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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, relativo à execução do PAA e à autoavaliação, 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 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 18 - 2 2 3 5 1 1 2 1  3 
C. Anual (Compl.) - - - - - - - - - - -  - 
C. Anual (Incompl.) - - 1 - - - - - - - -  - 
C. Temporário (Comp.) - 2 - - - - - - - - -  - 
C. Temporário (Inc.) - 1 - - - - 1 - - - -  - 

 11 21 1 2 2 3 6 1 1 2 1  3 
 

Quadro 1 

 
NÍVEL 3.º CEB 

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

 4 0 3 3 2 4 3 3 1 1 2 2 
 

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 23 

Coordenador Operacional - - - - 1 

Assistentes Técnicos - - - - 6 

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

Psicólogo - - - - 2* 
* Com apenas meio horário de trabalho. 

Quadro 3 
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1.1.3. Alunos 
 
 
O ano letivo 2017/2018 iniciou com os números de alunos apresentados nos quadros. Indicam-se ainda o número de 

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

 
EPE 

   Crianças / Idade   Crianças / Idade c/ NEE   

Agrup./Escola/Grupo 3 4 5 6 Total 3 4 5 6 Total 

Agrupamento     198     15 

EB1 Sobreira     83     0 

G1S 20    20     0 

G2S  21   21     0 

G3S  7 16 1 24     0 

G4S  4 11 3 18     0 

EB Recarei     71     0 

G1R 21    21     0 

G2R  15 10  25     0 

G3R  5 19 1 25     0 

 

JI Pulgada     
 

    
 

G1P 5 8 8  21     0 

 

JI Trás de Várzea     
 

    
 

G1TV 11 9 3  23     0 

 
Quadro 4 

 
1.º CEB 

   Alunos / Ano   Alunos / Ano c/ NEE   

Agrup./Escola/Turma 1.º 2.º 3.º 4.º Total 1.º 2.º 3.º 4.º Total 

Agrupamento 72 89 70 76 307 1 6 3 5 15 

EB1 Sobreira 22 41 31 30 124 1 4 1 2 8 

T1-AS 22    22 1    1 

T2-AS  25   25     0 

T2-BS  15   15 
 

3   3 

T3-AS  1 20 
 

21  1   1 

T3-BS   11 7 18  
 

1 1 2 

T4-AS   
 

23 23    1 1 

EB Recarei 50 48 39 46 183  2 2 3 7 

T1-AR 26    26     0 

T1-BR 24    24     0 

T2-AR 
 

26   26  1   1 

T2-BR 
 

22   22  1   1 

T3-AR   22 
 

22  
 

1  1 

T3-BR   17 1 18   1 1 2 

T4-AR    20 20    2 2 

T4-BR    25 25    
 

0 

 
Quadro 5 
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2.º CEB 
 

Escola/Tipo/Turma Alunos Alunos c/ NEE 

EB Sobreira 474 27 

5.º ano 100 5 

5.A 23 2 

5.B 27 1 

5.C 22 2 

5.D 28 0 

6.º ano 125 8 

6.A 22 2 

6.B 24 3 

6.C 22 2 

6.D 28 0 

6.E 29 1 

 

7.º ano 94 7 

7.A 28 2 

7.B 23 3 

7.C 22 1 

7.D 21 1 

8.º ano 74 2 

8.A 25 0 

8.B 25 1 

8.C 24 1 

9.º ano 81 5 

9.A 18 1 

9.B 20 2 

9.C 19 2 

9.D 24 0 

Quadro 6 
 
 
 
 
 

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

Crianças / Alunos 198 72 89 70 76 100 125 94 74 81 979 

Grupos/ Turmas 9 3 4 4 3 4 5 4 3 4 43 

Rácio A/T 22,0 24,0 22,3 17,5 25,3 25,0 25,0 23,5 24,7 20,3 22,8 

 

 
 

Quadro 7 
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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) / (Nº de docentes ou não docentes) / (Nº de dias considerado). 

 

Verificam-se no quadro 8 as variações da taxa de absentismo do pessoal não docente entre os meses de outubro de 

2017 e junho de 2018. 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 8 

 

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  

% 

2017 10 61 2,48 6,67 

2017 11 160 6,13 8,24 

2017 12 219 8,3 9,28 

2018 1 156 5,98 7,69 

2018 2 218 8,26 8,91 

2018 3 186 7,05 8,38 

2018 4 200 7,58 9,44 

2018 5 109 4,22 8,47 

2018 6 114 4,42 9,33 

Média 158 6,05 8,49 

Dados MISI 
Quadro 9 

Ano Mês 
Total 
Dias 

Faltas 

Absentismo 
% 

Absentismo 
Nacional  

% 

2017 10 166 13,5 9,31 

2017 11 161 13,09 8,75 

2017 12 120 9,76 7,97 

2018 1 152 11,78 8,79 

2018 2 135 10,47 7,84 

2018 3 90 6,98 7,38 

2018 4 88 6,82 8,65 

2018 5 81 6,28 8,05 

2018 6 80 6,2 8,85 

Média 119 9,43 8,40 
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2.2. AULAS PREVISTAS / AULAS DADAS - TAXAS DE EXECUÇÃO 

 
 
 
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 94,3%, superior aos 93,4% do ano escolar imediatamente anterior. 

 
 
 

2016/2017 

 
 

 
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 10 

 
 
 
 

2017/2018 

 

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

  
 

P D 
 

P D 
 

P D 
 

  5.º 1588 1445 91,0 1383 1304 94,3 1183 1116 94,3 

  6.º 1983 1867 94,2 1712 1628 95,1 1480 1444 97,6 

  7.º 1794 1682 93,8 1544 1392 90,2 1299 1251 96,3 

  8.º 1308 1235 94,4 1117 1061 95,0 858 824 96,0 

  9.º 1737 1635 94,1 1519 1387 91,3 1118 1086 97,1 

  

  
 

93,5 
  

93,2 
  

96,3 
 

94,3 

 
Quadro 11 

 
 
 
Pode verificar-se, de seguida, a efetividade por ano de escolaridade, turma e disciplina. Destacam-se apenas os valores 

abaixo dos 90%. Importa salientar que, nas disciplinas com apenas um ou dois tempos semanais, valores de absentismo 

mínimos corresponderão a taxas bastante significativas, pelo que os dados estatísticos, nestes casos, detêm pouca 

relevância. 

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

aulas dadas, são bastante boas, verificando-se, em casos 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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5.º ano 
 

 
GLOBAL / TURMA 

 

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

Turma Previstas Dadas Taxa Previstas Dadas Taxa Previstas Dadas Taxa 

5.º A 396 361 91,2 346 311 89,9 282 267 94,7 

5.º B 398 367 92,2 343 327 95,3 300 285 95,0 

5.º C 396 359 90,7 346 334 96,5 300 280 93,3 

5.º D 398 358 89,9 348 332 95,4 301 284 94,4 

93,2 
  

91,0 
  

94,3 
  

94,3 

 
Quadro 12 

DISCIPLINA / TURMA 

 

 A B C D 

 
1.º 2.º 3.º 

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

PORT 94,6 94,1 96,4 95,0 94,6 94,1 94,6 94,5 100,0 100,0 92,9 97,6 100,0 100,0 92,9 97,6 

ING 92,3 100,0 93,1 95,1 89,5 100,0 92,6 94,0 89,5 100,0 88,9 92,8 100,0 88,6 93,1 93,9 

HGP 85,7 85,3 100,0 90,3 79,5 90,9 96,4 88,9 81,6 79,3 93,1 84,7 85,7 86,1 100,0 90,6 

MAT 89,7 67,7 92,5 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,4 100,0 93,1 95,8 

CN 97,3 100,0 96,3 97,9 94,6 96,7 90,0 93,8 59,0 96,7 96,6 84,1 82,1 100,0 100,0 94,0 

EV 84,6 90,0 88,9 87,8 84,6 90,0 88,9 87,8 90,9 91,7 90,0 90,9 84,6 90,0 88,9 87,8 

ET 72,7 91,7 85,0 83,1 83,3 81,8 94,4 86,5 92,3 100,0 94,4 95,6 84,6 88,9 90,0 87,8 

EM 100,0 90,9 88,9 93,3 100,0 90,0 100,0 96,7 90,9 91,7 90,0 90,9 100,0 91,7 100,0 97,2 

EF 91,9 100,0 100,0 97,3 89,7 100,0 89,3 93,0 92,1 100,0 88,9 93,7 87,2 96,7 93,1 92,3 

EMRC 100,0 100,0 100,0 100,0 91,7 100,0 100,0 97,2 92,3 91,7 88,9 91,0 91,7 100,0 100,0 97,2 

OC 92,3 100,0 100,0 97,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,9 96,3 92,3 91,7 87,5 90,5 

 
Quadro 13 

 
GLOBAL / DISCIPLINA  
 

 
1.º 2.º 3.º 

 

PORT 97,3 97,1 94,2 96,2 

ING 92,8 97,1 91,9 94,0 

HGP 83,1 85,4 97,4 88,6 

MAT 96,0 91,9 96,4 94,8 

CN 77,5 99,1 95,7 90,8 

EV 86,2 90,4 89,2 88,6 

ET 83,2 90,6 91,0 88,3 

EM 97,7 91,1 94,7 94,5 

EF 90,2 99,2 92,8 94,1 

EMRC 93,9 97,9 97,2 96,3 

OC 96,2 97,9 94,1 96,1 

 
Quadro 14 
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6.º ano 

 
 
GLOBAL / TURMA 

 

6.º A 398 371 93,2 331 313 94,6 295 289 98,0 

6.º B 400 385 96,3 346 324 93,6 296 285 96,3 

6.º C 387 354 91,5 342 328 95,9 300 295 98,3 

6.º D 403 383 95,0 347 332 95,7 294 288 98,0 

6.º E 395 374 94,7 346 331 95,7 295 287 97,3 

95,6 

  
94,1 

  
95,1 

  
97,6 

Quadro 15 
 
DISCIPLINA / TURMA 

 

 A B C D E 

 
1.º 2.º 3.º 

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

PORT 94,6 93,3 98,2 95,4 88,9 93,9 96,4 93,1 88,9 92,4 100,0 93,8 91,9 91,2 100,0 94,4 91,0 96,8 98,2 95,3 

ING 100,0 95,2 96,6 97,3 100,0 93,9 100,0 98,0 100,0 96,9 100,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,1 100,0 99,0 

HGP 100,0 97,1 100,0 99,0 100,0 96,7 100,0 98,9 100,0 96,7 100,0 98,9 100,0 96,8 92,6 96,5 100,0 96,9 92,6 96,5 

MAT 100,0 98,5 100,0 99,5 100,0 90,9 100,0 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,2 100,0 100,0 99,1 

CN 64,1 94,1 100,0 86,1 100,0 100,0 96,2 98,7 59,0 96,9 100,0 85,3 87,2 93,5 100,0 93,6 88,6 94,1 100,0 94,2 

EV 84,6 88,9 90,0 87,8 84,6 90,0 88,9 87,8 84,6 88,9 90,0 87,8 90,9 91,7 90,0 90,9 90,9 91,7 90,0 90,9 

ET 83,3 81,8 94,4 86,5 100,0 81,8 88,9 90,2 88,5 88,9 90,0 89,1 84,6 91,7 95,0 90,4 84,6 100,0 88,9 91,2 

EM 100,0 90,0 100,0 96,7 90,9 91,7 90,0 90,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,0 100,0 96,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

EF 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,1 100,0 100,0 99,0 94,9 100,0 95,8 96,9 97,4 80,6 96,3 91,4 

EMRC 92,3 90,0 100,0 94,1 92,3 91,7 88,9 91,0 92,3 91,7 88,9 91,0 91,7 100,0 100,0 97,2 92,3 90,0 100,0 94,1 

OC 100,0 100,0 88,9 96,3 100,0 100,0 90,9 97,0 100,0 91,7 100,0 97,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Quadro 16 

 
GLOBAL / DISCIPLINA  

 
1.º 2.º 3.º 

 

PORT 91,1 93,5 98,6 94,4 

ING 100,0 96,6 99,3 98,6 

HGP 100,0 96,8 97,0 97,9 

MAT 99,4 97,9 100,0 99,1 

CN 79,8 95,7 99,2 91,6 

EV 87,1 90,2 89,8 89,0 

ET 88,2 88,8 91,4 89,5 

EM 98,2 94,3 98,0 96,8 

EF 97,9 96,1 98,4 97,5 

EMRC 92,2 92,7 95,6 93,5 

OC 100,0 98,3 96,0 98,1 

 
Quadro 17 
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7.º ano 
 

GLOBAL / TURMA 
 

7.º A 452 435 96,2 383 354 92,4 328 312 95,1 

7.º B 440 430 97,7 392 368 93,9 326 318 97,5 

7.º C 452 416 92,0 387 340 87,9 320 307 95,9 

7.º D 450 401 89,1 382 330 86,4 325 314 96,6 

93,4 
  

93,8 
  

90,1 
  

96,3 
Quadro 18 

DISCIPLINA / TURMA 
 

 A B C D 

 
1.º 2.º 3.º 

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

PORT 93,7 100,0 95,8 96,5 93,7 96,4 95,7 95,2 95,3 98,2 95,7 96,4 100,0 100,0 100,0 100,0 

ING 97,3 91,3 100,0 96,2 97,4 93,8 100,0 97,1 100,0 94,1 100,0 98,0 94,9 90,0 96,6 93,8 

FRA 94,9 96,7 93,1 94,9 100,0 100,0 96,3 98,8 92,3 96,9 100,0 96,4 92,3 96,9 100,0 96,4 

HIS 92,3 100,0 100,0 97,4 100,0 100,0 100,0 100,0 81,8 90,0 90,0 87,3 81,8 90,0 90,0 87,3 

GEOG 97,4 82,4 96,3 92,0 97,1 82,4 96,6 92,0 97,4 74,2 100,0 90,5 100,0 76,5 100,0 92,2 

MAT 96,7 98,1 93,5 96,1 116,3 100,0 100,0 105,4 84,6 67,3 94,9 82,3 81,0 69,1 92,5 80,8 

FQ 100,0 93,8 100,0 97,9 100,0 97,1 100,0 99,0 94,1 88,2 100,0 94,1 100,0 90,6 100,0 96,9 

CN 97,3 96,4 100,0 97,9 97,4 85,7 100,0 94,4 100,0 86,2 100,0 95,4 94,6 93,8 100,0 96,1 

EV 100,0 50,0 66,7 72,2 72,7 83,3 90,0 82,0 75,0 81,8 88,9 81,9 72,7 83,3 90,0 82,0 

EDF 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 62,2 76,7 86,7 75,2 

OC 100,0 90,0 100,0 96,7 100,0 92,3 100,0 97,4 92,3 92,3 77,8 87,5 92,3 88,9 100,0 93,7 

TIC 100,0 90,0 100,0 96,7 100,0 90,0 100,0 96,7 92,3 91,7 88,9 91,0 100,0 91,7 88,9 93,5 

EMRC 100,0 100,0 100,0 100,0 92,3 90,0 100,0 94,1 91,7 100,0 100,0 97,2 92,3 90,0 100,0 94,1 

OM 69,2 80,0 75,0 74,7 69,2 80,0 75,0 74,7 69,2 80,0 75,0 74,7 69,2 80,0 75,0 74,7 
 

Quadro 19 
 

GLOBAL / DISCIPLINA  

 
1.º 2.º 3.º 

 

PORT 95,7 98,6 99,1 97,8 

ING 97,4 92,3 99,1 96,3 

FRA 94,9 97,6 97,3 96,6 

HIS 89,0 95,0 95,0 93,0 

GEOG 98,0 78,8 98,2 91,7 

MAT 94,7 83,6 95,2 91,2 

FQ 98,5 92,4 100,0 97,0 

CN 97,3 90,5 100,0 96,0 

EV 80,1 74,6 83,9 79,5 

EDF 90,5 94,2 96,7 93,8 

OC 96,2 90,9 94,4 93,8 

TIC 98,1 90,8 94,4 94,5 

EMRC 94,1 95,0 100,0 96,4 

OM 69,2 80,0 75,0 74,7 

Quadro 20 
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8.º ano 
 

GLOBAL / TURMA 
 

8.º A 437 421 96,3 382 358 93,7 269 260 96,7 

8.º B 437 412 94,3 368 354 96,2 294 282 95,9 

8.º C 434 402 92,6 367 349 95,1 295 282 95,6 

95,2 

  
94,4 

  
95,0 

  
96,1 

Quadro 21 

DISCIPLINA / TURMA 
 

 A B C 

 
1.º 2.º 3.º 

 
1.º 2.º 3.º  1.º 2.º 3.º  

PORT 100,0 100,0 100,0 100,0 93,8 94,3 95,7 94,6 93,8 96,2 93,6 94,5 

ING 100,0 91,2 100,0 97,1 100,0 96,7 86,2 94,3 94,1 94,3 100,0 96,1 

FRA 100,0 100,0 94,7 98,2 100,0 100,0 94,7 98,2 95,7 95,7 94,4 95,2 

HIS 100,0 96,7 100,0 98,9 100,0 93,9 100,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

GEOG 92,3 80,0 100,0 90,8 100,0 83,3 100,0 94,4 92,3 80,0 100,0 90,8 

MAT 93,7 96,3 95,7 95,2 98,4 94,2 93,2 95,3 95,1 96,2 95,7 95,7 

FQ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,8 100,0 97,9 

CN 91,9 93,9 96,0 93,9 89,2 93,9 96,0 93,0 94,3 94,1 100,0 96,1 

EV 100,0 90,0 88,9 93,0 100,0 90,0 100,0 96,7 83,3 81,8 88,9 84,7 

EDF 89,7 93,8 92,6 92,0 71,8 90,6 100,0 87,5 69,2 87,5 88,5 81,7 

OC 92,3 91,7 100,0 94,7 92,3 91,7 100,0 94,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

TIC 92,3 91,7 88,9 91,0 100,0 90,0 90,0 93,3 91,7 90,9 100,0 94,2 

EMRC 92,3 91,7 88,9 91,0 91,7 100,0 100,0 97,2 92,3 91,7 100,0 94,7 

LAVM 100,0 58,3 77,8 78,7 72,7 83,3 90,0 82,0 100,0 90,0 77,8 89,3 
 

Quadro 22 

GLOBAL / DISCIPLINA 

 
1.º 2.º 3.º 

 PORT 95,9 96,8 96,5 96,4 

ING 98,0 94,0 95,4 95,8 

FRA 98,6 98,6 94,6 97,2 

HIS 100,0 96,9 100,0 99,0 

GEOG 94,9 81,1 100,0 92,0 

MAT 95,7 95,6 94,9 95,4 

FQ 100,0 97,9 100,0 99,3 

CN 91,8 94,0 97,3 94,4 

EV 94,4 87,3 92,6 91,4 

EDF 76,9 90,6 93,7 87,1 

OC 94,9 94,4 100,0 96,4 

TIC 94,7 90,9 93,0 92,8 

EMRC 92,1 94,4 96,3 94,3 

LAVM 90,9 77,2 81,9 83,3 

 
Quadro 23 
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9.º ano 
 

GLOBAL / TURMA 
 

 

9.º A 435 401 92,2 380 341 89,7 282 268 95,0 

9.º B 433 403 93,1 379 348 91,8 280 273 97,5 

9.º C 432 415 96,1 377 346 91,8 282 277 98,2 

9.º D 437 416 95,2 383 352 91,9 274 268 97,8 

94,2 

  
94,1 

  
91,3 

  
97,1 

Quadro 24 
 

DISCIPLINA / TURMA 
 

 A B C D 

 
1.º 2.º 3.º 

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

PORT 96,8 98,1 100,0 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,0 98,1 97,6 96,9 

ING 92,1 96,8 100,0 96,3 97,4 96,8 100,0 98,0 97,4 93,3 100,0 96,9 97,4 93,8 100,0 97,1 

FRA 95,8 95,8 93,3 95,0 92,3 95,7 100,0 96,0 100,0 100,0 93,8 97,9 96,0 95,7 93,3 95,0 

HIS 88,6 94,1 92,0 91,6 94,9 96,7 100,0 97,2 94,6 96,9 92,0 94,5 94,6 96,9 108,7 100,1 

GEOG 100,0 75,9 92,3 89,4 100,0 76,7 88,0 88,2 100,0 75,9 92,3 89,4 100,0 78,1 100,0 92,7 

MAT 96,8 92,6 100,0 96,5 96,6 98,2 100,0 98,3 100,0 98,0 100,0 99,3 100,0 96,2 100,0 98,7 

FQ 100,0 91,2 100,0 97,1 100,0 94,6 100,0 98,2 100,0 91,2 100,0 97,1 91,4 88,6 96,0 92,0 

CN 89,7 80,0 96,2 88,6 81,3 91,4 100,0 90,9 94,3 88,9 100,0 94,4 88,6 93,9 95,7 92,7 

EV 80,0 82,4 83,3 81,9 92,3 81,8 100,0 91,4 89,5 82,9 91,3 87,9 89,2 80,6 91,3 87,0 

EDF 70,3 78,1 84,6 77,7 66,7 74,2 87,0 75,9 82,9 83,9 92,3 86,3 100,0 100,0 100,0 100,0 

EMRC 100,0 100,0 100,0 100,0 92,3 91,7 85,7 89,9 100,0 100,0 100,0 100,0 92,3 90,0 87,5 89,9 

OC 100,0 91,7 100,0 97,2 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 81,8 100,0 88,4 84,6 70,0 87,5 80,7 
 

Quadro 25 

 
GLOBAL / DISCIPLINA  
 

 
1.º 2.º 3.º 

 PORT 98,0 99,1 99,4 98,8 

ING 96,1 95,2 100,0 97,1 

FRA 96,0 96,8 95,1 96,0 

HIS 93,2 96,1 98,2 95,8 

GEOG 100,0 76,6 93,2 89,9 

MAT 98,4 96,3 100,0 98,2 

FQ 97,9 91,4 99,0 96,1 

CN 88,5 88,6 98,0 91,7 

EV 87,7 81,9 91,5 87,0 

EDF 79,9 84,0 91,0 85,0 

EMRC 96,2 95,4 93,3 95,0 

OC 92,0 85,9 96,9 91,6 

 
Quadro 26 
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2.2. 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 

 
Todos os grupos de crianças evidenciam progressos na 
autonomia, autoconfiança, sentido de valor pessoal, 
responsabilidade pelo seu bem-estar e pelo dos colegas, 
curiosidade, interesse e empenho em realizar determinada 
atividade ou ação.  
A maioria das crianças, nomeadamente as de quatro e cinco 
anos, recorreram frequentemente a estratégias e soluções para 
resolver pequenos conflitos e problemas pessoais e coletivos. 
Os comportamentos mais intempestivos diminuíram, 
aumentando assim o controle de impulsos.  
Foram observadas muitas situações de interação e cooperação 
entre as crianças, de respeito pelas normas e princípios de 
convivência social. Exteriorizando a construção de 
competências adequadas de intervenção e participação social.  
Apesar dos progressos evidenciados ao longo deste ano letivo, 
existem casos que necessitaram ainda de muita estimulação e 
apoio do adulto, no exercício e construção de competências 
pessoais, emocionais e plurais, de forma assertiva, relativas 
aos valores e atitudes, apresentando sobretudo dificuldades na 
relação com outras crianças e cumprimento de regras de 
convivência social e em lidar com a frustração. 

