ça

 

V
is

ão
 e

xt
er

n
a 

d
o

 

ag
ru

p
am

en
to

 

Alunos 122 95 47 78 58 76 33 83 88 55 59 90 48 

EE 45 16 25 29 14 16 15 23 10 15 5 15 12 

Doc. 47 12 35 14 18 37 22 28 13 22 5 23 2 

N. Doc. 21 8 9 10 5 14 9 4 8 10 2 10 1 

 

235 131 116 131 95 143 79 138 119 102 71 138 63 

 

15,1 8,4 7,4 8,4 6,1 9,2 5,1 8,8 7,6 6,5 4,5 8,8 4,0 

 

No cômputo geral, destacam-se como os aspetos mais positivos, com as maiores taxas de votação, o ambiente 

educativo (15,1%), organização e gestão (9,2%) e processos de ensino e segurança (8,8%). 

 

 

Aspetos menos positivos 

 

A
m

b
ie

n
te

 e
d

u
ca

ti
vo

 

D
is

ci
p

lin
a 

In
cl

u
sã

o
 e

d
u

ca
ti

va
 

e 
so

ci
al

 

In
st

al
aç

õ
es

 

In
te

g
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o
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a 

co
m

u
n
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e 

O
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an
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aç
ão
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g
es

tã
o

 

P
ro

m
o

çã
o

 d
e 

va
lo

re
s 

P
ro

ce
ss

o
s 

d
e 

en
si

n
o

 

R
es

u
lt

ad
o

s 
es

co
la

re
s 

R
ec

u
rs

o
s 

h
u

m
an

o
s 

R
ec

u
rs

o
s 

m
at

er
ia

is
 

S
eg

u
ra

n
ça

 

V
is

ão
 e

xt
er

n
a 

d
o

 

ag
ru

p
am

en
to

 

Alunos 32 45 50 88 47 53 54 34 58 47 50 72 61 

EE 5 24 7 16 7 14 15 13 17 28 21 16 16 

Doc. 2 22 4 24 10 2 9 6 18 17 15 3 34 

N. Doc. 0 8 1 7 4 1 5 4 5 7 12 7 11 

 
39 99 62 135 68 70 83 57 98 99 98 98 122 

 
3,5 8,8 5,5 12,0 6,0 6,2 7,4 5,1 8,7 8,8 8,7 8,7 10,8 

 

No cômputo geral, destacam-se como os aspetos menos positivos, com as maiores taxas de votação, o instalações 
(12,0%), visão externa do agrupamento (10,8%) e disciplina e recursos humanos (8,8%). 
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CONCLUSÃO 

 

O presente relatório, que pretende mostrar o mais possível a atividade do agrupamento e proceder à sua autoavaliação, 

sente-se sempre com insuficiente, parecendo-nos que há aspetos que mereciam uma análise mais aprofundada plasmada 

no documento para deles se ter uma visão mais completa. Porém, nesta insuficiência, vemos, ano a ano, um processo de 

crescimento analítico que nos vai encaminhando para procedimentos de autoavaliação mais sustentados e para 

mecanismos de melhoria mais orientados e dirigidos, sempre na perspetiva de que as instituições só evoluem se tiverem 

consciência dos seus pontos fortes e das suas insuficiências e uma arreigada assunção do fundamental princípio de que se 

pode fazer sempre melhor. 

Encontramos ao longo do documento a análise, mais ou menos pormenorizada, de aspetos da vida do agrupamento, 

com indicadores significativos. 

Os recursos humanos – discentes, docente e não docentes –, apenas elencados num primeiro momento, vão tendo 

indicadores de avaliação ao longo do documento. Sendo o fator fundamental de progresso da instituição, deverão ser, 

naturalmente, o foco principal de análise. Claro está que, apesar de não serem recursos humanos da escola, os pais e 

encarregados de educação são fundamentais recursos no objetivo último do crescimento escolar dos educandos. Neste 

aspeto particular, a ação das associações de pais e encarregados de educação poderá revelar--se determinante, mas 

continua a esperar-se também uma maior intervenção individual e/ou grupal destes agentes educativos. 

Para análise das atividades letivas, apresentou-se uma análise do absentismo de pessoal não docente e docente, numa 

comparação com as taxas nacionais. Evoluiu-se, depois, para uma verificação da efetividade de aulas dadas, por ano, 

turma e disciplina, para se ter uma clara noção das taxas de efetividade que, em média, no ano letivo em análise, se 

centraram nos 93,4%. Não podia, neste sentido, deixar de se analisar o absentismo discente por turma e ano de 

escolaridade, tendo em conta o número de alunos por turma, a efetividade de aulas dadas e a natureza das faltas. A 

verdade é que qualquer falta injustificada é em demasia. Verificados os valores, apesar de, na sua síntese, não parecerem 

excessivos, este é um aspetos que deverá merecer mais atenção da comunidade educativa. 