 

 
Expressão e Comunicação 
  
 

 
Em relação à linguagem oral e emergência da escrita verificaram-se evoluções significativas 
no desempenho linguístico, quando as crianças se expressavam espontaneamente, quando 
eram solicitadas a participar em diálogos, a falar sobre algo significativo, quando refletiam 
sobre palavras, frases e narrativas, quando participavam em atividades lúdicas que 
abordavam assuntos de linguagem verbal e não-verbal. Um número elevado de meninos 
utilizou grafismos, garatujas, letras agrupadas casualmente, cópia de letras, palavras para 
expressar e registar ideias, vivências, intensões e desejos. Crianças de três, quatro e cinco 
anos revelaram desejo de conhecer letras e uma percentagem elevada de crianças de cinco 
anos representou o traço com bastante qualidade, ao imitar a escrita e produzir outras formas 
reais e imaginadas. Algumas crianças, devido à idade, ou aquisição mais tardia de 
competências linguísticas relacionadas com os parâmetros normais de desenvolvimento no 
domínio da linguagem, apresentaram algumas dificuldades de articulação de palavras e sons. 
Existem alguns casos em que estas lacunas se verificam porque as crianças utilizam o 
“método” da simplificação nas suas produções, suprimindo, omitindo, invertendo ou 
substituindo sons. 
Ao nível do domínio da educação física e artística, os grupos de uma forma geral não 
revelaram dificuldades consideráveis. No primeiro domínio, foi sempre com grande empenho 
e satisfação que as crianças participaram nas atividades, revelando-se competentes na 
realização de exercícios de equilíbrio, orientação, coordenação, flexibilidade, atenção. 
Ultrapassaram também obstáculos em percursos definidos e jogos de grupo e utilizaram 
adequadamente de equipamentos.  
Em relação à educação artística, as crianças revelaram gosto em explorar e manipular 
materiais diversificados para expressar, experimentar, produzir trabalho e situações de 
diferentes formas de arte plástica, dramática, musical e dança.   
No domínio da matemática, constatamos o desenvolvimento de capacidades de resolução de 
problemas básicos de adição, subtração, de sentido de número, tratamento de dados e 
geometria. Foi evidente ao longo do período e de todo o ano a participação ativa das crianças 
nas atividades, realizando-as quase sempre com êxito tanto as que eram propostas por 
outros como as da iniciativa individual. 
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Conhecimento do Mundo 

 
No que concerne ao conhecimento do mundo, as crianças mostraram interesse e 
conhecimento pelo meio social e físico que as rodeia, revelando compreensão básica sobre a 
organização da vida social, formas de comunicação, necessidades básicas das pessoas, 
expressão cultural, costumes, eventos, espaços e aspetos relacionados com o meio ambiente 
e fenómenos naturais. Evidenciaram curiosidade espontânea por equipamentos, materiais, 
conteúdos tecnológicos e algum domínio dos mesmos.  
 

 
Dificuldades Diagnosticadas 

 
Algumas crianças continuam a manifestar: 
- Comportamentos pouco assertivo com os pares; 
- Dificuldades em respeitar o tempo do outro; 
- Dificuldades em lidar com a frustração;  
- Dificuldades de auto-organização e iniciativa;  
- Dificuldades de concentração;  
- Relativamente ao domínio da linguagem oral, apesar dos progressos alcançados, ainda se 
verificam algumas dificuldades na articulação de palavras e na construção de frases. No 
entanto, quase todos estes casos frequentam sessões de terapia da fala. 

 

Estratégias de atuação Monitorização 

 
- Promover estratégias que intensifiquem o 
desenvolvimento pessoal e social, através de jogos e 
dinâmicas que reforcem as interações positivas entre as 
crianças e o conhecimento do outro.  
- Introduzir mudanças na estruturação de ambiente 
educativo, através de materiais e comportamentos 
alternativos.  
- Elogiar e reforçar comportamentos positivos.   
- Criar momentos de vida em grupo que façam emergir o 
diálogo, o confronto de opiniões e jogos lúdicos de 
produção e articulação de sons e palavras.   
- Dinamizar o PICOLIM.  

 
- Observação direta com registos de acontecimentos. 
- Listas de verificação. 
- Registo em suporte fotográfico e vídeo. 
- Recolha de evidências pertinentes acerca de interesses, ações e 
comportamentos.  
- Registos individuais e coletivos de produções elaboradas pelas crianças;  
- Reflexões das crianças; 
- Avaliação individual das crianças por período;  
- Relatórios de avaliação do Plano Curricular de Grupo. 
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O quadro que se segue, relativo ao final do 3.º período, mostra, em termos estatísticos, por áreas de competência, domínios e subdomínios as percentagens de alunos que revelam muitas 

dificuldades (RMD), revelam poucas dificuldades (RPD) e não revelam dificuldades (NRD), deixando-se ainda em aberto a possibilidade de referenciar a não aplicabilidade de apreciação (NA). O 

universo corresponde a cerca de duzentas crianças. Verifica-se que em todos os subdomínios as crianças revelam maioritariamente não ter dificuldades. 

Encontra-se alguma dificuldade, com valores acima dos 20%, nos subdomínios Funcionalidade da Linguagem Escrita e sua Utilização em Contexto (20,7%), Organização e Tratamento de 

Dados (24,74%) e Geometria e Medida (20,26%). Relativamente à percentagem de alunos que revelam muitas dificuldades, as taxas mais relevantes correspondem aos subdomínios 

Convivência Democrática e Cidadania (6,57%), Números e Operações (5,87%). Será de salientar que as percentagens de alunos que não revelam dificuldades (NRD) e revelam algumas 

dificuldades (RAD) tiveram evolução positiva, quando comparadas com o 2.º período. 
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% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

 3.º período 

RMD 0,00 0,44 1,03 3,23 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 4,73 1,58 1,00 1,91 0,91 3,02 1,11 0,56 0,00 0,56 0,56 2,22 

RAD 4,06 7,48 5,73 13,48 4,65 16,03 9,63 8,50 4,98 13,99 19,99 20,70 19,66 12,04 18,59 24,74 20,26 10,59 11,94 5,51 18,56 

NRD 86,27 82,42 84,03 74,21 85,17 75,75 81,15 82,73 85,81 72,71 70,30 69,67 70,31 78,29 70,80 65,51 71,03 80,19 78,84 84,27 56,28 

NA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,56 0,56 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40 

 
Quadro 27



 
 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES | 2017/2018 

 

Pág.17/ 104 

Crianças  

pré-escolar 

Encarregados de 
Educação Educadores  

SPO 

 

 

 

Relativamente à implementação do PICOLIM (Programa Integrado de Competências de Língua e Matemáticas), 

apresentam-se as conclusões de avaliação do relatório. 

 

EPE IMPACTE NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

 

 
No culminar do 3.º período, todos os grupos da EPE deram continuidade à dinamização do PICOLIM, realizando 

atividades diversificadas, abordando diferentes temas e utilizando diferentes materiais. 

 

De uma maneira geral, todas as crianças de todos os grupos revelaram um elevado grau de satisfação e participação na 

construção das suas aprendizagens. 

 

As atividades desenvolvidas neste âmbito permitiram-nos inferir que foi possível verificar evolução na aquisição de várias 

competências linguísticas, nomeadamente: 

 Articulação de vários fonemas; 

  Alargamento do vocabulário, sendo visível o gosto das crianças pela descoberta de novas palavras aplicando-   

-as no discurso de uma forma contextualizada; 

 Linguagem/comunicação, revelando maior gosto em comunicar com crianças e adultos, narrando 

acontecimentos e experiências com maior perceptibilidade; 

 Gosto pela linguagem oral e escrita; 

 Compreensão do oral. 

 
Observou-se desta forma uma evolução progressiva na consolidação de conhecimentos e competências de literacia 
emergente. 
 

 

 
Ainda no âmbito das dinâmicas do PICOLIM, há que destacar o projeto “A Ler Vamos”, implementado em articulação 

com o SPO. 

Tendo por base um conjunto de pressupostos elencados no relatório elaborado pelas psicólogas , o projeto “A Ler 

Vamos” pretende atuar ao nível da Intervenção precoce, numa lógica de promoção, que mobiliza os diversos agentes 

educativos, numa dimensão ecológica e multidisciplinar. A aposta numa intervenção precoce que visa a promoção do 

sucesso escolar logo nos primeiros anos de escolaridade procura responder às necessidades referidas nos vários estudos 

empíricos, numa lógica preventiva. 

Destina-se, assim, à identificação de crianças em risco de insucesso escolar no âmbito da leitura, escrita e matemática 

e à implementação de uma intervenção sistemática, estruturada e complementar à dos educadores de infância, que facilite 

o desenvolvimento das competências facilitadoras da aprendizagem da leitura e da escrita. Assenta numa lógica de 

intervenção precoce, numa lógica de promoção, que mobiliza os diversos agentes educativos, numa dimensão ecológica e 

multidisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES | 2017/2018 

 

Pág.18/ 104 

 

 

Como objetivos específicos deste projeto, definiram-se os seguintes: 

 

1. Promover competências matemáticas e de literacia emergente que facilitem a aprendizagem formal da leitura, da 

escrita e da matemática; 

2. Detetar precocemente crianças em risco educacional e de apresentarem problemas de aprendizagem da leitura, da 

escrita e da matemática; 

3. Encaminhar crianças para serviços complementares de forma a ocorrer uma intervenção multidisciplinar; 

4. Facilitar a colaboração entre escola e família. 

 

Os conteúdos trabalhados, assentes nos dois domínios que a seguir se elencam, podem ser descritos de forma 

sumária: 

 

LEITURA/ESCRITA 

 Linguagem oral: vocabulário, compreensão oral, conhecimento sintático 

 Consciência fonológica 

 Conhecimento acerca da linguagem escrita 

 

MATEMÁTICA 

 Contagem e representação de números 

 Ordinalidade 

 Cardinalidade 

 Operações simples 

 Padrões 

 Formas 

 

Metodologia de intervenção 

 

Crianças 

 Sessões no conjunto das salas dos jardins-de-infância do Agrupamento, aplicadas pelas Educadoras. 

 Sessões em pequeno grupo junto de um grupo de crianças de cinco anos identificadas pelas Educadoras como 

revelando maiores dificuldades, dinamizadas pelas Psicólogas do Agrupamento. 

 Avaliação/perfil de competências das crianças que integraram os pequenos grupos, no início e no final do 

Programa (pré e pós teste). 

 

Encarregados de Educação 

 Sessões em sala de JI para a promoção de estratégias a realizar pela família. 

 Atendimentos individualizados para discussão dos resultados das avaliações e disponibilização de estratégias de 

promoção das competências matemáticas e de literacia emergente e treino parental. 

 Apresentação da Plataforma da CMM http://jil.miew.pt/ 

 

Educadoras 

 Consultoria na área da literacia emergente, matemática ou noutras áreas da intervenção psicológica; 

 Encaminhamento das crianças para serviços complementares (terapia da fala, consulta de desenvolvimento, 

referenciação para educação especial); 

 Disponibilização dos resultados das avaliações das crianças; 

 Disponibilização de material para trabalhar na sala de jardim-de-infância; 

 Intervenção na sala de jardim-de-infância - modelagem de estratégias; 

 Formação acreditada pelo conselho científico-pedagógico para a formação contínua. 

 

 

http://jil.miew.pt/
http://jil.miew.pt/
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Planeado todo o trabalho, a primeira avaliação foi realizada em janeiro de 2018 e a segunda avaliação concretizou-se 

no final do ano letivo, em junho de 2018. 

Apresentam-se, de seguida, os gráficos relativos aos resultados obtidos pelas crianças envolvidas, correspondendo 

cada espaço, no eixo horizontal, a uma criança. A referência aos nomes das crianças não é, neste âmbito, um elemento 

relevante. Os gráficos deverão ser lidos, tendo em conta a legenda abaixo, para a referência a cada uma das provas, e o 

facto de os valores inscritos no eixo vertical corresponderem ao valor máximo possível dos testes aplicados. 

 
 
Legenda 

 

 
 
 

ESCOLA BÁSICA DE RECAREI 
 
 

Consciência Fonológica – Identificação Sílaba Inicial 
                                               

 

 
 

Gráfico 1 
 

Consciência Fonológica – Supressão Sílaba Inicial 

 

 
Gráfico 2 

 
 

Compreensão Estruturas Complexas 
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Gráfico 3 
 
 

Nomeação 
 

 
Gráfico 4 

 
Reconhecimento de Letras 

 

 
 

Gráfico 5 
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ESCOLA BÁSICA N.º 1 DE SOBREIRA 
 
 

Consciência Fonológica – Identificação Sílaba Inicial 
                                               

 
 

Gráfico 6 
 

 

Consciência Fonológica – Supressão Sílaba Inicial 

 

 
 

Gráfico 7 
 

Compreensão Estruturas Complexas 
 

 
 

Gráfico 8 
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Nomeação 
 

 
Gráfico 9 

 
Reconhecimento de Letras 

 
 

Gráfico 10 
       

 

A título de conclusão, o relatório das psicólogas do SPO, refere o seguinte: 

 

“A análise dos dados obtidos permite ponderar a pertinência da implementação de um projeto desta natureza junto das 

crianças do pré-escolar. De uma forma geral, e ainda que se torne difícil determinar se os resultados estão, de forma direta, 

correlacionados com as atividades disponibilizadas junto das crianças, tanto em contexto de sala, como em pequeno grupo, 

é inquestionável que a estruturação e sistematização das sessões contribui de forma inequívoca para promover 

competências associadas à expressão e compreensão oral, à exploração das componentes fonológicas e da própria 

consciência da palavra, facilitando o contacto com a linguagem escrita e sua convenções. 

De forma semelhante, no domínio da Matemática, contribui para a integração no quotidiano dos conceitos matemáticos, 

facilitando a apropriação do sentido número e análise e operação com formas geométricas. 

Somos, por isso, de parecer que deverá ser dada continuidade à implementação deste projeto, alargando o âmbito de 

intervenção, nomeadamente no período inicial de avaliação, facilitando a determinação de um perfil de desempenho dos 

alunos de cinco anos, à entrada da escolaridade formal. 

Consideramos ainda que se deverá ponderar a integração, de forma mais sistemática, na rotina semanal das salas de 

jardim-de-infância das atividades disponibilizadas em cada sessão. De facto, observa-se que os conteúdos que compõem 

cada tema são manifestamente extensos e profícuos, pelo que a abordagem continuada e sistemática poderá facilitar a sua 

apropriação pelas crianças, e simultaneamente oferecer às Educadoras um ponto de partida para um trabalho intencional, 

coerente, regular e constante.” 
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1.º ciclo 
 

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

 1.º 2.º 3.º 4.º 

 

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

Português 12,68 14,04 15,49 -1,45 14,94 10,34 11,36 -1,02 13,04 8,82 7,25 1,57 6,67 6,67 3,95 2,72 

Matemática 2,82 8,45 9,86 -1,41 22,99 16,09 6,82 9,27 15,94 10,29 8,70 1,59 4,67 12,00 10,53 1,47 

Estudo do Meio 1,41 0,00 1,41 -1,41 9,20 4,60 4,55 0,05 2,90 0,00 2,90 -2,90 2,67 4,00 2,63 1,37 

EXP.  Art. 0,00 1,41 0,00 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 -1,45 1,33 1,33 1,32 0,01 

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 

Inglês 
        

1,45 0,00 1,45 -1,45 1,33 0,00 1,32 -1,32 

AE 2,82 4,23 4,43 -0,20 2,30 1,15 1,14 0,01 2,90 1,47 1,45 0,02 4,00 4,00 3,95 0,05 

OC 0,00 1,41 0,00 1,41 0,00 1,15 1,14 0,01 0,00 1,47 1,45 0,02 5,33 5,33 2,63 2,70 

Média 2,82 4,22 4,46 -0,24 7,06 4,76 3,57 1,19 4,53 2,76 3,08 -0,33 3,25 4,17 3,29 0,88 

 
Quadro 28 

 
Alunos com Necessidades Educativas Especiais 
 

 1.º 2.º 3.º 4.º 

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

Português     50,00 17,00 50,00 -33,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Matemática     75,00 33,00 33,00 0,00 50,00 50,00 33,00 17,00 50,00 0,00 17,00 -17,00 

Estudo do Meio     25,00 0,00 33,00 -33,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 0,00 

EXP.  Art.     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 17,00 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 

Inglês     
    

50,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

AE     0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 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 

Média     21,43 7,14 16,57 -9,43 31,25 6,25 4,13 2,13 8,38 4,25 6,38 -2,13 

N.º alunos 0 
   

4 6 6 
 

2 2 3 
 

6 6 6 
 

 
Quadro 29 
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Relativamente à implementação do PICOLIN (Programa Integrado de Competências de Língua), apresentam-se as 

conclusões de avaliação do relatório. 

 

ANO IMPACTE NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

1.º 

 
Foi visível o gosto dos alunos pela descoberta de novas palavras e o empenho em “conquistá-las”, aplicando-as no 
discurso (para já, essencialmente ao nível da oralidade). 
 

2.º 

 
Foi notório o gosto dos alunos pela descoberta de novas palavras e o empenho na aplicação das mesmas no discurso e 
na produção escrita. 
A motivação dos alunos era evidente na atenção para reconhecer as palavras trabalhadas nos diálogos ou leituras assim 
como na seleção e apresentação de novas palavras à turma. O empenho era notório também na autonomia no trabalho 
diário de criação de frases, abrindo em cada dia o registo de atividades. 
O impacto positivo traduziu-se também na passagem das atividades à família e no envolvimento das mesmas, por 
exemplo, sugerindo palavras. 
 

3.º 

 
O desenvolvimento do projeto permitiu melhorar as capacidades de leitura, de interpretação, da oralidade e da 
criatividade e o enriquecimento do vocabulário, desenvolvendo assim as competências comunicativas. 
Os momentos de oralidade, permitiram fazer de forma sistemática uma apreciação e reflexão sobre a língua e a cultura 
portuguesas, ajudando os alunos a expressar-se com clareza e objetividade, participando, sugerindo e questionando, 
fazendo destas atividades momentos privilegiados de comunicação.  
 

4.º 

 
Foi cumprida a planificação inicial, realizando-se as atividades previstas, indo ao encontro das metas curriculares e 
programa do ensino do português. 
As estratégias trouxeram mais consistência e sentido ao ensino da língua, fortalecendo a associação curricular da 
formação de leitores com a matriz cultural e de cidadania. 
Ouvir ler, ler, pesquisar, recolher, selecionar, ordenar provérbios por categorias, por temas, por associações 
fonológicas… partilhar e publicar é um percurso que conduz ao objetivo prioritário de compreensão de textos e é um 
estímulo à apreciação estética.  
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2.º ciclo 
 

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

 5.º 6.º 

 

1.º 2.º 3.º dif. 1.º 2.º 3.º dif. 

Português 46,88 34,38 18,09 16,29 33,6 31,20 12,40 18,80 

Inglês 22,92 19,79 3,19 16,60 20,80 24,80 6,61 18,19 

HGP 36,46 25,00 18,09 6,91 33,61 27,05 12,71 14,34 

C. Naturais 34,38 34,38 20,21 14,17 20,49 16,39 4,24 12,15 

Matemática 44,79 46,88 38,30 8,58 28,00 23,20 14,05 9,15 

Ed. Visual 10,42 5,21 2,13 44,75 4,80 9,60 0,83 8,77 

Ed. Tecnológica 12,5 13,54 2,13 11,41 9,60 18,40 0,83 17,57 

Ed. Física 8,33 10,42 2,13 8,29 5,60 12,80 4,96 7,84 

Ed. Musical 1,04 3,13 1,06 2,07 2,40 0,80 0,00 0,80 

OC 15,63 20,83 2,13 18,70 4,80 8,80 1,65 7,15 

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

Média 21,21 19,41 9,77 9,65 14,88 15,73 5,30 10,43 

 
Quadro 30 

 
Alunos com Necessidades Educativas Especiais 

 
 

 5.º 6.º 

 

1.º 2.º 3.º dif. 1.º 2.º 3.º dif. 

Português 100,00 60,00 20,00 40,00 80,00 80,00 0,00 80,00 

Inglês 40,00 40,00 0,00 40,00 40,00 60,00 0,00 60,00 

HGP 80,00 60,00 0,00 60,00 80,00 80,00 75,00 5,00 

C. Naturais 60,00 60,00 60,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 

Matemática 40,00 40,00 40,00 0,00 80,00 80,00 75,00 5,00 

Ed. Visual 20,00 20,00 0,00 20,00 40,00 40,00 0,00 40,00 

Ed. Tecnológica 20,00 20,00 0,00 20,00 40,00 40,00 0,00 40,00 

Ed. Física 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00 

Ed. Musical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 

OC 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 40,00 0,00 40,00 

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

Média 36,36 30,91 10,91 20,00 43,64 49,09 13,64 35,45 

N.º alunos 5 5 5 
 

5 5 4 
 

 
Quadro 31 
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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 8.º 9.º 

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

Português 18,09 30,85 16,13 14,72 27,03 33,78 24,32 9,46 27,5 18,75 16,46 2,29 

Inglês 2,15 9,68 0,00 9,68 2,70 2,70 2,70 0,00 18,75 1,25 0,00 1,25 

Francês 15,38 18,68 12,22 6,46 41,89 27,03 13,51 13,52 27,5 25 15,19 9,81 

História 16,48 10,99 6,67 4,32 12,16 5,41 2,70 2,71 3,75 3,75 1,27 2,48 

Geografia 23,08 20,88 15,56 5,32 20,27 1,35 1,35 0,00 20,00 22,50 11,39 11,11 

C. Naturais 15,38 9,89 3,33 6,56 17,57 24,32 21,62 2,70 21,25 16,25 11,39 4,86 

Matemática 38,30 42,55 39,78 2,77 27,03 25,68 23,38 2,30 37,5 41,25 35,44 5,81 

F. Química 16,48 25,27 11,11 14,16 22,97 31,08 18,92 12,16 30,00 30,00 13,92 16,08 

Ed. Visual 11,70 19,15 3,23 15,92 4,05 2,70 0,00 2,70 5,00 5,00 0,00 5,00 

Ed. Física 2,13 3,19 2,15 1,04 2,70 1,35 1,35 0,00 0,00 1,25 0,00 1,25 

Of. Escola 0,00 5,32 0,00 5,32 12,16 10,96 0,00 10,96 
    

OC 0,00 6,38 0,00 6,38 16,22 12,16 8,11 4,05 3,75 0,00 0,00 0,00 

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 

TIC 3,23 2,15 0,00 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

Média 11,60 14,64 7,87 6,77 14,77 12,75 8,43 4,33 16,25 13,75 8,76 5,00 

 
Quadro 32 

Alunos com Necessidades Educativas Especiais 
 

 7.º 8.º 9.º 

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

Português 50,00 50,00 25,00 25,00 100,00 100,00 100,00 0,00 25,00 40,00 0,00 40,00 

Inglês 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Francês 25,00 25,00 25,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 25,00 20,00 0 20,00 

História 75,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 20,00 20,00 0,00 

Geografia 75,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 60,00 40,00 20,00 

C. Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 25,00 40,00 40,00 0,00 

Matemática 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 100,00 80,00 80 0,00 

Físico-Química 25,00 50,00 25,00 25,00 0,00 100,00 0,00 100,00 75,00 80,00 20,00 60,00 

Ed. Visual 25,00 25,00 25,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 

Ed. Física 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 

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

OC 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 

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

Média 26,79 23,21 19,64 3,57 28,57 28,57 14,29 14,29 27,08 31,67 16,67 15,00 

N.º alunos 4 4 4 
 

1 1 1 
 

4 5 5 
 

Quadro 33 
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Evolução do insucesso entre 2013/2014 e 2017/2018 | Análise por disciplina/ano de escolaridade 
 

Os dados que se seguem permitem verificar a evolução do insucesso por disciplina e ano de escolaridade, permitindo 

uma análise pormenorizada da progressão dos grupos de alunos por ciclo e na transição entre ciclos. 

 
 

 

POR MAT ING FRAN 

 
13_14 14_15 15_16 16_17 17_18 13_14 14_15 15_16 16_17 17_18 13_14 14_15 15_16 16_17 17_18 13_14 14_15 15_16 16_17 17_18 

1.º 17,86 11,76 25,00 10,26 15,49 11,90 11,76 22,37 7,69 9,86 
          

2.º 12,20 14,44 9,76 20,00 11,36 12,20 22,22 14,63 22,50 6,82 
          

3.º 21,43 11,29 7,23 3,90 7,25 22,45 10,48 19,28 14,29 8,70 
  

6,02 0,00 1,45 
     

4.º 8,62 4,71 2,63 2,33 3,95 9,48 16,47 14,91 20,93 10,53 
   

0,00 1,32 
     

5.º 9,52 25,98 26,56 27,93 18,09 37,14 42,52 35,51 41,44 38,30 14,29 29,13 14,02 17,12 3,19 
     

6.º 17,16 25,23 7,89 23,81 12,40 17,91 23,36 31,58 31,43 14,05 24,63 20,56 19,30 34,29 6,61 
     

7.º 29,50 27,05 27,27 28,85 16,13 38,85 31,97 31,31 47,12 39,78 24,46 13,93 19,19 14,42 0,00 26,62 17,21 20,20 24,04 12,22 

8.º 24,21 19,64 26,67 13,41 24,32 24,21 47,32 44,17 31,71 23,38 10,53 0,89 14,17 3,66 2,70 26,32 25,89 23,33 23,17 13,51 

9.º 12,50 23,33 19,81 9,76 16,46 52,08 40,00 56,60 51,22 35,44 15,63 7,78 3,77 1,63 0,00 21,88 21,11 23,58 8,94 15,19 

 
                    

 
                    

 

HGP/HIST GEOG CN CFQ 

 

13_14 14_15 15_16 16_17 17_18 13_14 14_15 15_16 16_17 17_18 13_14 14_15 15_16 16_17 17_18 13_14 14_15 15_16 16_17 17_18 

5.º 23,81 33,01 22,43 36,04 18,09 
     

6,67 11,81 6,54 7,21 20,21 
     

6.º 20,15 15,89 11,04 23,81 12,71 
     

11,94 7,48 9,65 25,71 4,24 
     

7.º 26,62 12,30 23,23 39,42 6,67 31,65 7,38 37,37 26,92 15,56 11,51 4,10 27,27 29,81 3,33 25,90 10,66 24,24 26,92 11,11 

8.º 27,37 33,04 8,33 31,71 2,70 14,74 14,29 21,67 8,54 1,35 8,42 11,61 4,17 7,32 21,62 12,63 11,61 16,67 10,98 18,92 

9.º 7,29 34,44 30,19 3,25 1,27 14,58 4,44 6,60 13,82 11,39 4,17 12,22 19,81 2,44 11,39 15,63 12,22 12,50 5,69 13,92 

 
 

Quadro 34 

 
Apesar das análises que têm sido realizadas em sede de departamento curricular e de grupo disciplinar, continuam a 

verificar-se discrepâncias, nalguns casos muito significativas, nas taxas de insucesso nas transições de ciclo para os 

mesmos (ou sensivelmente os mesmos) grupos de alunos. Será, por isso, necessário reforçar o trabalho de articulação. 

Outro aspeto que se destaca como requerendo necessidade de análise aprofundada, em algumas disciplinas, é o facto de 

serem notórias discrepâncias assinaláveis de ano escolar para ano escolar no mesmo ano de escolaridade: veja-se, a título 

de exemplo, a disciplina de Geografia no 7.º ano de escolaridade, nos anos escolares 2016/2017 e 2017/2018 (29,81% e 

3,33%, respetivamente). 

 

De uma forma geral, nos 2.º e 3.º ciclos, verificou-se uma melhoria das taxas de sucesso em todas as disciplinas e, 

nalguns casos, muito significativa. Espera-se que a tendência de evolução positiva se mantenha. 
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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 3,11 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 

 2017/2018 3,23 3,56 0,34  2,97 2,89 -0,08  

Dif.  para 2017 0,11 0,49 
  

0,18 0,15 
 

  
        

 
   

 

     
 

  
GLOBAL 

 
 

  
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018  

 
 

Cf 3,01 3,05 2,87 2,95 3,10  

 
 

Cp 2,84 2,85 2,83 2,90 3,23  

 
 

Dif. -0,17 -0,20 -0,04 -0,05 0,13  

  
Quadro 35 

 
Diferencial avaliação interna / avaliação externa (níveis de 1 a 5) 
 
Português: a avaliação externa foi superior em 0,34; 
Matemática: a avaliação interna foi inferior em 0,08. 
 
Relativamente ao ano anterior, a Português a avaliação interna foi superior em 0,11 valores e a avaliação externa foi 

superior em 0,49 valores; a Matemática, a avaliação interna foi superior em 0,18 valores e a avaliação externa foi superior 
em 0,15 valores. Em termos gerais, o diferencial entre a avaliação interna e a avaliação externa é de 0,08, verificando-se, 
em ambas disciplinas, que houve evolução positiva nos resultados. 
 

 

   
2014 2015 2016 2017 2018 

   
NAC UO Dif. 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 66,0 70,2 4,2 

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 47,0 53,7 6,7 

 
Quadro 36 

 

 
Português: verifica-se uma diferença positiva de 11,9%, relativamente à média do ano anterior, situando-se o resultado da 

escola em 70,2%,  4,2% acima da média nacional; 

Matemática: constata-se uma diferença positiva de 4,4%, em relação à média do ano anterior, fixando-se o resultado da 

escola 53,7%, 6,7%% acima da média nacional. 

Os resultados de avaliação externa, que têm demonstrado, genericamente, uma evolução positiva, mostram-se em 

2018 em valores que deverão deixar os alunos e a escola bastante orgulhosos pelo trabalho realizado. 
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Relativamente às taxas de transição/aprovação, foram referenciados os dados abaixo apresentados, destacando o 

presidente do conselho os bons resultados obtidos, situando-se as taxas de transição/aprovação acima dos 90% em todos 

os anos de escolaridade: 

 

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

1.º 72 72 100,0 0 0,0 

2.º 89 83 93,3 6 6,7 

3.º 70 67 95,7 3 4,3 

4.º 76 74 97,4 2 2,6 

5.º 100 91 91,0 9 9,0 

6.º 125 118 94,4 7 5,6 

7.º 94 92 97,9 2 2,1 

8.º 74 73 98,6 1 1,4 

9.º 81 74 91,4 7 8,6 

      

 
781 744 95,5 37 4,5 

 
Quadro 37 

 

Porém, quando comparadas as taxas de sucesso (transição/aprovação) do Agrupamento de Escolas de Sobreira com 

as nacionais, verifica-se, no ano escolar 2017/2018, que apenas nos situamos acima das médias nacionais nos 2.º, 7.º, 8.º e 

9.º anos (neste último caso, tendo em conta os dados da 2.ª fase de provas finais e de equivalência à frequência). 

 

 

Taxa de sucesso  

[comparação com médias nacionais] 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 
UO NAC UO NAC UO NAC UO NAC 

1.º Ano 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 

2.º Ano 85,6 % [-] 89,6 % 95,1 % [+] 90,3 % 87,7% [-] 92,0%  93,3% [+] 92,8% 

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

4.º Ano 97,7 % [+] 97,3 % 98,3 % [+] 97,6 % 100% [+] 98,0% 97,4% [-] 98,1% 

5.º Ano 83,5 % [-] 90,7 % 97,3 % [+] 92,4 % 85,6% [-] 93,3% 91,0% [-] 93,8% 

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

7.º Ano 90,5 % [+] 83,6 % 78,0 % [-] 86,4 % 76,9% [-] 87,9% 97,9% [+] 89,6% 

8.º Ano 87,6 % [-] 89,2 % 93,4 % [+] 91,5 % 96,3% [+] 93,3% 98,6% [+] 92,7% 

9.º Ano 87,0 % [-] 87,7 % 77,8 % [-] 89,8 % 92,9% [+] 91,6% 91,4% [+] 91,3% 

Dados MISI 
Quadro 38 
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Em termos comparativos, é transversal a evolução positiva das taxas de retenção ou a sua manutenção em valores 

muito próximos, relativamente ao ano escolar transato. Deverão, contudo, continuar a desenvolver-se processos de 

promoção do sucesso que encaminhem os resultados de transição / progressão para índices ainda mais positivos. 

 

Pode verificar-se no quadro seguinte a evolução das taxas de transição/aprovação do último quadriénio, no âmbito da 

vigência do Projeto Educativo anterior. 

 

 

 

 Taxas de Sucesso  Taxas de Insucesso 

 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 
N.º % N.º % N.º % N.º % 

 
N.º % N.º % N.º % N.º % 

1.º 

68 100,0 87 100,0 78 100,0 72 100,0 
 

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

68 
 

87 
 

78 
 

72 
  

69 
 

87 
 

78 
 

72 
 

2.º 

77 85,6 70 94,6 71 87,7 83 93,3 
 

13 14,4 4 4,4 10 12,3 6 6,7 

90 
 

74 
 

81 
 

89 
  

90 
 

90 
 

81 
 

89 
 

3.º 

116 92,1 92 100,0 76 98,7 67 95,7 
 

10 7,9 0 0,0 1 1,3 3 4,3 

126 
 

92 
 

77 
 

70 
  

126 
 

92 
 

77 
 

70 
 

4.º 

85 97,7 111 98,2 86 100,0 74 97,4 
 

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

87 
 

113 
 

86 
 

76 
  

87 
 

113 
 

86 
 

76 
 

5.º 

106 83,5 108 97,3 101 85,6 91 91,0 
 

21 16,5 3 2,7 17 14,4 9 9,0 

127 
 

111 
 

118 
 

100 
  

127 
 

111 
 

118 
 

100 
 

6.º 

97 87,4 109 94,8 84 76,4 118 94,4 
 

14 12,6 6 5,2 26 23,6 7 5,6 

111 
 

115 
 

110 
 

125 
  

111 
 

115 
 

110 
 

125 
 

7.º 

114 90,5 78 78,0 83 76,9 92 97,9 
 

12 9,5 22 22,0 25 23,1 2 2,1 

126 
 

100 
 

108 
 

94 
  

126 
 

100 
 

108 
 

94 
 

8.º 

99 87,6 114 93,4 79 96,3 73 98,6 
 

14 12,4 8 6,6 3 3,7 1 1,4 

113 
 

122 
 

82 
 

74 
  

113 
 

122 
 

82 
 

74 
 

9.º 

80 87,0 83 76,9 117 92,9 74 91,4 
 

12 13,0 25 23,1 9 7,1 7 8,6 

92 
 

108 
 

126 
 

81 
  

92 
 

108 
 

126 
 

81 
 

CV   
15 100,0 

             

  
15 

              

  

88,9 

 

91,6 

 

89,3 

 

95,5 

  

11,1 

 

8,2 

 

10,7 

 

4,5 

 
 

Quadro 39 

 

  



 
 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES | 2017/2018 

 

Pág.31/ 104 

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. Também neste aspeto, tendo em conta a 
percentagem de alunos que transitou ou ficou aprovado sem nível inferiores a três ou suficiente foi superior à do ano 
transato em todos os anos de escolaridade. 
 
 
 

 
 

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 72 61 3 5 2 1 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 

 
% 84,7 4,2 6,9 2,8 1,4 0,0 

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

2.º 88 75 7 1 0 0 0 
 

5 0 0 0 0 0 0 

 
% 85,2 8,0 1,1 0,0 0,0 0,0 

 
5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.º 79 68 9 0 0 0 0 
 

0 1 0 1 0 0 0 

 
% 86,1 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
0,0 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 

4.º 68 56 8 3 0 0 0 
 

0 1 0 0 0 0 0 

 
% 82,4 11,8 4,4 0,0 0,0 0,0 

 
0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

              1.º 307 260 27 9 2 1 0 
 

5 2 0 1 0 0 0 

CEB % 84,7 8,8 2,9 0,7 0,3 0,0 
 

1,6 0,7 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

 
Quadro 40 

 

  

Alunos que transitaram/aprovados Retidos/Não aprovados 

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

5.º 100 52 13 11 15 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 6 

 
% 52,0 13,0 11,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 6,0 

6.º 125 82 21 15 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 

 
% 65,6 16,8 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 3,2 

 
                 2.º 225 134 34 26 15 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 10 

CEB 
 

59,6 15,1 11,6 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,9 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 4,4 

 
Quadro 41 

                 
 

 

Alunos que transitaram/aprovados Retidos/Não aprovados 

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

7.º 94 48 20 8 9 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

  
51,1 21,3 8,5 9,6 4,3 2,1 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 

8.º 74 39 11 9 6 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

  
52,7 14,9 12,2 8,1 5,4 4,1 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.º 81 44 12 17 0 0 0 
 

5 2 0 0 1 0 0 0 0 

  
54,3 14,8 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 2,5 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
                 3.º 249 131 43 34 15 8 5 3 5 2 0 1 2 0 0 1 0 

CEB 

 
52,6 17,3 13,7 6,0 3,2 2,0 1,2 2,0 0,8 0,0 0,4 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 

 
Quadro 42 
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TOTAIS DO AGRUPAMENTO 

 

2017/2018 

 

 
 

Alunos que transitaram/aprovados Retidos/Não aprovados 

N.º de insuf.  
ou <3 

0 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10 faltas 

TOTAIS 781 525 104 69 32 9 5 3 10 5 2 3 3 0 1 1 10 

 
 

67,2 13,3 8,8 4,1 1,2 0,6 0,4 1,3 0,6 0,3 0,4 0,4 0,0 0,1 0,1 1,3 
 

 

Quadro 43 

 

2016/2017 

 

 
 

Alunos que transitaram/aprovados Retidos/Não aprovados 

N.º de insuf.  
ou <3 

0 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10 faltas 

TOTAIS 864 496 148 70 29 20 8 0 9 16 24 11 7 5 7 2 12 

 
 

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

 
Quadro 44 
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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. 

 

TUTORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 45 
 
 

Dos alunos que frequentaram: 

 6,8% tiveram assiduidade irregular (4 ou mais faltas) e 15,9 foram excluídos da medida por faltas. 

 Apenas 20,5% dos alunos que frequentaram a tutoria ficaram retidos no final do ano letivo. 

 
 
APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO 

 
No 2.º e no 3.º ciclos do Ensino Básico os alunos que ao longo do seu percurso escolar acumulem duas ou mais 

retenções podem usufruir deste tipo de apoio. 