Os resultados escolares foram também o objeto de análise, com informação relativa à Educação Pré-Escolar e aos 

diferentes ciclos de ensino básico, por ano, período e disciplina. Nesta análise, efetuada em conselho pedagógico, destaca-

se também o posicionamento dos diversos departamentos relativamente aos resultados de final do ano letivo. Serão de 

evidenciar positivamente os resultados obtidos pelos nossos alunos nas provas finais de 9.º ano. Porém, no que diz respeito 

às taxas de transição/progressão, mostram-se muito preocupantes os resultados dos 2.º, 5.º, 6.º e 7.º anos de escolaridade, 

abaixo das médias nacionais, aspeto que, consequentemente, entronca com as medidas de promoção do sucesso 

educativo, aplicadas desde o 1.º ano de escolaridade, no âmbito do Plano de Ação Estratégica integrado no Plano Nacional 

de Promoção do Sucesso Educativo, que surgem também pormenorizadamente analisadas, verificando-se taxas de eficácia 

muito variáveis de ano para ano. Tendo em conta as ações efetivadas, procedeu-se então à avaliação dos efeitos de 

implementação do Plano de Ação Estratégica, concluindo-se que muito há ainda a fazer para se cumprirem as metas 

inicialmente estabelecidas. 

As atividades extracurriculares e de complemento curricular, cujo relatório de atividade se transcreve neste documento, 

têm vindo a aprimorar sua execução numa grande aproximação ao projeto educativo. 

O papel do conselho pedagógico é facilmente analisável pelo conjunto de medidas tomadas e pelos processos que 

foram sendo implementados ao longo do ano escolar e cujos resultados se tornam visíveis na ação educativa do 

agrupamento. Dedicou-se também uma pequena parte deste relatório a ações desenvolvidas por este órgão. 

Aconteceu algo semelhante com as estruturas intermédias de coordenação – departamentos, grupos disciplinares, 

coordenações de ciclo – que têm a sua ação refletida nos resultados dos alunos e na organização escolar – das atividades 

letivas e de avaliação às extracurriculares e de complemento curricular –, numa ação de articulação em desenvolvimento 

permanente. 

Acrescentou-se a informação relativa à organização das atividades de grupo/turma, com as ações que competiram às 

educadoras, aos professores titulares de turma e aos diretores de turma, na sua ação individual e no trabalho que cabe aos 

conselhos de turma que coordenaram. 

Não poderia faltar uma referência sintética ao trabalho da direção e do conselho administrativo, que tem a sua ação 

avaliada aquando da apresentação do relatório de contas de gerência e pela sustentabilidade financeira que, com maior ou 

menor dificuldade, vai garantindo no quotidiano. 

Segue-se, neste documento, o trabalho da Equipa de Autoavaliação do agrupamento que se debruçou sobre o 

envolvimento parental dos pais e encarregados de educação na vida do agrupamento, através de inquérito aplicado, e 
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sobre o processo de ensino/aprendizagem, através de inquérito online aos alunos. A leitura dos dados obtidos por esta 

equipa permite uma visão transversal da perspetiva dos pais e encarregados de educação em aspetos diversos e dos 

alunos na sua relação com a escola. 

Todos estes elementos se articulam para a avaliação da execução do projeto educativo, cuja análise se encontra 

também plasmada neste documento, a partir do trabalho realizado pelo conselho pedagógico, e que demonstra um 

processo de concretização muito efetivo, mas, como acontece quando se apresenta uma visão positivamente ambiciosa, 

ainda com algumas metas por concretizar. 

Conclui-se do documento com uma análise de perspetiva futura, com o diagnóstico para elaboração do novo projeto 

educativo, que apresenta perceções muito relevantes sobre o trabalho desenvolvido e sobre as necessidades de melhoria. 

A escola constrói-se em si e com os seus parceiros. Os nossos parceiros institucionais, de entre os quais se destacam o 

Município, com o qual mantemos uma natural relação de proximidade e de extrema cooperação em todos os aspetos, e as 

Juntas de Freguesia de Aguiar de Sousa, Recarei e Sobreira, desempenham um importante papel de integração e 

desenvolvimento, que se espera de progresso significativo. 

Não poderemos deixar de referenciar toda a comunidade que envolve a escola, de forma direta e indireta, assumindo, 

naturalmente, a sua identidade. Porque a escola é a comunidade e a comunidade é a escola, o processo identitário tem de 

se assumir mutuamente, sendo este um fator fundamental de desenvolvimento. 

O Agrupamento de Escolas de Sobreira é uma escola que precisa de crescer mais e de se desenvolver nos seus 

processos internos e no fortalecimento no serviço educativo que presta à comunidade. 

O Plano de Melhoria elaborado pretende exatamente fornecer, no âmbito do Projeto Educativo, um conjunto de medidas 

que visam promover esse fortalecimento e o reforço da afirmação institucional. 

 

Mantemos o que sempre pensámos – Queremos uma escola em que os alunos aprendam e sejam felizes… –, 

esperando os efeitos do reconhecimento dos progressos que a instituição tem realizado em favor dos seus utentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciado favoravelmente em reunião de Conselho Geral a 09 de novembro de 2017 