 

N.º de 
alunos 

Que frequentaram 

Com 
assiduidade 

irregular  
(=>4 faltas) 

Excluídos 
por faltas 

Retidos 

Ciclo 

2.º 6 1 0 0 

3.º 5 2 4 3 

Totais 11 3 4 3 

%  27,3 36,4 27,3 
 

Quadro 46 
 

Dos alunos que frequentaram: 

 27,3% tiveram assiduidade irregular (4 ou mais faltas) e 36,4% foram excluídos por faltas. 

 Apenas 27,3% ficaram dos alunos que frequentaram o ATE ficaram retidos no final do ano letivo. 

ANÁLISE FINAL 

 
 As baixas percentagens de retenção dos alunos que frequentaram ambas as medidas traduzem o sucesso 

decorrente da frequência destas. 

 

  

N.º de alunos 

Que frequentaram 

Com 
assiduidade 

irregular 
(=>4 faltas) 

Excluídos por faltas Retidos 

Ciclo 

2.º 31 1 4 7 

3.º 13 2 3 2 

Totais 44 3 7 9 

% - 6,8 15,9 20,5 
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SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quadro 47 

 
Dos 26 alunos que frequentaram os Serviços de Psicologia e Orientação: 

 34,6% frequentaram em simultâneo os SPO e a Tutoria 

 11,5% ficaram retidos  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Apenas 11,5% dos alunos que frequentaram estes serviços ficaram retidos. 

 

APOIOS 

 

1.º CEB 

 

Apoio Educativo a Português e Matemática  

 

N.º alunos 

  

1.º Ano - Total dos Apoios 

  

Português Matemática 

10 9 

% 

 Suficiente ≤ Insuficiente   Suficiente ≤ Insuficiente  

0 10 2 7 

0,00 100,00 22,22 77,78 

 
Quadro 48 

 

No 1.º ano de escolaridade, foram 10 os alunos que usufruíram de apoio educativo no âmbito da disciplina de 

Português, tendo 100% obtido nível inferior a Suficiente. Em Matemática, foram 9 os alunos que beneficiaram de apoio 

educativo, tendo 22,22% obtido resultados iguais ou superiores a Suficiente e 77,78% dos alunos obtido nível inferior a 

Suficiente. 

O apoio educativo não surtiu o efeito desejado no 1.º ano de escolaridade, nomeadamente em Português. 

 

  

N.º de 
alunos 

Que frequentaram 
Que também 
frequentam 
Tut ou ATE 

Retidos 

Ciclo 

2.º 16 6 3 

3.º 10 3 0 

Totais 26 9 3 

% ----- 34,6 11,5 
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N.º alunos 

  

2.º Ano - Total dos Apoios 

  

Português Matemática 

7 13 

% 

 Suficiente ≤ Insuficiente   Suficiente ≤ Insuficiente  

2 5 6 7 

28,57 71,43 46,15 53,85 

 
Quadro 49 

 

No 2.º ano, foram 7 alunos que beneficiaram de apoios no âmbito da disciplina de Português, tendo 28,57 % dos alunos 

obtido nível igual ou superior a Suficiente e 71,43% dos alunos obtido nível inferior a Suficiente. Em relação aos apoios no 

âmbito da disciplina de Matemática, 13 alunos usufruíram de apoio, tendo 46,15% dos alunos obtido nível igual ou superior 

a Suficiente e 53,85% 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 na Matemática. 

N.º alunos 

  

3.º Ano - Total dos Apoios 

  

Português Matemática 

7 11 

% 

 Suficiente ≤ Insuficiente   Suficiente ≤ Insuficiente  

3 4 6 5 

42,86 57,14 54,55 45,45 

Quadro 50 

 

Quanto ao 3.º ano, 7 alunos beneficiaram de apoios no âmbito da disciplina de Português tendo 42,86% dos alunos 

obtido nível igual ou superior a Suficiente e 57,14% dos alunos obtido nível inferior a Suficiente. Em relação aos apoios no 

âmbito da disciplina de Matemática, 11 alunos usufruíram destes apoios tendo 54,55% dos alunos obtido nível igual ou 

superior a Suficiente e 45,45% obtido nível inferior a Suficiente. 

Os resultados demonstram uma melhoria significativa tanto em Português como em Matemática. 

 

N.º alunos 

  

4.º Ano - Total dos Apoios 

  

Português Matemática 

5 8 

% 

 Suficiente ≤ Insuficiente   Suficiente ≤ Insuficiente  

3 2 1 7 

60,00 40,00 12,50 87,50 
 

Quadro 51 

 

 

Quanto ao 4.º ano, 5 alunos beneficiaram de apoios no âmbito da disciplina de Português tendo 60% obtido resultado 

igual ou superior a Suficiente e 40% dos alunos obtido nível inferior a Suficiente. Em relação aos apoios no âmbito da 

disciplina de Matemática foram 8 alunos que usufruíram de apoio e 12,50% dos alunos obtiveram resultados iguais ou 

superiores a Suficiente e 87,50% obtiveram nível inferior a Suficiente. 

Os resultados indicaram uma melhoria que se verifica muito positiva em Português. 
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N.º alunos 

  

Totais dos Apoios Educativos do 1.º ciclo 

  

Português Matemática 

29 41 

% 

 Suficiente ≤ Insuficiente   Suficiente ≤ Insuficiente  

8 21 15 26 

27,59 72,41 36,59 63,41 

 
Quadro 52 

 

 

CONCLUSÃO 

 

No 1.º ciclo, durante o 3.º período, foram 43 alunos que usufruíram de Apoio Educativo nas disciplinas de Português 

(29) e de Matemática (41).  

Dos 29 alunos apoiados em Português, 27,59% obtiveram resultados iguais ou superiores a Suficiente (8) e 72,41% 

resultados inferiores a Suficiente (21). 

Dos 41 alunos com Apoio Educativo em Matemática, foram 36,59% os alunos que obtiveram resultados iguais ou 

superiores a Suficiente (15) e 63,41% resultados inferiores a Suficiente (26). 

Foram elaborados, ao longo do ano, 52 PAPI, 3 alunos destes alunos foram considerados como tendo NEE e 8 

melhoraram ao longo do ano, pode-se concluir que houve uma melhoria ao longo do ano.  

 

No geral, pode concluir-se que os alunos que integraram o Apoio Educativo obtiveram alguma melhoria nos resultados 

nas disciplinas de Português e Matemática, no entanto, os resultados gerais ficaram aquém do esperado. Para tal contribuiu 

o 1.º ano de escolaridade em que dos 10 alunos a beneficiar de Apoio Educativo, 7 transitaram com as duas áreas com 

nível inferior a Suficiente. 
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2.º CEB 

 

No 2.º ciclo, os alunos usufruem de um tempo para Apoio ao Estudo à disciplina de Português e outro à de Matemática, 

assim como de três tempos para o Apoio ao Estudo Geral. A nível do Apoio Educativo de Português e Matemática podem 

usufruir de um tempo em cada disciplina. 

 

 

Apoio ao Estudo a Português, Matemática e Geral  

Total 

alunos 

5.º Ano 

Português Matemática 

 

Geral 

99 

N.º Alunos  47 51 

 

 

 

60 

 

=>Suficiente =<Insuficiente =>Suficiente  =<Insuficiente  
 

 

=>Suficiente 

 

 

=<Insuficiente Apoio Est Frequência Apoio Est Frequência Apoio Est Frequência Apoio Est Frequência 

37 33 10 14 36 26 15 25 51 9 

78,7 70,2 21,3 29,8 70,6 51,0 29,4 49,0 85,0 15,0 
 

Quadro 53 

 

 47 alunos usufruíram de Apoio ao Estudo a Português dos quais 21,3% obtiveram nível negativo. 

 51 alunos usufruíram de Apoio ao Estudo a Matemática dos quais 29,4% obtiveram nível negativo. 

 60 alunos usufruíram de Apoio ao Estudo geral dos quais 15% obtiveram nível negativo. 

 Dos alunos que frequentaram o Apoio ao Estudo a Português, 29,8% obtiveram nível negativo à disciplina de 

Português no final do período. 

 Dos alunos que frequentaram o Apoio ao Estudo a Matemática, 49,0% obtiveram nível negativo à disciplina de 

Matemática no final do período. 

 

Total 

alunos 

6.º Ano 

Português Matemática 

 

Geral 

125 

N.º Alunos  52 73 100 

 

=>Suficiente =<Insuficiente =>Suficiente  =<Insuficiente  
 

 

=>Suficiente 

 

 

=<Insuficiente Apoio Est Frequência Apoio Est Frequência Apoio Est Frequência Apoio Est Frequência 

44 39 8 13 65 60 8 13 98 2 

84,6 75,0 15,4 25,0 89,0 82,2 11,0 17,8 98,0 3,0 

 
Quadro 54 

 

 52 alunos usufruíram de Apoio ao Estudo a Português, dos quais 84,6% obtiveram nível positivo. 

 73 alunos usufruíram de Apoio ao Estudo a Matemática, dos quais 89,0% obtiveram nível positivo. 

 100 alunos usufruíram de Apoio ao Estudo geral, dos quais 98% obtiveram nível positivo. 
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 Dos alunos que frequentaram o Apoio ao Estudo a Português, 25,0% obtiveram nível negativo à disciplina de 

Português no final do período. 

 Dos alunos que frequentaram o Apoio ao Estudo a Matemática, 17,8% obtiveram nível negativo à disciplina de 

Matemática no final do período. 

 

 

ANÁLISE  

 Manteve-se a tendência do segundo período, tendo o 5.º ano registado mais do dobro da percentagem de níveis 

negativos do 6.º no Apoio ao Estudo a Matemática e cinco vezes mais da percentagem negativa no apoio geral. 

 No 5.º ano, registou-se uma aproximação entre a percentagem de níveis negativos na nota de frequência de 

Português, 29,8%, e a do respetivo Apoio ao Estudo com 21,3% de níveis iguais ou inferiores a insuficiente tendo 

havido uma grande evolução em relação 2,º período em que estas percentagens ultrapassavam os 50%. 

 Percentagens de níveis negativos mais baixas no sexto ano em todas as áreas se comparadas com o 5.º. 

 

 

Apoio Educativo a Português e Matemática  

 

Total alunos 

5.º Ano 

Português Matemática 

99 

N.º Alunos 44 49 

% 

=>Suficiente =<Insuficiente =>Suficiente  =<Insuficiente  

Apoio Frequência Apoio Frequência Apoio Frequência Apoio Frequência 

33 30 11 14 32 19 17 30 

75,0 68,2 25,0 31,8 65,3 38,8 34,7 61,2 

 
Quadro 55 

 

 25,0% dos alunos obtiveram nível negativo no apoio educativo de Português. 

 34,7% dos alunos obtiveram nível negativo no apoio educativo de Matemática. 

 Grande discrepância entre as notas do apoio e as de frequência no âmbito da Matemática. 

Total alunos 

6.º Ano 

Português Matemática 

125 

N.º Alunos que 

frequentaram 50 61 

% 

=>Suficiente =<Insuficiente =>Suficiente  =<Insuficiente  

Apoio Frequência Apoio Frequência Apoio Frequência Apoio Frequência 

41 38 9 12 44 48 17 13 

82,0 76,0 18,0 24,0 72,1 78,7 27,9 21,3 
 

Quadro 56 

 

 18,0% dos alunos obtiveram nível negativo no apoio educativo de Português. 

 27,9% dos alunos obtiveram nível negativo no apoio educativo de Matemática. 
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 Maior percentagem de negativas no apoio do que na frequência ao nível da Matemática. 

 

ANÁLISE  

 Grande discrepância entre as notas do apoio educativo e as de frequência no âmbito da Matemática de 5.º ano, 

uma vez que se registou quase o dobro das negativas na frequência em relação ao apoio. 

 Mais elevada percentagem de negativas no apoio a Matemática no 6.º ano do que na nota de frequência. 

 

Análise comparativa das percentagens de suc esso e insucesso entre a nota de frequência,  a 

classi f icação do Apoio ao Estudo e do Apoio Educativo a Português e a Matemát ica  

 

5.º Ano – AEstP/AEdP/Port 

% 

=>Suficiente =<Insuficiente 

Apoio Est Apoio Frequência Apoio Est Apoio Frequência 

78,7 75,0 81,91 21,3 25,0 18,09 

 
Quadro 57 

 

Da comparação entre as três, destaca-se que: 

 O apoio educativo a Português continuou a registar a mais elevada percentagem de negativas, 25,0%. 

 Continuou a ser na nota de frequência que se verificaram os melhores resultados, com uma redução significativa 

da percentagem de níveis negativos de 34,4% para 18,09%. 

 

6.º Ano – AEstP/AEdP/Port 

% 

=>Suficiente =<Insuficiente 

Apoio Est Apoio Frequência Apoio Est Apoio Frequência 

84,6 82,0 87,60 15,4 18,0 12,4 
 

Quadro 58 

 

Da comparação entre as três, destaca-se que: 

 os melhores resultados se verificaram na nota de frequência. 

 a mais elevada percentagem de negativas continuou a registar-se no apoio educativo de Português, 18,0%. 

 

5.º Ano – AEstM/AEdM/Mat 

% 

=>Suficiente =<Insuficiente 

Apoio Est Apoio Frequência Apoio Est Apoio Frequência 

70,6 65,3 61,70 19,4 34,7 38,3 
 

Quadro 59 

 

Da comparação entre as três, destaca-se que:  

 continuou a ser na nota de frequência de Matemática que os alunos obtiveram os piores resultados com 

38,3% de negativas. 

 foi no Apoio ao Estudo de Matemática que os alunos obtiveram os melhores resultados com 19,4% de 

negativas. 
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6.º Ano – AEstM/AEdM/Mat 

% 

=>Suficiente =<Insuficiente 

Apoio Est Apoio Frequência Apoio Est Apoio Frequência 

89,0 72,1 85,95 11,0 27,9 14,05 

 
Quadro 60 

 

Da comparação entre as três, destaca-se que:  

 foi no Apoio ao Estudo de Matemática que os alunos obtiveram os melhores resultados com 11,0% de 

negativas. 

 continuou a ser no Apoio Educativo de Matemática que os alunos obtiveram os piores resultados com 27,9% 

de negativas. 

 

3.º CEB 

 

Apoio Educativo a Português e Matemática  

 

No 3.º ciclo, os alunos podem usufruir de dois tempos de Apoio Educativo de Português e Matemática. 

 

Total alunos 

7.º Ano 

Português Matemática 

94 

N.º Alunos  33 38 

% 

=>Suficiente =<Insuficiente =>Suficiente  =<Insuficiente  

Apoio Frequência Apoio Frequência Apoio Frequência Apoio Frequência 

32 23 1 10 32 7 6 31 

97,0 70,0 3,0 30,0 84,2 18,4 15,8 81,6 
 

Quadro 61 

 

 33 alunos usufruíram de apoio a Português e 38 a Matemática. 

 97,0% dos alunos obtiveram nível positivo no apoio de Português, registando-se  apenas 3,0% de níveis 

negativos. 

 70,0% dos alunos que frequentaram o apoio de Português tiveram positiva no final do período. 

 84,2% dos alunos obtiveram nível positivo no apoio de Matemática e 15,8% negativo. 

 Apenas 18,4% dos alunos que frequentaram o apoio de Matemática obtiveram nível positivo no final do 

período. 

 Continuou a grande discrepância entre as notas do apoio e as de frequência em especial no âmbito da 

Matemática, com um diferencial de quase 70%. 
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Total alunos 

8.º Ano 

Português Matemática 

74 

N.º Alunos  26 28 

% 

=>Suficiente =<Insuficiente =>Suficiente  =<Insuficiente  

Apoio Frequência Apoio Frequência Apoio Frequência Apoio Frequência 

17 13 9 13 15 9 13 19 

65,4 50,0 34,6 50,0 53,8 32,1 46,4 67,9 

 
Quadro 62 

 

 26 alunos usufruíram de apoio a Português e 28 a Matemática. 

 65,4% dos alunos obtiveram nível positivo no apoio de Português, registando-se 34,6% de níveis negativos. 

 Apenas 50,0% dos  alunos que frequentaram o apoio de Português tiveram positiva no final do período. 

 53,8% dos alunos obtiveram nível positivo no apoio de Matemática enquanto 46,4% obtiveram nível negativo. 

 Apenas 32,1% dos alunos que frequentaram o apoio de Matemática obtiveram nível positivo no final do 

período. 

 

Total alunos 

9.º Ano 

Português Matemática 

81 

N.º Alunos  29 43 

% 

=>Suficiente =<Insuficiente =>Suficiente  =<Insuficiente  

Apoio Frequência Apoio Frequência Apoio Frequência Apoio Frequência 

18 20 11 9 36 35 7 8 

62,1 69,0 37,9 31,0 83,7 81,4 16,3 18,6 

 
Quadro 63 

 

 29 alunos usufruíram de apoio a Português e 43 a Matemática. 

 62,1% dos alunos obtiveram nível positivo no apoio de Português registando-se 37,9% de níveis negativos. 

 69,0% dos alunos que frequentaram o apoio de Português tiveram positiva no final do período. 

 Maior percentagem de níveis positivos na nota de frequência do que na do apoio. 

 Mais alunos obtiveram nível positivo na frequência do que no apoio de Português. 

 83,7% dos alunos obtiveram nível positivo no apoio de Matemática e apenas 16,3% negativo. 

 81,4% dos alunos que frequentaram o apoio de Matemática obtiveram nível positivo no final do período. 
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ANÁLISE  

Destaca-se: 

 

 Uma muito elevada percentagem de níveis negativos na frequência da Matemática de 7.º ano (81,6%), 

tendo apenas 18,4% dos alunos que frequentaram o apoio de Matemática obtido nível positivo no final do 

período. 

 No 8.º ano os apoios tiveram menor impacto positivo na nota final dos alunos dado que apenas 50,0% dos 

alunos que frequentaram o apoio de Português e 32,1% dos alunos que frequentaram o apoio de 

Matemática obtiveram nível positivo no final do período. 

 No Português de 9.º ano, registaram-se mais negativas no apoio do que na frequência da disciplina. 

 Grande proximidade entre os resultados do apoio e os da frequência a nível do 9.º ano. 

 

 

Análise comparativa das percentagens de sucesso e insucesso entre a nota de frequência e a 

classi f icação do Apoio Educativo a Português e a Matemática  

 

7.º Ano – AEdP/Port 

% 

=>Suficiente =<Insuficiente 

Apoio Frequência Apoio Frequência 

97,0 83,87 3,0 16,13 
 

Quadro 64 

 

8.º Ano – AEdP/Port 

% 

=>Suficiente =<Insuficiente 

Apoio Frequência Apoio Frequência 

65,4 75,68 34,6 24,32 
 

Quadro 65 

 

9.º Ano – AEdP/Port 

% 

=>Suficiente =<Insuficiente 

Apoio Frequência Apoio Frequência 

62,1 83,54 37,9 16,46 
 

Quadro 66 

 

 No 8.º e 9.º anos, registou-se maior percentagem de negativas no apoio do que na frequência, tendo no 9.º 

ano esta situação sido mais notória dada a grande discrepância verificada: a percentagem de níveis 

atribuídos no apoio foi mais do dobro da percentagem de negativas da frequência da referida disciplina. 

 Foi no 8.º ano que se verificou o diferencial mais baixo entre as referidas classificações de cerca de 10% 

menos entre as percentagens de insuficientes na frequência, 24,32%, e o apoio, 34,6%. 

 No 7.º ano, os resultados foram os melhores em ambas as áreas. 
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7.º Ano – AEdM/Mat 

% 

=>Suficiente =<Insuficiente 

Apoio Frequência Apoio Frequência 

84,2 60,22 15,8 39,78 
 

Quadro 67 

 

8.º Ano – AEdM/Mat 

% 

=>Suficiente =<Insuficiente 

Apoio Frequência Apoio Frequência 

53,8 76,62 46,4 23,38 
 

Quadro 68 

 

9.º Ano – AEdM/Mat 

% 

=>Suficiente =<Insuficiente 

Apoio Frequência Apoio Frequência 

83,7 64,56 16,3 35,44 
 

Quadro 69 

 

 Na Matemática, foi no 7.º ano que se verificou a mais elevada percentagem de insuficientes nas notas de 

frequência, 39,78%, e a mais baixa percentagem de negativas no apoio, 15,8%. 

 No 8,º ano, as notas de frequência registaram mais níveis positivos do que as do apoio tendo a percentagem 

de negativas no apoio atingido o dobro da de frequência. 

 No 9.º ano, regista-se mais do dobro de níveis negativos na frequência em relação às notas do apoio. 

 

 

Educação Especial  

 

1.º Cic lo  

Nenhum aluno da educação especial beneficiou de Apoio Educativo. 

 

2.º Cic lo  

5.º Ano 

Num total de 5 alunos, todos usufruíram de apoio individual em pequeno grupo (máximo 3) à área curricular de 

Matemática. Dos 5 discentes, 3 obtiveram nível positivo, pelo que se conclui que este apoio não surtiu 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. No 

entanto, apenas dois usufruíram de apoio a Português. Destes discentes, apenas 1 obteve nível positivo às duas áreas, 

pelo que se considera que estes apoios não cumpriram ainda o seu papel de medida promotora do sucesso escolar destes 

alunos. 
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3.º Cic lo  

 

7.ºano 

Dos quatro alunos a frequentar o sétimo ano todos tiveram apoio a Matemática. Destes, apenas um obteve nível 

positivo. 

 

8.º Ano 

No 8.º ano, com apenas um discente, este foi proposto para a frequência de apoio individual a Matemática, obtendo 

sucesso, concluindo-se, pois, que esta medida se revelou profícua. 

 

9.º Ano 

Para os 5 alunos que frequentam este ano de escolaridade, apenas foi disponibilizado apoio à área curricular de 

Matemática. Deste universo de alunos, apenas um obteve nível positivo, considerando-se, pois, que esta medida não se 

revelou eficaz. 

 

 

REFLEXÃO GLOBAL 

 

As baixas percentagens de retenção dos alunos que frequentaram a Tutoria ou o Apoio Tutorial Específico traduzem o 

sucesso decorrente da frequência destas. No apoio tutorial específico continuou a verificar-se, contudo, uma assiduidade 

muito irregular dos alunos.  

Quanto aos serviços de psicologia e orientação, apenas 11,5% dos alunos que frequentaram estes serviços ficaram 

retidos o que se traduziu num bom resultado. Destaca-se aqui que uma elevada percentagem dos alunos que frequentaram 

os SPO, 34,6%, também frequentaram em simultâneo a tutoria ou o apoio tutorial específico. 

Relativamente ao aproveitamento do Apoio ao Estudo a Português, a Matemática e Geral continuam a destacar-se os 

bons resultados deste último. Destaca-se aqui que se manteve a tendência do segundo período, no 5.º ano, tendo-se 

registado mais do dobro da percentagem de níveis negativos do 6.º no Apoio ao Estudo a Matemática e cinco vezes mais 

da percentagem negativa no apoio geral. De uma maneira geral, o 6.º ano registou percentagens de níveis negativos mais 

baixas nestas três áreas, se comparadas com o 5.º. 

Nos apoios educativos há a registar que, no 1.º ciclo, no geral, os alunos que integraram o Apoio Educativo obtiveram 

alguma melhoria nos resultados nas disciplinas de Português e Matemática, no entanto, os resultados gerais ficaram aquém 

do esperado. Para tal contribuiu o 1.º ano de escolaridade em que dos 10 alunos a beneficiar de Apoio Educativo, 7 

transitaram com as duas áreas com nível inferior a Suficiente.  

No 2.º ciclo, verificou-se uma discrepância entre as notas do apoio educativo e as de frequência no âmbito da 

Matemática de 5.º ano, uma vez que se registou quase o dobro das negativas na frequência em relação ao apoio. A nível da 

Matemática de 6.º ano, destaca-se a mais elevada percentagem de negativas no apoio do que na nota de frequência. 

Da comparação entre as percentagens de sucesso e insucesso da nota de frequência, da classificação do Apoio ao 

Estudo e do Apoio Educativo a Português e a Matemática, destaca-se que no Português de 5.º e 6.º anos o apoio educativo 

a Português continuou a registar a mais elevada percentagem de negativas e que continuou a ser na nota de frequência 

que se verificaram os melhores resultados. A nível da Matemática do 2.º ciclo, foi no apoio ao Estudo que os alunos 

obtiveram os melhores resultados. Quanto às piores classificações, no 5.º ano, ocorreram no Apoio Educativo de 

Matemática e, no 6.º, na nota de frequência. 

Quanto ao 3.º ciclo, a nível dos apoios educativos destaca-se a muito elevada percentagem de níveis negativos na 

frequência da Matemática de 7.º ano (81,6%), tendo apenas 18,4% dos alunos que frequentaram o apoio de Matemática 

obtido nível positivo no final do período. 

Relativamente ao 8.º ano, sobressai da análise dos dados que os apoios tiveram menor impacto positivo na nota final 

dos alunos dado que apenas 50,0% dos que frequentaram o apoio de Português e 32,1% dos alunos que frequentaram o 

apoio de Matemática obtiveram nível positivo no final do período. 

Quanto ao 9.º ano, registou-se uma grande proximidade entre os resultados do apoio e os da frequência tendo-se, no 

entanto, no Português registado mais negativas no apoio do que na classificação de frequência da disciplina. 
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Da análise comparativa das percentagens de sucesso e insucesso entre a nota de frequência e a classificação do Apoio 

Educativo a Português e a Matemática no 3.º ciclo salienta-se que, na globalidade do ciclo, continuou a existir uma grande 

discrepância entre as classificações atribuídas nos apoios e na frequência de ambas as disciplinas. 

A Português no 8.º e 9.º anos, registou-se maior percentagem de negativas no apoio do que na frequência tendo no 

9.ºano esta situação sido mais notória dada a grande discrepância verificada: a percentagem de níveis atribuídos no apoio 

foi mais do dobro da percentagem de negativas da frequência da referida disciplina. No 7.º ano, registaram-se os melhores 

resultados em ambas as áreas. 

Na Matemática, no 8.º ano, a percentagem de negativas no apoio atingiu o dobro da de frequência, ao contrário do 9.º 

ano, em que foi na frequência que se registou mais do dobro de níveis negativos em relação ao apoio. O 7.º ano continuou 

a ter a mais elevada percentagem de insuficientes nas notas de frequência, tendo no entanto obtido a mais baixa 

percentagem de negativas no apoio. 

 

Num apanhado geral da Educação Especial, concluiu-se que, na maioria dos casos, estes apoios não cumpriram o seu 

papel de medida promotora do sucesso escolar destes alunos. 

 

Tendo em conta estas conclusões, haverá necessidade de, a partir do próximo ano escolar, avaliar profundamente a 

eficácia das medidas de promoção do sucesso e implementar as alterações necessárias ao desenvolvimento de outras 

medidas que possam desenvolver nos alunos com maiores dificuldades as competências necessárias ao seu sucesso 

escolar. 
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4. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA (PNPSE)  
 

No Plano de Ação Estratégica definido no âmbito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Educativo, com 

base em taxas de sucesso anteriormente obtidas, foram previstas metas para os anos letivos 2016/2017 e 2017/2018 que 

foram superadas em 2017/2018 no 1.º CEB (+Sucesso1) e no 3.º CEB (+Sucesso3), como pode verificar-se nos gráficos a 

seguir apresentados. Porém, o ano letivo 2016/2017 apresenta valores bastante abaixo do esperado no 2.º CEB 

(+Sucesso2). 

 
 Gráfico 11 

 

1 
Gráfico 12 

 
Gráfico 13 
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Ainda no âmbito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Educativo, foi determinada uma projeção das taxas de 

retenção por ano de escolaridade (valores médios para os anos letivos 2016/2017 e 2017/2018. Apresentam-se abaixo o 

gráfico que mostra a variação existente entre a projeção estabelecida e as médias obtidas e o quadro respetivo com os 

valores percentuais. 

 

   
2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 

Média do Agrupamento 9,52 2,79 1,32 12,15 14,75 12,61 2,53 7,87 

Projeção PNPSE 7,2 3 1,5 7,3 6,3 11,8 7,1 13,2 

 

Gráfico 14 

 
Os valores de retenção obtidos são inferiores ao projetado no 1.º CEB e no 3.º CEB (excetuam-se o 2.º ano e o 7.º 

ano), sendo bastante superiores no 2.º CEB. É certo que em 2017/2018, foram atingidas taxas de transição equivalentes ou 

até superiores ao projetado, tendo sido, porém, as taxas de 2016/2017 genericamente mais baixas. 

 

 

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 e sancionatórias aplicadas no ano letivo 2017/2018 [cf. 

Avaliação do Plano de Melhoria, pp. 48-49]. 
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5. MEDIDAS DO PLANO DE MELHORIA  
 

Apresentam-se, neste momento, os eixos e as ações definidas no Plano de Melhoria elaborado no final do ano escolar 
2016/2017, para ser executado no ano escolar 2017/2018. Por ação, mencionam-se os objetivos, as metas e a avaliação da 
sua concretização. 

 
Eixo 1.  
Desenvolvimento e organização curriculares 
 
Ação I 
OFERTA DE ESCOLA 

 
Objetivos Metas Avaliação 

 Melhorar as competências dos alunos ao 

nível da manipulação da informação; 

 Promover a apresentação das 

produções dos alunos na comunidade 

educativa; 

 Promover a realização de um concurso; 

 Concretizado. 

 Desenvolver competências artísticas em 

articulação com recursos tecnológicos 

multimédia;  

 Concretizado. 

 Melhorar a taxa de sucesso da oferta de 

escola; 

 Atingir uma taxa de sucesso igual ou 

superior a 98%. 
 Concretizado (100%). 

 
Ação II 
LE II – ALEMÃO 

 
Objetivos Metas Avaliação 

 Alargar a oferta formativa;  Criar, para o ano letivo 2018/2019, 

pelo menos uma turma de 7.º ano com 

esta opção de LE; 

 Concretizado parcialmente; abriu-se a 

oferta de Alemão, mas apenas se 

conseguiram 15 alunos, que se 

encontram numa turma que desdobra 

nos tempos de Língua Estrangeira II. 

 
Eixo 2.  
Cidadania e valores 
 
Ação I 
CRESCER MELHOR 

 
Objetivos Metas Avaliação 

 Reduzir o número de medidas 

disciplinares aplicadas aos alunos; 

 Atingir uma redução de 30% a 40% no 

número de total de medidas disciplinares 

aplicadas; 

 Não concretizado [cf. quadros abaixo]. 

 

 

 
Medidas Disciplinares Corretivas 

 
O. Saída SA M. Integração Cond. Espaç. Mud. Turma 

 
16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 

5.º 27 77 4 4 0 0 0 0 

6.º 22 51 1 3 0 3 0 0 

7.º 119 47 0 5 0 1 0 0 

8.º 29 22 11 8 0 0 0 0 

9.º 27 18 0 4 0 0 0 0 

 
224 215 16 24 0 4 0 0 

 

Apesar de se ter verificado uma redução pouco significativa a de ordens de saída da sala de aula, verificou-se uma 

aplicação mais acentuada de medidas de integração e de condicionamento de espaços. 
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Medidas Disciplinares Sancionatórias 

 
  

 
Suspensão até 3 dias 

 
Rep. Regist. 1 2 3 

 
16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 

5.º 0 0 1 3 1 1 0 1 

6.º 0 0 0 3 0 3 0 4 

7.º 0 0 0 8 5 4 3 1 

8.º 0 0 0 4 0 0 0 1 

9.º 0 0 2 4 3 1 0 1 

 
0 0 3 22 9 9 3 8 

 
 Medidas Disciplinares Sancionatórias 

 Suspensão de 4 a 12 dias (procedimento disciplinar ao abrigo do art.º 30.º do EAEE)   

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Transf. Esc. Exp. Escola 

 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 

5.º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

8.º 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.º 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 
 
No que concerne a dias de suspensão, verifica-se um aumento enorme da aplicação de 1 dias de suspensão e muito 

significativo da aplicação de 3 dias. 

Será, porém, de destacar que quase metade das medidas disciplinares aplicadas, à exceção da ordem de saída da sala 

de aula decorreu do comportamento de quatro alunos (três de 6.º ano e 1 de 7.º ano). 

 

 
Objetivos Metas Avaliação 

 Melhorar a monitorização das medidas 

disciplinares aplicadas aos alunos; 

 Evidenciar uma imagem real das ações 

disciplinares assumidas no agrupamento; 
 Concretizado. 

 Melhorar o cumprimento por parte dos 

docentes das normas estabelecidas para o 

tratamento da ordem de saída da sala de 

aula; 

 Reduzir a zero a disparidade entre a 

aplicação da medida disciplinar ordem de 

saída da sala de aula e a existência de 

relatório de ocorrência disciplinar; 

 Parcialmente concretizado; houve 

ainda uma reduzida discrepância. 

 Melhorar a ação dos DT relativamente à 

monitorização das medidas disciplinares 

aplicadas aos alunos da turma; 

 Reduzir a zero a disparidade entre 

medidas disciplinares aplicadas e a sua 

referenciação nos PTT; 

 Concretizado. 

 
 
Ação II 
PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NA VIDA ESCOLAR 

 
Objetivos Metas Avaliação 

 Desenvolver os modelos de participação 

dos alunos nas decisões da escola; 

 Concretização da decisão dos alunos 

até ao final do ano civil; 
 Não concretizado; 

 Reunir uma vez por período o 

Conselho de Delegados; 

 Parcialmente concretizado, tendo 

havido apenas uma reunião; 

 Criar o cargo de Provedor do Aluno;  Concretizado. 
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Eixo 3.  
Lecionação e avaliação 
 
Ação I 
PROCESSOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 
Objetivos Metas Avaliação 

 Melhorar os processos de avaliação 

formativa no âmbito dos diversos grupos 

disciplinares; 

 Referenciar os processos de melhoria 

nas atas das reuniões;  Concretizado; 

 Melhorar a monitorização dos processos 

de avaliação formativa no domínio dos 

conselhos de turma por parte dos diretores 

de turma; 

 Referenciar a análise dos processos 

de avaliação formativa nos PTT; 
 Concretizado; 

 Melhorar os mecanismos de comunicação 

da evolução das aprendizagens dos alunos; 

 Universalização dos mecanismos de 

assunção de medidas e estratégias 

pedagógicas e da sua comunicação aos 

alunos; 

 Concretizado. 

 
Ação II 
UNIFORMIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
 
Objetivos Metas Avaliação 

 Melhorar os processos de recolha de 

informação sobre as aprendizagens dos 

alunos; 

 Aplicação generalizada dos critérios de 

avaliação estabelecidos;  Concretizado. 

 
 
Eixo 4.  
Resultados escolares 
 
Ação I 
+SUCESSO1 

APOIO EDUCATIVO, TURMAMAIS E COADJUVAÇÃO 
 
Objetivos Metas Avaliação 

 Melhorar a taxa de sucesso de Português 

de 1.º; 

 Atingir uma taxa de sucesso igual ou 

superior a 90%; 
 Não concretizado (84,51%); 

 Melhorar a taxa de sucesso de Português 

de 2.º ano; 

 Atingir uma taxa de sucesso igual ou 

superior a 90%; 
 Não concretizado (88,64%); 

 Garantir a taxa de sucesso de Português 

de 3.º ano; 

 Manter a taxa de sucesso acima dos 

90%;  Concretizado (92,75%); 

 Melhorar a taxa de sucesso de 

Matemática do 2.º ao 4.º anos; 

 Atingir taxas de sucesso iguais ou 

superiores a 90%; 

 Parcialmente concretizado (1.º -

90,14%; 2.º - 93,18%; 3.º - 91,3%; 4.º - 

89,47%); 

 Melhorar a taxa de retenção no 2.º ano de 

escolaridade; 

 Reduzir a taxa de retenção para um 

máximo de 10%; 
 Concretizado (6,7%). 
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Ação II 
+SUCESSO2 

 
APOIO AO ESTUDO E APOIO EDUCATIVO 
 
Objetivos Metas Avaliação 

 Melhorar a taxa de sucesso de Português 

de 5.º; 

 Atingir uma taxa de sucesso igual ou 

superior a 85%; 
 Não concretizado (81,91%); 

 Melhorar a taxa de sucesso de Português 

de 6.º ano; 

 Atingir uma taxa de sucesso igual ou 

superior a 85%; 
 Concretizado (87,6%) 

 Melhorar a taxa de sucesso de 

Matemática do 5.º ano; 

 Atingir uma taxa de sucesso igual ou 

superior a 70%; 
 Não concretizado (61,7%); 

 Melhorar a taxa de sucesso de 

Matemática do 6.º ano; 

 Atingir uma taxa de sucesso igual ou 

superior a 75%; 
 Concretizado (85,95%); 

 Melhorar a taxa de sucesso de Inglês do 

5.º ano; 

 Atingir uma taxa de sucesso igual ou 

superior a 85%; 
 Concretizado (96,81%); 

 Melhorar a taxa de sucesso de Inglês do 

6.º ano 

 Atingir uma taxa de sucesso igual ou 

superior a 75%; 
 Concretizado (93,39%); 

 Melhorar a taxa de sucesso de HGP do 5.º 

ano; 

 Atingir uma taxa de sucesso igual ou 

superior a 75%; 
 Concretizado (81,91%) 

 Melhorar a taxa de sucesso de HGP do 6.º 

ano; 

 Atingir uma taxa de sucesso igual ou 

superior a 85%; 
 Concretizado (87,29%); 

 Melhorar a taxa de sucesso de CN do 6.º 

ano; 

 Atingir uma taxa de sucesso igual ou 

superior a 85%; 
 Concretizado (95,76%); 

 Melhorar a taxa de retenção no 5.º ano;  Reduzir a taxa de retenção para um 

máximo de 10%; 
 Concretizado (9%); 

 Melhorar a taxa de não aprovação no 6.º 

ano; 

 Reduzir a taxa de retenção para um 

máximo de 10%; 
 Concretizado (5,6%). 

 
 
Ação III 
+SUCESSO3 

 
APOIO EDUCATIVO, OFERTA COMPLEMENTAR E COADJUVAÇÃO 
 
Objetivos Metas Avaliação 

 Melhorar a taxa de sucesso de Português 

de 7.º; 

 Atingir uma taxa de sucesso igual ou 

superior a 80%; 
 Concretizado (83,87%); 

 Melhorar ou manter a taxa de sucesso de 

Português de 8.º ano; 

 Manter uma taxa de sucesso igual ou 

superior a 85%; 
 Não concretizado (75,68%); 

 Melhorar ou manter a taxa de sucesso de 

Português de 9.º ano; 

 Manter uma taxa de sucesso igual ou 

superior a 85%; 
 Não concretizado (83,54%); 

 Melhorar a taxa de sucesso de 

Matemática do 7.º ano; 

 Atingir uma taxa de sucesso igual ou 

superior a 70%; 
 Não concretizado (60,22%); 

 Melhorar a taxa de sucesso de 

Matemática do 8.º ano; 

 Atingir uma taxa de sucesso igual ou 

superior a 70%; 
 Concretizado (76,62%); 

 Melhorar a taxa de sucesso de 

Matemática do 9.º ano; 

 Atingir uma taxa de sucesso igual ou 

superior a 60%; 
 Concretizado (64,56%); 

 Melhorar a taxa de retenção no 7.º ano;  Reduzir a taxa de retenção para um 

máximo de 10%; 
 Concretizado (2,1%); 
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Ação IV 
QUALIDADE DO SUCESSO 

 
Objetivos Metas Avaliação 

 Melhorar a qualidade do sucesso;  No 1.º ciclo, manter a taxa de alunos 

sem classificações Insuficiente num valor 

igual ou superior a 80%; 

 Nos 2.º e 3.º ciclos, manter a taxa de 

alunos sem níveis inferiores a 3 num 

valor igual ou superior a 50%; 

 

 Concretizado (1.º CEB – 84,7%; 2.º 

CEB – 59,6%; 3.º CEB – 52,6%). 

 
Ação V 
PICOPIM / PICOLIN e Projeto de Leitura 

 
Objetivos Metas Avaliação 

 Desenvolver uma dinâmica organizacional 

centralizada; 

 Executar atividades intencionalmente 

direcionadas para os diferentes domínios 

de desenvolvimento das competências 

de língua, articuladas com as ações 

habitualmente desenvolvidas neste 

domínio, previstas nas Orientações 

Curriculares para a EPE ou no Programa 

e Metas de Português para o 1.º CEB; 

 Concretizado  

 Melhorar, na EPE, as competências das 

crianças no domínio da Linguagem e 

Abordagem à Escrita; 

 Atingir uma redução de 20% a 30% 

dos alunos com dificuldades neste 

domínio; 

 Não é possível avaliar, uma vez que 

não existia, no ano letivo anterior, 

informação estatística precisa. 

 Melhorar, no 1.º CEB, as competências de 

língua dos alunos; 

Melhorar as taxas de sucesso a 
Português em todos os anos de 
escolaridade do 1.º CEB;  
Referências: 
1.º ano – 89,74% 
2.º ano – 80% 
3.º ano – 96% 
4.º ano – 97,77% 
 

 Parcialmente concretizado; cumpriu-se 
a meta apenas no 2.º ano 
(1.º - 84,5%; 2.º - 88,64%; 3.º - 92,75%; 
4.º - 96,05%) 

 Desenvolver práticas regulares de leitura 

de modo a estimular o prazer de ler, a 

linguagem e a criatividade; 

 Estabelecer um regulamento do 

Projeto de Leitura (da competência das 

Coordenadoras de Departamento); 

 Ler diariamente, EPE e 1.º ciclo, e 

semanalmente, 2.º e 3.º ciclos; 

 Parcialmente concretizado 
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Eixo 5.  
Gestão e administração 
 
Ação I 
Horários dos alunos (2.º e 3.º ciclos) 

 
 
Objetivos Metas  

 Melhorar as condições físicas das salas de 

aula; 

 

 Afetar cada turma a uma sala de aula 

geral; 
 Concretizada a afetação de uma sala 

para cada turma 

 Melhorar os horários dos alunos;  Garantir ocupação curricular das 

turmas maioritariamente no turno da 

manhã; 

 Garantir que o término das 

componentes curriculares das turmas o 

mais cedo possível; 

 Disponibilizar mais tempo para 

projetos e clubes; 

 Concretizado 

 
Eixo 6.  
Identificação e identidade 
 
Objetivos Metas  

 Promover uma maior aproximação entre a 

Escola e a comunidade; 

 Aquando das reuniões com os DT, o 

diretor reunirá com os EE dos alunos da 

EB de Sobreira; 

 Realizar duas Assembleias de 

Representantes dos EE dos alunos com 

o diretor; 

 Parcialmente concretizado 

 Reforçar as parcerias com entidades 

locais; 

 Efetivar parcerias com entidades locais 

de natureza diversa (sociais, culturais, 

desportivas e recreativas) para promoção 

de projetos, atividade e clubes; 

 Concretizar parcerias com meios de 

comunicação social locais para 

desenvolvimento de clubes e da Oferta 

de Escola; 

 Parcialmente concretizado (foram 

estabelecidos contactos iniciais, mas não 

se efetivou ainda o alargamento de 

parcerias) 
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6. 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 (os números de quadros e de gráficos de acordo com o documento original). 

I. Nota introdutória 

 

O presente relatório tem como finalidade dar conta das atividades desenvolvidas no agrupamento, durante o ano letivo 

de 2017/2018, 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 2017/2018 desenrolaram-se diversas atividades preparatórias orientadas 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 de coordenação, 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, entre outros. 

Os eventos dizem respeito aos díspares estabelecimentos dos diferentes níveis de ensino do agrupamento. 

 

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. Executaram-se algumas 

que não tinham sido previstas inicialmente e que tiveram a sua aprovação em órgão próprio em momento adequado. Neste 

grupo, incluem-se três eventos no primeiro período; um no segundo; e doze no terceiro. Esclarece-se que algumas 

corresponderam a iniciativas propostas a nível nacional e local. Globalmente, as atividades não concluídas não se 

concretizaram por manifesta falta de tempo, por coincidirem com as demais iniciativas, tendo sido aproveitadas as 

oportunidades que surgiram ao longo do ano letivo, as quais enriqueceram identicamente as aprendizagens e as vivências 

dos alunos. Ficaram por concretizar as seguintes: “Exposição de Páscoa” e “Exposição de Final de Ano” com trabalhos dos 

alunos e ainda a atividade “Construir o corpo” para alunos do 9.º ano, proposta pela Biblioteca Escolar. 

Das atividades inicialmente previstas pela APAAVES não se executou a de “Envolvimento Parental – Capacitar para 

intervir. Reforçar o papel das APEE” dirigida a pais e encarregados de educação. 
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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 

planificações, cada ação poderia incluir mais do que um tipo de atividade. Deste modo, constata-se que dominaram as 

atividades de Convívio; Visitas de estudo/Saída de campo; Articulação escola/família; e Concurso/campeonato/jogos (entre 

37 e 32 eventos cada). Seguindo-se as Exposições e Debate/palestra com 20 e 15 eventos, respetivamente. Num terceiro 

grupo, podem incluir-se atividades de Almoço/lanche e de Solidariedade num número muito mais reduzido. Muitas ações de 

solidariedade foram levadas a cabo por clubes e que muito mobilizaram a comunidade escolar. O conjunto de ações 

designadas por Outras não se integram num grupo específico de identificação e foram enumeradas no quadro n.º 1. 

 

 
Gráfico 1 – Tipo de atividade 

 
 

Tipo de Atividade: “Outras”    

 

 Apresentação aos pais de diferentes manifestações artísticas; 
 Prática de Golf para alunos da Educação Especial e alunos da Alma Solidária; 
 “Newton gostava de ler” - associação de uma “amostra de leitura” com experiências e explicação das propriedades da 

luz; 
 Fazer bolo-rei e cantar as Janeiras; 
 Espetáculo teatral; 
 Workshop; 
 Simulacro de evacuação dos edifícios do recinto escolar; 
 Sessão distrital no âmbito do Parlamento dos Jovens; 
 Animação da leitura a partir do livro Lua com atividade de pesquisa no computador e elaboração de brinquedo óptico – 

traumatopio – integrada no Projeto Leituras d‟Oriente e d‟Ocidente; 
 Atividade Física como promoção da saúde; 
 Confeção de pão com a participação de uma profissional de panificação e em articulação com o 1.º ano, do 1.º ciclo; 
 Teatro e Cinema; 
 Promoção do livro e da leitura. 

 

 

Quadro n.º 1 – Outro tipo de atividades 

 

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 
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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. Este ano letivo a comunidade escolar foi envolvida na Comemoração dos 30 anos da Escola Básica de Sobreira 

que contou com a presença de entidades representativas das autarquias locais e de movimentos associativos da 

comunidade, do Senhor Delegado Regional de Educação da Região Norte, Dr. José Mesquita, da Senhora Diretora do 

Centro de Formação, Dr. Teresa Sá, do Presidente do Conselho Geral, Dr. Paulo Moreira, e da comunidade escolar. 

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 e, seguidamente, o domínio da Identificação e identidade (30% e 24%, respetivamente). Segue-se o domínio dos 

Resultados escolares e o domínio do Desenvolvimento e organização curriculares que corresponderam a 18% e 16% do 

total das atividades. O domínio Lecionação e avaliação foi desenvolvido em 12% das mesmas. As atividades do domínio 

Gestão e administração, tendo este ficado a cargo da Direção do agrupamento, foram tratadas noutro documento. 

 

 
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 (29%), seguindo-se as Sociais (25%), e por último as Culturais e Motivacionais igualmente com 

23% dos eventos – Gráfico 3.  

 

 
                            Gráfico 3 – Valências das atividades  

 

No gráfico 4, pretende-se espelhar conclusões sobre a organização/planificação das atividades. Assim, relativamente ao 

cumprimento do calendário previsto, há a registar que treze das atividades não se realizaram na data prevista devido a 

vários fatores ora de ordem climatérica ou por conveniência pedagógica ou outros. A globalidade das atividades 

concretizadas decorreu conforme a planificação elaborada. No decorrer do ano letivo, em apenas quatro atividades 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 e nas dezassete ações 

em que tal era “Aplicável”, os mesmos tiveram uma tarefa compensatória.  

 

 
Gráfico 4 – Organização / planificação das atividades 



 
 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES | 2017/2018 

 

Pág.58/ 104 

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. Em termos de balanço de final de ano letivo o conjunto de 

atividades concluídas tiveram um balanço muito positivo. Apenas 1% do total das atividades foi avaliado de Insuficiente; 4%, 

de Suficiente; 16%, de Bom; e 79%, 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 Motivação dos alunos e a Organização, 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” 

 

 Alargar a atividade a um maior número de participantes e outras áreas disciplinares; 

 Duração da atividade (deverá ser superior); 

 Condições climatéricas impediram a realização da atividade; 

 Alargar o tipo de trabalhos a realizar; 

 Responsabilidade por parte dos concorrentes; 

 Maior divulgação à comunidade escolar; 

 Facilidade em realizar o concurso fora das aulas de FQ; 

 A maioria dos alunos que não participam é devido ao facto de não terem aulas nesse turno. A maior parte das vezes são os 

encarregados de educação que não os deixam ficar no estabelecimento de ensino para participarem na atividade; 

 Pouca participação dos alunos do 3.º ciclo; 

 Introdução de novas temáticas correlacionadas com o tema, a fim de continuar a despertar interesse por parte do público-alvo, 

os alunos; 

 Houve sobreposição de atividades, havendo necessidade de recalendarizar a deslocação das turmas do 2.º ciclo à BE. De 

futuro abranger um público maior de alunos, o 3.º ciclo; 

 Realizar mais materiais alusivos à solidariedade para divulgação do projeto e venda para as nossas futuras atividades; 

 A formação deveria ser também direcionada aos pais e alunos; 

 Gestão do tempo; 

 A escolha da companhia de teatro, uma vez que esta fez uma adaptação demasiado livre da obra, distanciando-se da 

mensagem principal da mesma e não permitindo o seu verdadeiro conhecimento; 

 Motivação dos professores titulares de turma para participarem; 

 Permitir uma maior interatividade entre alunos e as questões abordadas; 

 Maior diálogo entre BE e professores de Inglês. 

 

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 uma mais-valia para os 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 

 

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

 PICOLIM  PICOLIN 
 Clube de jornalismo – Jornal “Solta 

Palavras” e Parlamento dos Jovens  

 Plano Nacional de Leitura    Animação da Leitura  Jornal da História 

 Semana da leitura  Semana da leitura  Semana da Leitura 

 Programa PASSEzinho (Áreas da 

Educação Alimentação, da Saudável 

Mental e Oral e da Promoção da 

Atividade Física) - JI de Pulgada e Trás 

de Várzea 

 Projeto PRESS 

 

 PES - Projeto de Educação para a 

saúde, Dinamização do GPS – Gabinete 

Promotor da Saúde 

 Articulação das crianças do pré-escolar 

com os alunos do 1.º ano 

 Articulação das crianças do pré-escolar 

com os alunos do 1.º ano  
 Clube “A Nossa Gente” 

 A Família na escola  Projeto “Ajudaris”  Alma Solidária 

  Projeto Mimosa  Campanha solidária 

  Projeto “Conta-me uma história”  

 Atividade Física Desportiva  Atividade Física Desportiva, Educação 

Musical e Inglês (AEC) 

 Desporto Escolar 

  Expressões (atividade lúdica)  

 Eco clube (atividades, projetos nacionais 

e internos, e comemorações diversas) 

 Eco clube (atividades, projetos nacionais 

e internos, e comemorações diversas) 

 Eco clube (atividades, projetos nacionais 

e internos, e comemorações diversas) 

  

 Projeto de Leituras d` Oriente e d` 

Ocidente 3.º B e 7.º B (Museu/Fundação 

do Oriente e PNL) 

  

 Competição Europeia de 

Estatística/European Statistics 

Competition (ESC2018) 

  
 Prémio Escolar Ano Europeu do 

Património Cultural 2018 

   Canguru Matemático 

   Competições nacionais de ciências 

   Clube de Xadrez 

   Atelier de Pintura 

   Clube de Música 

  
 APPIS / EPIS 

 

 

Quadro n.º 3 – Clubes e projetos/nível de ensino 

 

 

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.   
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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 2.º classificado 

Andebol Masculino Infantis B 3.º classificado 

Corta-mato – escalão Iniciados  3.º em igualdade pontual com o 2º. classificado 

Orientação  

Grupo equipa 

 

1.º classificado em 3 das 8 etapas realizadas com classificação 

em 2.º lugar na classificação final 

Masculino Infantis B 5.º classificado 

Badminton Iniciados Misto 

Apuramento para a 2.ª fase dos primeiros em individual 

feminino, pares masculino e pares misto com 3.º e 4.º lugares 

nos classificados 

Quadro n.º 4 – Resultados em modalidades desportivas 

 

 

CONCURSO/COMPETIÇÃO RESULTADO OBTIDO 

 Prémio Escolar Ano Europeu do Património 

Cultural 2018 
 Certificado de participação 

 Competição Europeia de 

Estatística/European Statistics Competition 

(ESC2018) 

 Um grupo eliminado na fase de seleção nacional 

 Um grupo apurado para a fase final nacional 

 Concurso Nacional de leitura (BE) 
 1.º lugar interescolar e fase concelhia  

3.º A EB1Sobreira 

 Conta-nos uma história 
 Participação  

2.º A EB Recarei 

 Histórias da Ajudaris 
 Seleção do texto enviado para o livro e publicação  

2.º A EB Recarei 

 Uma aventura literária 

 Prémio Especial do Júri no ciclo de escolaridade a que pertence, 

na modalidade de Texto Original 

2.º A EB Recarei e trabalho de ilustração 

 Fapas 

 Prémio de honra pelos trabalhos desenvolvidos com os alunos 

no âmbito da ação de Formação: “A importância da 

biodiversidade: Vamos proteger as aves” 

2.º A EB Recarei 

 Escolas Solidárias da Fundação EDP  Prémio Distinção  

 Jovens Repórteres do Ambiente – 

Concurso Nacional Melhores Repórteres 

2018 Premiados. Categoria: Artigo 11-14 

 Menção Honrosa – Plantação de árvores em área ardida 

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

 

No decorrer do presente ano letivo foram realizadas as atividades propostas pelos diferentes Departamentos/Grupos 

Disciplinares, bem como por outras Entidades e Projetos integrantes do plano anual de atividades que se julga terem 

contribuído para a concretização dos objetivos do projeto educativo permitindo 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 campo de ação deste plano foram custeadas 

pelos encarregados de educação, pelo suporte financeiro da escola e pelas autarquias. 

A execução do PAA foi, sem dúvida, meritória, continuando a haver necessidade de melhoria em alguns aspetos que 

elencamos: 

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

 Ampliar o papel 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; 

 Elevar o envolvimento/parcerias/protocolos com entidades externas; 

 Aumentar a coordenação entre os diferentes eventos particularmente os que têm objetivos comuns; 

 Comunicar, à coordenadora do PAA, com a maior brevidade possível, qualquer alteração na calendarização, 

acréscimo e modificação de atividades. 

 Aperfeiçoar a divulgação/comunicação das atividades e projetos e visualização do produto final por forma a aumentar 

o sucesso educativo, obter satisfação profissional e transparecer, para a comunidade envolvente, o bom trabalho 

desenvolvido no agrupamento. 
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7. 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. 

 

8. 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. 
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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. 

 

9. 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. 

 

10. 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; 
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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;  

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; 
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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.  

 

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;  



 
 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES | 2017/2018 

 

Pág.67/ 104 

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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11. 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 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 2018) 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 na cobertura da portaria; 

 A seleção e recrutamento de pessoal não docente (psicóloga e assistentes operacionais) foi pautada pelo cumprimento 

da legislação em vigor; 

 A avaliação de desempenho docente decorreu com normalidade. 

 

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 

 Plano de Prevenção e Emergência – aprovado pela ANPC 

 
 
 

12. 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. 
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13. EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO 
 

Transcreve-se, neste momento, o Relatório de Autoavaliação elaborado pela Equipa de Autoavaliação do agrupamento, 

relativo ao trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo 2017/2018. 

1. Introdução 

 

O presente relatório tem como principal objetivo proceder à apresentação do processo de 

autoavaliação realizado no Agrupamento de Escolas de Sobreira no ano letivo 2017/2018. 

De acordo com o Projeto Educativo, a escola é uma organização com fins e objetivos determinados, na qual indivíduos 

e grupos com funções diversas concorrem para a sua continuidade temporal, através do desempenho de uma coordenação 

racional, intencionalmente orientada, uma vez que o fenómeno educacional exige uma visão estratégica focada no aluno e 

em todas as condicionantes que envolvem a sua vivência escolar e extraescolar.  

Não havendo soluções milagrosas para os problemas da educação, podem procurar-se orientações que, analisadas 

contextualmente de forma partilhada e com a participação de todos os agentes, contribuam, de forma decisiva, para 

melhorias significativas no serviço prestado e para a qualidade educacional a caminho da excelência. 

A preocupação com a autoavaliação e com a qualidade surge nas escolas como um dever legal, e não apenas como 

uma necessidade. A partir de 2012, entrou em vigor um novo modelo de autoavaliação europeu: a CAF (Common 

Assessment Framework), estrutura comum de avaliação, adaptada ao setor da educação, publicada no nosso país pela 

DGAEP (Direção Geral da Administração e Emprego Público – Ministério das Finanças). É importante notar que a 

implementação da CAF não poderá ser encarada apenas como um processo de autoavaliação. O seu propósito vai mais 

longe, trata-se de um pensamento estratégico que procura uma reflexão sobre a missão e a visão da escola, a mobilização 

dos recursos e a sua gestão. Abrangendo o desempenho da organização nos seus diferentes ângulos, esta análise incide 

sobre a observação dos resultados, tendo em vista o seu acompanhamento e a evolução para um novo ciclo de melhoria e 

de qualidade do desempenho organizacional. 

Para a realização da sua autoavaliação, o Agrupamento recorreu a este modelo europeu, edição de 2013, com vista a 

recolher os níveis de satisfação e as perceções organizacionais, funcionais e pedagógicas do pessoal docente e do pessoal 

não docente, assim como dos alunos, pais / encarregados de educação e outras partes interessadas da organização 

escolar. 

2. Enquadramento 

 

O Agrupamento de Escolas de Sobreira é uma instituição de ensino público que se caracteriza por uma significativa 

familiaridade comunitária, verificável na relação entre os diversos constituintes da comunidade educativa. Decorrente da sua 

relativamente reduzida dimensão, quando comparada com outros Agrupamentos bem mais populosos, e da vivência de 

proximidade, o ambiente educativo sereno permite uma ação muito personalizada dos problemas e da procura de soluções.  

Situado a sul do concelho de Paredes, cuja área de influência corresponde às freguesias de Aguiar de Sousa, Recarei e 

Sobreira, o Agrupamento de Escolas de Sobreira situa-se numa região do concelho com algumas especificidades. A 

localização num meio ainda rural e a proximidade dos grandes centros urbanos com o seu tecido industrial permitem um 

aproveitamento e uma exploração das melhores características de cada um dos ambientes. Se, por um lado, se pode 

valorizar a preservação de tradições e culturas locais e a preservação da natureza, por outro lado, pode fomentar-se o 

contacto com a cultura urbana, as novas tendências e hábitos mais cosmopolitas, que facilitam o respeito pela diversidade 

cultural. 

As três freguesias correspondem a 40,7% da área do concelho de Paredes, sendo as mais extensas territorialmente, o 

que se traduz numa certa dispersão dos locais de residência dos alunos. Tal dispersão leva a que os alunos dos 2.º e 3.º 

ciclos não disponham de uma rede de transportes rodoviários muito favorável, tendo em conta os horários escolares. A 

existência de poucos momentos de circulação faz com que os mesmos se desloquem muito cedo para a escola e tenham 

transporte de regresso muito tarde, particularmente ao final do dia. Relativamente ao transporte ferroviário, a situação é 

quase perfeita, tendo em conta a proximidade da estação de Recarei / Sobreira e a flexibilidade de horários de circulação. 
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Uma vez que não agrupou com qualquer estabelecimento com ensino secundário, o Agrupamento de Escolas de 

Sobreira não sofreu qualquer alteração com a reorganização da rede escolar, levada a cabo pelo Ministério da Educação e 

Ciência nos últimos anos. Este Agrupamento é, assim, constituído atualmente por cinco estabelecimentos de ensino: 

- Escola Básica de Sobreira (escola-sede); 

- Escola Básica de Recarei; 

- Escola Básica n.º 1 de Sobreira; 

- Jardim de Infância de Pulgada (Aguiar de Sousa); 

- Jardim de Infância de Trás de Várzea (Recarei). 

 

A construção da escola-sede remonta a 1987. O edifício apresenta características arquitetónicas que, consideradas 

convenientes nessa altura, se têm mostrado ineficientes, no que respeita às condições térmicas, acústicas, de conforto e de 

circulação de utentes. O pavilhão principal, onde se encontram todos os serviços para a comunidade educativa, está 

demasiado distante dos dois pavilhões de aulas, que se encontram num plano significativamente mais elevado. 

Em relação às salas de aula, apesar de genericamente bem equipadas (com computador com ligação à internet e 

projetor; algumas delas com quadro interativo), são, na sua maioria, pequenas e apresentam condições mínimas de 

conforto, sendo muito quentes ou muito frias, dependendo da época do ano. Antiga e, em alguns locais, em mau estado, a 

cobertura do edifício é quase totalmente em placas de fibrocimento, não se prevendo para já a sua remoção. 

A reorganização do parque escolar do concelho, orientada pela Carta Educativa Municipal de 2006, conduziu à 

construção de duas estruturas modernas e bem equipadas – Escola Básica de Recarei e Escola Básica n.º 1 de Sobreira – 

que dão resposta às crianças / alunos da Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo. Estes estabelecimentos entraram em 

funcionamento no ano letivo 2012/2013. São edifícios novos e com condições físicas adequadas. 

Os Jardins de Infância de Pulgada e de Trás de Várzea respondem às necessidades da Educação Pré-Escolar. O 

primeiro, numa freguesia mais afastada da Escola Básica de Recarei e o segundo, como complemento da nova estrutura da 

freguesia.  

Os recursos financeiros do Agrupamento são sempre muito limitados para implementar os melhoramentos de 

instalações e obter os recursos necessários à transformação material, em especial da escola-sede, o que permitiria um 

ambiente mais confortável e aprazível. Os valores provenientes do Orçamento do Estado, que têm vindo a reduzir todos os 

anos, desde que se começou a vislumbrar a crise económica e financeira que o nosso país atravessa, ficam praticamente 

esgotados com as necessidades correntes de funcionamento do Agrupamento. 

De referir que a escola-sede recebe do Município, quando necessário, algumas verbas para melhoramentos essenciais 

do edifício. As receitas da Fonte de Financiamento 123, também elas limitadas, são um recurso que permite um melhor 

funcionamento da Educação Pré-Escolar e do 1.º ciclo, níveis de educação e ensino financiados com recursos do Município 

e das respetivas Freguesias. 

Em suma, a autonomia financeira do Agrupamento possui fortes limitações, resumindo-se à gestão dos parcos recursos, 

e está inteiramente dependente de políticas de investimento quase inexistentes no momento presente. A desigualdade 

destas políticas é visível no processo de restruturação da rede escolar, particularmente das escolas secundárias, o que 

levou claramente à distinção entre escolas novas, muito bem equipadas, funcionais, confortáveis, e escolas que, 

materialmente, não apresentam atrativos para os alunos. 

Os alunos que frequentam o Agrupamento são maioritariamente oriundos das freguesias da sua área de influência 

(Aguiar de Sousa, Recarei e Sobreira), constituindo-se o Agrupamento como o estabelecimento de ensino principal de 

resposta às necessidades locais. O contexto social dos alunos é, na maioria dos casos, determinante no seu desempenho 

escolar, pelo que o conhecimento da realidade sociocultural e económica dos agregados familiares se constitui como um 

elemento fundamental para a definição de ações educativas que permitam respostas mais eficazes e, simultaneamente, de 

maior proximidade dos encarregados de educação, elementos nucleares no percurso escolar dos alunos. 
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Em relação ao corpo docente, a sua estabilidade é uma condicionante fundamental para a construção de um projeto de 

sucesso educativo integrado e duradouro. Num Agrupamento em que a quase totalidade dos docentes tem um vínculo a 

tempo indeterminado, salvaguardando praticamente todas as necessidades formativas dos alunos, mais facilmente se 

desenvolvem condições de continuidade de processos, nomeadamente na consecução dos objetivos traçados para o 

desenvolvimento da ação educativa do Agrupamento.  

DOCENTES 

Pré-escolar 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Contratado Quadro Contratado Quadro Contratado Quadro Contratado Quadro 

0 11 3 18 1 17 1 31 

 

O pessoal não docente do Agrupamento, pela sua relevância na ação educativa, constitui-se como um grupo de 

particular importância na consecução dos objetivos educacionais e organizacionais da estrutura educativa. 

 

 

No âmbito das competências assumidas pelo Município, existem quatro elementos do pessoal não docente do 

Agrupamento que dependem, em termos de vínculo laboral, daquela instituição, cabendo a sua organização e distribuição 

ao órgão de gestão. Os restantes Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos, incluindo as Psicólogas escolares, 

dependem da estrutura do Ministério da Educação. A intervenção no Agrupamento da psicóloga mediadora do projeto EPIS, 

contextualmente integrado na APPIS, está dependente do protocolo entre instituições. 

 

 
NÃO DOCENTES 

A. Operacionais  A. Técnicos Psicólogos 

Ministério Educação 34 7 2 

Autarquia 4 _ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNOS 

Escola EPE 
1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 

Básica Sobreira      99 125 94 74 81 

Básica n.º 1 Sobreira 79 22 40 31 29      

Básica Recarei 69 48 48 41 45      

JI Pulgada 17          

JI Várzea 25          

TOTAL 
190 304 224 249 

967 
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3. Preparação e condução da autoavaliação  

3.1. O MODELO CAF (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) 

 

O Modelo CAF define-se como uma metodologia de gestão que visa otimizar a Gestão Pública, eliminando a burocracia, 

motivando os colaboradores e indo ao encontro das necessidades dos cidadãos / clientes do Serviço Público, através da 

autoavaliação permanente dos níveis de desempenho dos Serviços. Este instrumento assenta em nove critérios que 

correspondem a aspetos globais estratégicos para uma análise integral da organização.  

Na figura seguinte, está representada a sua estrutura: 

 

A CAF visa ser o catalisador para um processo pleno de melhoria no seio da organização, pelo que tem cinco objetivos 

principais: 

1. Introduzir uma cultura de excelência, assim como os princípios da Gestão da Qualidade Total nas organizações da 

administração pública; 

2. Orientá-las progressivamente para o desenvolvimento do ciclo completo PDCA («Planear – Executar – Rever – 

Ajustar»); 

3. Facilitar a autoavaliação das organizações públicas, com o objetivo de obter um diagnóstico e identificar ações de 

melhoria; 

4. Servir de ponte entre os vários modelos utilizados na gestão da qualidade, nos setores público e privado; 

5. Facilitar o bench learning entre organizações do sector público. 

 

As organizações que estão a começar a implementar a CAF têm a ambição de evoluir, no seu desempenho, rumo à 

excelência e pretendem introduzir essa cultura de excelência na organização. Assim, o modelo «CAF Educação 2013» está 

adaptado à realidade escolar, tendo sido elaborado com base na experiência das escolas. Os seus objetivos são os 

seguintes: 

• Modernizar os serviços públicos; 

• Introduzir na escola princípios da Gestão da Qualidade Total; 

• Otimizar a gestão e o funcionamento dos serviços da escola; 

• Promover e facilitar a mudança organizacional na cultura escolar; 

• Fomentar o planeamento, a definição de estratégias e a orientação dos serviços públicos para os resultados; 

• Apostar no desenvolvimento das competências dos Docentes e Não Docentes; 

• Gerir os processos, a fim de que cada atividade traga valor acrescentado à escola; 

• Elevar o grau de satisfação dos alunos, pais/encarregados de educação e outras partes interessadas. 
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Neste sentido, a utilização do Modelo CAF permitirá à escola implementar uma metodologia de autorregulação, através 

da: 

• identificação dos seus pontos fortes; 

• identificação das áreas a melhorar; 

• implementação de um Plano de Ações, com o objetivo de promover a melhoria contínua; 

• obtenção da certificação dos padrões de qualidade da escola. 

 

Este modelo pressupõe, por conseguinte, que a sua implementação seja feita de modo participativo, a fim de envolver 

todos os intervenientes, pois serão eles os dinamizadores de todo o processo. Por serem elementos fulcrais nessa 

dinâmica, os intervenientes sentir-se-ão mais envolvidos e, consequentemente, mais sensíveis e atentos às necessidades 

detetadas, mobilizando um maior esforço no processo de melhoria. 

Com a implementação deste modelo, a organização tem como objetivo fazer um diagnóstico organizacional que 

permitirá uma melhor perceção dos seus pontos fracos, dos pontos fortes e das áreas a melhorar, visando uma perspetiva 

de melhoria contínua. Assim, o modelo CAF encontra-se intimamente ligado ao conhecido ciclo da melhoria contínua (Ciclo 

PDCA ou Ciclo de Deming), que se faz passando pelas quatro fases já referidas anteriormente: «Planear – Executar – 

Rever – Ajustar». 

3.2. FUNÇÕES DA EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO 

A equipa é constituída pelos seguintes elementos:  

– Lídia Ferreira (coordenadora);  

– Representantes do Pessoal Docente: La-Salete Fonseca (Pré-Escolar); Maria Augusta Fonseca (1.º Ciclo); Ana Nunes 

(2.º Ciclo); Ana Soares (3.º Ciclo); João Garcia (Direção); 

– Um representante do Pessoal Não Docente: Fátima Costa (Chefe dos serviços de Administração Escolar) e Rosa 

Coelho (Chefe dos Assistentes Operacionais); 

– Um representante da Associação de Pais / Encarregados de Educação: Pedro Joel Sousa Sevilha. 

O trabalho desta equipa consistiu no planeamento de todo o processo de autoavaliação do Agrupamento; na recolha e 

no tratamento da informação necessária a uma reconstrução crítica da realidade escolar do Agrupamento; na apresentação 

dos resultados da autoavaliação realizada. 

A equipa de autoavaliação reuniu semanalmente, às terças-feiras, durante noventa minutos, com a finalidade de 

desenvolver o projeto relativo ao ano letivo 2017/2018, que passou pelas etapas a seguir discriminadas: 

– Apresentação e explicação do modelo de autoavaliação CAF Educação; 

– Análise documental do modelo CAF – Educação 2013; 

– Definição dos pontos fortes do Agrupamento pela equipa de autoavaliação e recolha de evidências; 

– Aplicação de questionários de satisfação, online, a alunos, do 5.º ao 9.º anos de escolaridade, Pais/E. Educação, 

Colaboradores (Pessoal Docente e Não Docente) E Parceiros; 

– Elaboração de sugestões de melhoria e áreas a melhorar; 

– Enquadramento de cada uma das questões dos diferentes questionários nos critérios/subcritérios, respetivamente; 

– Tratamento e análise estatística dos mesmos; 

– Preenchimento de grelhas de autoavaliação com as evidências identificadas e validadas; 

– Discussão de resultados; 

– Aplicação da escala de pontuação utilizando a escala de pontuação clássica; 

– Elaboração do relatório de autoavaliação; 

– Apresentação do relatório de autoavaliação à Comunidade Educativa 

3.3. PLANO DE AÇÃO 

O processo de autoavaliação implica, como foi referido, um planeamento adequado de toda a atividade do 

Agrupamento, numa perspetiva de gestão escolar de excelência, através de processos de melhoria contínua, ao ritmo 

possível, em função dos recursos disponíveis para o desenvolvimento do respetivo processo. Sendo assim, é seu objetivo: 

 

• Promover a melhoria da qualidade do sistema educativo, da sua organização e dos seus níveis de eficiência e 

eficácia;  
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• Apoiar a formulação e o desenvolvimento das políticas de educação e formação e assegurar a disponibilidade de 

informação de gestão daquele sistema; 

• Assegurar o sucesso educativo, promovendo uma cultura de qualidade, exigência e responsabilidade no 

Agrupamento; 

• Permitir incentivar as ações e os processos de melhoria de qualidade do funcionamento e dos resultados das 

escolas, através de intervenções públicas; 

• Sensibilizar os vários membros da comunidade para a participação ativa no processo educativo; 

• Garantir a credibilidade do desempenho do Agrupamento; 

• Valorizar o papel dos vários membros da comunidade educativa; 

• Promover uma cultura de melhoria continuada da organização. 

 

3.4. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE MEIOS 

Estes são os conceitos fundamentais para a análise dos critérios de meios: 

 

 

 

Ciclo PDCA 

O PDCA, como já foi mencionado, é um ciclo de quatro fases que visam a melhoria contínua: Plan / 

Planear; Do / Executar; Check / Rever; Act / Ajustar. Na análise dos critérios de meios da CAF, a equipa de 

autoavaliação tem como função identificar em cada subcritério as práticas da organização que cumprem o 

ciclo PDCA, podendo utilizar os exemplos apresentados no modelo CAF como orientação. 

 

Ponto Forte 
Os pontos fortes constituem as boas práticas da organização. Nos critérios de meios, designam as 

ações/práticas suscetíveis de ter uma pontuação elevada, de acordo com os quadros de pontuação da 

CAF. 

 

 

Áreas 

a melhorar 

As áreas a melhorar constituem os pontos menos positivos e designam dois tipos de situações: 

– Ações que existem na organização, mas que poderão ser melhoradas para o bom desempenho da 

mesma; 

– Ações que não existem na organização e que, à luz do modelo CAF, deveriam existir para o bom 

desempenho da organização. 

 

 

Sugestões de 

melhoria 

As sugestões de melhoria têm como finalidade melhorar os elementos menos positivos identificados e 

compreendem dois tipos de ações: 

– Aquelas que devem ser implementadas para melhorar as práticas com potencial de melhoria (aspetos 

menos positivos identificados no diagnóstico);  

– Aquelas que devem ser implementadas para cumprir os objetivos pretendidos. 

 

 

Evidência 

As evidências consistem em informação que comprova determinadas práticas. São essenciais na 

formulação de conclusões e julgamentos objetivos e concretos. Num processo de autoavaliação, as 

evidências, devem ser obtidas, em regra, tendo como base documentos escritos. Outras fontes de 

evidência são a observação e o consenso. 

 

 

 

Partes 

interessadas 

Designa todos aqueles que têm um interesse, financeiro ou outros, nas atividades da organização, 

nomeadamente os decisores políticos, os cidadãos / clientes, os colaboradores, o público em geral, as 

entidades reguladoras, os meios de comunicação social, os fornecedores, etc.  

Para cada subcritério previsto no modelo CAF, a equipa de autoavaliação pondera quem são as partes 

interessadas relevantes. Se, em alguns casos, estas compreendem os cidadãos / clientes, noutros casos 

apenas serão relevantes os gestores e os colaboradores da organização, noutras situações ainda, podem-

se incluir também os parceiros e / ou os fornecedores. 
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3.4.1. ESCALA DE PONTUAÇÃO 

 

Por se tratar da primeira aplicação do modelo CAF Educação, a equipa de autoavaliação optou por utilizar para os 

critérios de meios o sistema de pontuação clássico que a seguir se apresenta:  

 

FASE  PONTUAÇÃO CLÁSSICA  PONTUAÇÃO  

  
Não temos ações nesta área. 

Não temos informação ou esta não tem expressão. 
0-10 

P – Planear 
Existem ações planeadas nesta área (ainda que informalmente).  

11-30 
Existem ações planeadas nesta área.  

D – Executar  
As ações estão em fase de implementação. 

31-50 
As ações estão implementadas. 

C – Rever  

Revimos / avaliámos as ações implementadas (ainda que informalmente). 

51-70 Revimos / avaliámos as ações implementadas, formalmente (existe relatório ou 

outro instrumento). 

A – Ajustar 

Com base na revisão / avaliação fizemos alguns ajustamentos (com ou sem 

evidências). 
71-90 

Com base na revisão / avaliação fizemos os ajustamentos necessários (com 

evidências).  

PERA 

Ciclo PDCA  

Tudo o que fizemos nesta área é planeado, implementado, revisto. É ajustado 

regularmente.  
91-100 

Tudo o que fizemos nesta área foi planeado, implementado, revisto. É ajustado 

regularmente e aprendemos com outras organizações.  

 

A forma como é aplicado este sistema de pontuação pressupõe a observação do nível alcançado, ou seja, em que 

fase se encontra uma determinada ação: Planeamento (Plan), Execução (Do), Revisão (Check) ou Ajustamento (Act). Esta 

forma clássica de pontuação é cumulativa, uma vez que pressupõe que se tenha realizado a fase anterior. Este facto 

significa, por exemplo, que só se poderá avançar parqa a etapa da Revisão (Check), se houver ações implementadas ou 

em fase de implementação (Do). 

Como é possível verificar, a pontuação situa-se entre 0 e 100, de acordo com o nível alcançado dentro de cada fase. 

Esta escala de pontuação permite especificar o grau de realização e de implementação das ações.  

    

Instruções para a aplicação deste sistema de pontuação 

A escala é composta por um total de seis níveis, situados entre 0 e 100 pontos. Cada subcritério é depois situado num 

determinado nível, de acordo com a averiguação dos resultados. Para cada nível, é possível ter em conta a tendência ou o 

resultado alcançado, ou ambas as possibilidades. 

Tendo em conta a complexidade na implementação do modelo CAF, não foi possível efetuar a análise dos critérios de 

resultados, bem como a sua apresentação neste relatório. A análise do critério resultados irá ser abordado pela equipa de 

Autoavaliação no decorrer do próximo ano letivo, 2018/2019.  
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3.5. GRELHAS DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

As grelhas de autoavaliação baseiam-se no modelo disponível no manual de apoio para a aplicação da CAF, da 

DGAEP, com as devidas alterações adaptadas às escolas. Neste sentido, tendo como fonte alguns indicadores já 

disponibilizados pelo European Institute of Public Administration (EIPA), fez-se uma abordagem por critérios do modelo da 

CAF, que permitiu a seleção dos indicadores considerados mais importantes para o Agrupamento.  

A equipa de autoavaliação procedeu à elaboração de grelhas, instrumentos que contemplam os indicadores 

previamente recolhidos, relacionados com os aspetos principais do funcionamento e do desempenho do Agrupamento. Aí, 

são identificadas as boas práticas e as respetivas evidências para cada um dos critérios e respetivos subcritérios do modelo 

CAF.  

Foi seguidamente atribuída uma pontuação para cada subcritério e critério, tendo em vista os quatro objetivos que se 

seguem: 

1. Fornecer uma indicação sobre o rumo a seguir para as ações de melhoria;  

2. Medir o progresso da organização;  

3. Identificar as boas práticas;  

4. Ajudar a organização a encontrar parceiros válidos com quem possa aprender. 

 

Note-se que, para o preenchimento destas grelhas, a equipa procurou ter sempre uma abordagem objetiva e concreta 

sobre o funcionamento do Agrupamento, a fim de fazer o levantamento preciso das evidências/ações, de maneira a analisar 

e a registar cada prática de gestão do Agrupamento. A equipa alicerçou-se, por conseguinte, em alguns conceitos-chave 

para o preenchimento das grelhas de autoavaliação, sendo eles: 

 

 

– O ciclo PDCA (PERA) – Trata-se do já mencionado ciclo constituído pelas quatro fases que caracterizam uma ação e que 

devem ser observadas para se poder conseguir uma melhoria contínua.  

– A evidência – Informação que pode comprovar uma circunstância ou um facto (quer através de um documento escrito 

quer da observação e do consenso).  

– O ponto forte – Ação, prática ou feito suscetível de ter uma pontuação elevada. 

– A área a melhorar – Pressupõe as ações ou práticas que não existem e que são importantes e imprescindíveis para um 

bom desempenho; as ações ou práticas que existem mas que são suscetíveis de ser melhoradas para um melhor 

desempenho; ou a implementação de ações e práticas que possam garantir a excelência.  

Partindo da identificação das evidências/ações, os elementos da equipa procederam, então, ao preenchimento das 

grelhas de autoavaliação e à atribuição fundamentada de uma pontuação a todos os indicadores. Para o preenchimento das 

Grelhas de Autoavaliação, a equipa procurou ter sempre uma visão concreta e objetiva do modo de funcionamento do 

Agrupamento, para a identificação das evidências/ações, bem como dos seus resultados, de maneira a analisar e a registar 

cada prática de gestão do Agrupamento. 
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4. Resultados da autoavaliação 

 

    A pontuação atribuída pela equipa em cada um dos subcritérios teve por base a tabela n.º 1. 

 

 

FASE A – Ajustar 

 

Com base na revisão/avaliação fizemos os ajustamentos necessários (com evidências). 

 

Pontuação: 71-90 

 

 

Com áreas a melhorar 

 

 

Sem áreas a melhorar 

 

71-80 

 

 

81-90 

 

Com sugestões de melhoria 

da equipa 

 

 

Sem sugestões de melhoria 

da equipa 

 

Com sugestões de melhoria 

da equipa 

 

Sem sugestões de melhoria 

da equipa 

 

71-75 

 

 

76-80 

 

81-85 

 

86-90 

 

 
Tabela n.º 1 

 

 

       Para a atribuição da pontuação do pessoal docente, pessoal não docente, encarregados de educação, alunos e 

entidades externas, a equipa procedeu ao enquadramento de cada uma das questões que constituíram os três 

questionários (inquérito colaboradores, alunos/pais e encarregados de educação e entidades externas/parceiros), nos 

diferentes subcritérios do modelo CAF. A pontuação para o pessoal docente foi obtida do seguinte modo: - adicionamos a 

classificação 4 (Satisfeito) com a classificação 5 (Muito Satisfeito) em cada um dos gráficos de barras; - efetuamos a média 

aritmética. De modo análogo para o pessoal não docente, encarregados de educação, alunos e entidades externas. 

    A pontuação final atribuída a cada subcritério resultou de uma ponderação de 50%, atribuída pela equipa de 

autoavaliação, sendo os restantes 50% atribuídos de acordo com as respostas efetuadas pelo Pessoal Docente, Não 

Docente, Encarregados de Educação, Alunos e Parceiros, nos questionários, obtida pela média aritmética das pontuações. 

Por último, a pontuação de cada critério foi obtida pela média aritmética das pontuações dos subcritérios que constituem 

cada um dos critérios. 

    Após uma análise pormenorizada das sugestões de melhoria, registadas nos inquéritos aos colaboradores e aos 

alunos/pais e encarregados de educação e parceiros, a equipa de autoavaliação procedeu à sua seleção, uma vez que em 

muitos casos, não se tratava de uma sugestão de melhoria, mas apenas uma opinião/desabafo, sendo que estas situações, 

não interessam para o trabalho que a equipa está a desenvolver no presente ano letivo. 

     Assim sendo, elencamos as sugestões de melhoria em cada um dos critérios/subcritérios que foram apresentadas, pela 

equipa de autoavaliação, pelos colaboradores, pelos alunos/pais e encarregados de educação e pelas entidades 

externas/parceiros.  
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No gráfico 1 são apresentadas as pontuações em função dos critérios meios (critério 1 a 5) (a azul mais claro) e na última 

coluna a (a azul mais escuro) a pontuação – Avaliação Final. 

 

Gráfico 1 – Pontuação dos Critérios Meios 

 

Pela observação do gráfico 1, podemos constatar que o Agrupamento de Escolas de Sobreira se situa, na escala de 

pontuação clássica para os meios, na fase ajustar (71-90).  

Assim sendo, o agrupamento já desenvolveu os processos e implementou os meios e recursos da forma mais correta e 

eficaz e já desenvolveu ajustamentos, com vista à criação de uma escola de excelência.No presente relatório, procedeu-se 

a uma análise dos resultados obtidos em cada critério e em cada subcritério respetivo. As evidências recolhidas pela Equipa 

estão disponíveis de forma detalhada nas Grelhas de Autoavaliação (Anexo I). 

 

  

76,9 
73,3 

75,8 77,1 
74,6 75,5 

Liderança Planeamento e
Estratégia

Pessoas Parcerias e
Recursos

Processos Avaliação Final
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No gráfico 2, estão representadas, na primeira coluna (a azul mais escuro), a média global do critério1, Liderança, e 

nas colunas seguintes (a azul mais claro) as médias de cada um dos subcritérios. 

 

1.1. Dar uma orientação à organização desenvolvendo a missão, visão e valores 

1.2. Gerir a organização, o desempenho e a melhoria contínua 

1.3. Motivar e apoiar as pessoas da organização e servir de modelo de conduta 

1.4. Gerir de forma eficaz as relações com o nível político e outras partes interessadas 

Gráfico 2 – Critério 1 – Liderança 

O gráfico mostra que no critério 1, Liderança, a nível da pontuação clássica para os meios, 

em termos gerais, estamos na fase ajustar (71-90) o que significa que a liderança demonstra 

procedimentos no sentido de análise e de revisão dos métodos utilizados. 

Encontram-se definidas no projeto educativo orientações que, analisadas contextualmente de forma partilhada e com a 

participação de todos, contribuem, de forma decisiva e intencional na promoção e melhoria organizacional, delegando 

responsabilidades e competências nos seus colaboradores, bem como, atendendo às suas necessidades, garantindo a 

qualidade educacional a caminho da excelência. 

A Direção demonstra cuidado e atenção em atender às necessidades individuais dos colaboradores. É também 

demonstrada uma grande abertura ao meio envolvente, tendo em conta o trabalho que é desenvolvido em parceria e 

ligação com uma grande diversidade de entidades e instituições.  

 

Pontos Fortes/Evidências 

• Projeto Educativo. (Evidência) 

• Código de conduta afixado em cada uma das salas de aula. (Evidência) 

• Existência de um ambiente de trabalho acolhedor. (Evidências): acolhimento, abertura e atenção, na direção do 

agrupamento, às questões colocadas pelos docentes; festa de Natal; convívio dos professores no Natal e no final do ano; 

festa de finalistas alunos do 9.º ano; convívio com os docentes no intervalo do pequeno-almoço. 

• Existência de um sistema de comunicação amplo e eficaz no interior e exterior do agrupamento. (Evidências): e-mail; - 

página Web; - Blogue da biblioteca; produção de um boletim do CP; informação relevante afixada nos locais 

convencionados; circulares; informação enviada aos encarregados de educação, através dos alunos (sobre atividades de 

final de período; matrículas; provas finais; provas de aferição; todas as atividades realizadas ao longo do ano e que constam 

no PAA); folheto informativo entregue aos encarregados de educação na 1.ª reunião com o Diretor de Turma; etc.) 

• Formação de professores e pessoal não docente de acordo com os seus interesses. (Ponto Forte) (Evidência): ações de 

formação realizadas. 

• Existência de um plano de emergência. (Ponto Forte)  

76,9 77,9 
72,2 

78 79,6 

Critério 1 Subcritério 1.1 Subcritério 1.2 Subcritério 1.3 Subcritério 1.4
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• Melhoria dos recursos físicos. (Ponto Forte) (Evidências): polivalente; cantina; estufa; plantação do olival; grades de 

segurança; saída de emergência; biblioteca; melhoria das salas de aula; corte de árvores para garantir a segurança de 

alguns locais; sala de atendimento de psicologia; sala da Educação Especial; esplanada; sala do Clube de Rádio; sala do 

GAPA (Gabinete de Apoio ao Aluno para promover o sucesso escolar dos alunos e apoiar o seu desenvolvimento 

harmonioso e integral); Resolução dos problemas de saneamento da escola-sede.  

• Definição das responsabilidades na concretização do projeto educativo, através do regulamento do departamento e das 

atas de grupo, designadamente dos coordenadores de departamento, delegados de grupo e coordenadores dos diretores 

de turma, promovendo o registo do trabalho realizado em documentos próprios, designadamente atas e inquéritos 

(monitorização). (Ponto Forte) 

• Decisão de utilização do modelo CAF como suporte à autoavaliação e melhoria do desempenho organizacional. (Ponto 

Forte) 

• Criação de condições para uma comunicação interna e externa eficaz. (Ponto Forte) (Evidências): criação de um e-mail 

institucional para pessoal docente e não docente; programa dos sumários: sua relevância na organização, no trabalho do 

diretor de turma, entre outros; plataforma Moodle.  

• Comunicação ao pessoal docente e não docente e às partes interessadas das razões para as iniciativas de mudança e 

quais os seus efeitos expectáveis. (Ponto Forte) (Evidências): reunião geral no início do ano letivo; reuniões do Conselho 

Pedagógico; reuniões do Conselho Geral; boletim do Conselho Pedagógico; e-mail; esclarecimentos fornecidos 

pessoalmente.  

• Constituição de equipas de trabalho. (Ponto Forte) (Evidências): autoavaliação; projetos e clubes; tutorias; 

acompanhamento e orientação de problemas de conduta; projeto educativo; regulamento interno; atribuição de horas para o 

trabalho de equipa. 

• Informar o pessoal docente e não docente do Agrupamento, com regularidade sobre todas as matérias de interesse ou 

referentes ao Agrupamento. (Ponto Forte) (Evidências): reunião geral no início do ano letivo; minutas do Conselho 

Pedagógico; circulares; informações e esclarecimentos, enviados via e-mail e/ou afixados nos locais habituais. 

• Apoiar o pessoal docente e não docente na realização das suas tarefas e planos em prol da realização dos objetivos 

globais do Agrupamento. (Ponto Forte) (Evidências): Apoio na elaboração do Projeto Educativo do Agrupamento, do Plano 

Anual de Atividades, do Regulamento Interno, de documentos diversos para serem utilizados nos conselhos de turma de 

avaliação (PAPI, grelhas de avaliação, …), de relatórios para apresentação ao Conselho Geral, entre outros. 

• Demonstrar vontade pessoal (dos líderes/ dirigentes de acolherem recomendações/propostas dos colaboradores, reagindo 

ao feedback construtivo de outros. (Ponto Forte) (Evidências): algumas das linhas orientadoras da ação social escolar 

propostas pelo Conselho Geral, como: fornecimento de um ou dois suplementos alimentares aos alunos com comprovados 

menores recursos económicos, usando verbas disponíveis no orçamento; aplicação de critérios para a seleção de produtos 

a comercializar nos bufetes e prática de um regime de preços adequado, tendo em vista a promoção e adoção de hábitos 

alimentares saudáveis; monitorização no segundo e no terceiro ciclos, da adesão dos alunos às refeições escolares, de 

forma a diminuir os desequilíbrios entre o número de refeições encomendadas e servidas; cooperação com a Câmara 

Municipal de Paredes, no sentido de assegurar um serviço de transportes escolares eficaz (este ano letivo, devido à 

alteração dos horários dos alunos, conseguiu-se assegurar o transporte escolar para aqueles que terminavam as atividades 

às 16h30m; entre outras.) 

• Participação nos conselhos municipais de educação. (Ponto Forte) 

• Promover a prevenção para a segurança, no âmbito do Referencial para o Risco, através da sensibilização/formação dos 

alunos, em cada turma, para situações de risco sísmico e incêndio e evacuação da escola/agrupamento. (Ponto Forte)  

• Estabelecimento de protocolos com instituições, com a autarquia e outras entidades no sentido de:  

I. Promover a preservação do meio ambiente. (Ponto Forte) (Evidência): dinamização do Projeto Eco-Escolas;  

II. Promover a saúde. (Ponto Forte) (Evidências): atividades desenvolvidas em articulação com o SPO, o Centro de Saúde e 

o PES, sala GPS; 

III. Promover a segurança (Ponto Forte) (Evidência): Escola Segura. 

• Participação em diversos concursos nacionais. (Ponto Forte) (Evidências): Concurso Nacional de Leitura; Olimpíadas de 

Português; concurso de ortografia; jogos matemáticos; Canguru; Olimpíadas da Matemática; SuperTmatik; entre outros que 

constam do Plano Anual de Atividades. 

• Publicitação, no website da escola/agrupamento e no jornal da escola, do empenho dos alunos e colaboradores nas 

diversas atividades e projetos. (Ponto Forte) (Evidência): as publicações no Website. 
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Síntese das principais sugestões de melhoria identificadas no critério 1: 

• Missão, visão e valores explícitos nos documentos orientadores, elaborados com a colaboração de toda a comunidade 

educativa.  

• Implementar a análise e discussão dos documentos orientadores, criando instrumentos de monitorização da sua 

prossecução. 

• Formalizar o registo das sugestões, dando feedback sobre a sua concretização. 

• Resolução dos problemas de saneamento da escola-sede. 

• Criação de equipas multidisciplinares de acompanhamento e monitorização para tratar das situações mais problemáticas 

por exemplo: indisciplina, insucesso, abandono escolar, fragilidades, constrangimentos e formas de melhoria. 

• Valorização do papel da equipa de autoavaliação através de:  

- Acolhimento das suas sugestões/recomendações; 

- Apoio e incentivo dos elementos da equipa durante o trabalho de diagnóstico;  

- Criação de condições de trabalho através da atribuição de tempo suficiente para desenvolver as tarefas;  

- Valorização do trabalho da equipa na reunião geral de professores, onde é divulgado o contributo da mesma;  

- Divulgação dos resultados e da composição da equipa perante toda a comunidade educativa. 

• Definir uma estratégia promocional para todas as escolas do agrupamento. 

 

 

No gráfico 3 estão representadas, na primeira coluna (a azul mais escuro), a média global do critério 2, Planeamento e 

Estratégia, e nas colunas seguintes (a azul mais claro) as médias de cada um dos subcritérios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Recolher informação relacionada com as necessidades presentes e futuras das partes interessadas, bem 

como informação de gestão relevante 

2.2. Desenvolver a estratégia e o planeamento, tendo em conta a informação recolhida 

2.3. Comunicar e implementar o planeamento e a estratégia em toda a organização e rever de forma regular 

2.4. Planear, implementar e rever a inovação e a mudança 

 

Gráfico 3  – Critério 2 – Planeamento e Estratégia  

 

O gráfico 3 evidencia que no critério 2, Planeamento e Estratégia, a nível da pontuação clássica para os meios, 

estamos na fase ajustar (71-90). 

O Planeamento e Estratégia de uma organização são, sem dúvida, um alicerce pois, suportam não só a ação do 

presente mas fomentam o êxito do seu futuro.  

73,3 74,9 75,6 74,7 
68,1 

Critério 2 Subcritério 2.1 Subcritério 2.2 Subcritério 2.3 Subcritério 2.4
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Pontos Fortes/Evidências 

• No início deste ano letivo, foi apresentada pelo Diretor do Agrupamento a estatística sobre: o número de alunos no 

Agrupamento; os resultados das provas finais de Português e Matemática; o número de retenções desde o 1. º Ciclo até ao 

9.º ano desde 2014; o sucesso /insucesso em cada um dos períodos letivos; a estatística sobre a indisciplina. (Ponto Forte) 

(Evidências): todos os documentos com esses dados. 

• Inquéritos aos docentes, alunos e encarregados de educação sobre os mais variados aspetos relativos ao Agrupamento. 

(Ponto Forte) (Evidência): os diferentes inquéritos on-line. 

• Recolha de informação sobre a avaliação externa. (Ponto Forte) (Evidências: análise pela comissão de avaliação interna 

do relatório da avaliação externa, do qual extrai as lições que devem ser tidas em consideração para o futuro, 

apresentando-as em Conselho Pedagógico para discussão; minutas e atas do Conselho Pedagógico. 

• Envolver as partes interessadas no desenvolvimento da estratégia e planeamento, equilibrando e dando prioridade às 

suas expectativas e necessidades. (Ponto Forte)  

• Participação dos diferentes grupos da comunidade educativa na discussão e elaboração dos documentos orientadores. 

(Ponto Forte) (Evidências): Projeto Educativo; Plano Anual de Atividades; Regulamento Interno; Plano de Melhoria; «Escola 

em Debate». Esta participação concretiza-se em reuniões (Ponto Forte) (Evidências): departamento, grupo, Conselho 

Pedagógico, Conselho Geral, sendo as sugestões posteriormente remetidas ao (à) coordenador(a) do processo. 

• Definição de resultados mensuráveis e objetivos para todos os níveis e áreas da escola/agrupamento, em articulação com 

o modelo de referência básico para a gestão da qualidade total. (Ponto Forte) (Evidências): indicadores de referência – 

percentagem das taxas de sucesso por área disciplinar/ano; número de atividades desenvolvidas e níveis de satisfação; 

relação de medidas de promoção de sucesso e taxa de transição. 

• Divulgação do projeto educativo a toda a comunidade educativa. (Ponto Forte) (Evidências): e-mail; página Web da 

Escola/Agrupamento; plataforma Moodle. 

• Avaliação dos procedimentos relacionados com o planeamento estratégico e a avaliação dos resultados (Ponto Forte) 

(Evidências): avaliação de execução do Projeto Educativo; avaliação intercalar do Projeto Educativo; avaliação final do 

Projeto Educativo; revisão do plano de ação estratégica; revisão do Projeto Educativo; revisão do regulamento interno. 

• Elaboração de um Plano de Melhoria para o ano 2017/2018, com base nos dados recolhidos. (Ponto Forte) (Evidência): 

Plano de Melhoria. 

• Divulgação do Plano de Melhoria a toda a comunidade educativa. (Ponto Forte) (Evidências: e-mail, página Web da 

Escola/Agrupamento. 

• Construção de um plano anual de atividades alinhado com o projeto educativo. (Ponto Forte) (Evidências): PE e PAA) 

• Comunicação dos procedimentos e/ou objetivos/metas. São do conhecimento do corpo docente as metas a atingir. (Ponto 

Forte) (Evidência): Projeto Educativo. 

• Planeamento operacional do Plano Anual de Atividades (Ponto Forte) (Evidências): atividades; objetivos; destinatários; 

calendarização; e professores responsáveis.  

• Monitorização sistemática do plano anual de atividades. (Ponto Forte) (Evidência): relatórios periódicos do PAA. 

• Elaboração de relatórios de departamentos, de projetos/clubes, de autoavaliação, de concretização do plano de atividades 

anual. Os relatórios intercalares e finais dão lugar a um relatório global da escola/agrupamento, que é divulgado em 

conselho pedagógico e no conselho geral. (Ponto Forte) (Evidências): os relatórios acima mencionados. 

• Desenvolvimento e aplicação de métodos para monitorizar, medir e / ou avaliar, em intervalos regulares, o desempenho da 

instituição a todos os níveis da comunidade escolar, assegurando a implementação da estratégia. (Ponto Forte) 

(Evidências): avaliação intercalar do plano anual de atividades; avaliação final do plano anual de atividades; avaliação 

intercalar dos projetos de escola; avaliação final dos projetos de escola. 

• Elaboração de relatórios de impacto na avaliação dos alunos das medidas de promoção de sucesso. (Ponto Forte) 

(Evidências): aulas de apoio; Apoio ao Estudo; entre outros. 
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• Avaliação da necessidade de reorganizar e melhorar estratégias e métodos de planeamento envolvendo as partes 

interessadas. (Ponto Forte) (Evidências): revisão do plano anual de atividades; revisão dos projetos de escola. 

• Comunicação, de forma eficaz, dos objetivos, planos e atividades a toda a instituição. (Ponto Forte) (Evidências): página 

Web; minutas do Conselho Pedagógico; e-mail. 

• Apresentação à comunidade educativa do projeto de autoavaliação da escola/agrupamento. (Ponto Forte) (Evidências): 

Publicação na página web com informação a todos os utilizadores. 

• Realização do processo de autoavaliação da escola/agrupamento. (Ponto Forte) (Evidências): estatística da taxa de 

absentismo dos alunos (Existe 2016/2017); estatística da taxa de absentismo dos professores (existe Mensal); estatística da 

taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; estatística das ocorrências disciplinares. 

Síntese das principais sugestões de melhoria identificadas no critério 2: 

• Implementação do projeto educativo de forma contextualizada, ou seja, adaptado ao contexto local e aos alunos concretos 

da escola, que possibilite a construção de um território equilibrado, uma escola equilibrada e dinâmica, que acompanhe a 

sociedade em permanente mudança, e que seja capaz de fornecer produtos intensivos em conhecimento. Para este efeito 

dever-se-á: 

a. Informar claramente os alunos sobre o que precisam de aprender, definindo as condições em que cada aluno vai 

aprender e os critérios de avaliação; 

b. Fixar, após discussão em subgrupo disciplinar, as atividades que representam a informação, o treino ou a 

experiência que se vai construir com os alunos, e que lhes vai permitir realizar o trajeto, atingindo o ponto de 

chegada (ex: explorar um vídeo; discutir/interpretar um resultado experimental; analisar uma notícia; fazer uma 

apresentação; explorar uma imagem; desenvolver uma investigação individual/grupo; oficina de escrita; participação 

em concursos/ projetos; etc.); 

c.  Utilizar materiais diferentes, baseados nos interesses dos alunos, e nas suas dificuldades (ex: vídeos, fichas, jogos, 

computador, modelos/ maquetas, encaminhamento para clubes/ projetos de preparação para a vida ativa- alunos 

NEE com CEI…), que se ajustem às necessidades de cada aluno; 

d. Criar um clima social favorável na sala de aula, desafiando os alunos sem que se sintam ameaçados relativamente 

às suas capacidades 
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No gráfico 4 estão representadas, na primeira coluna (a azul mais escuro), a média global do critério 3, Pessoas, e nas 

colunas seguintes (a azul mais claro) as médias de cada um dos subcritérios 

 

 
 

3.1. Planear, gerir e melhorar os recursos humanos de forma transparente em sintonia com o planeamento e 

a estratégia 

3.2. Identificar, desenvolver e utilizar as competências das pessoas, alinhando os objetivos individuais e 

organizacionais 

3.3. Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades e apoiar o seu bem-estar 

 

Gráfico 4 – Critério 3 – Pessoas 

 

 

Neste critério 3, Pessoas, e pelo que o gráfico 4 nos indica, o Agrupamento está na fase ajustar (71-90), da escala de 

pontuação clássica para os meios.   

O planeamento e a gestão para assegurar que as competências em matéria de recursos humanos, de acordo com a 

legislação em vigor, estejam disponíveis para atingir a missão, bem como, o equilíbrio entre as tarefas e responsabilidades 

existem muitas condicionantes que interferem diretamente nos subcritérios. A distribuição do serviço e os horários letivos 

são estabelecidos de acordo com estratégia da escola, procurando atender às necessidades pessoais. A aplicação das 

novas tecnologias e a sua implementação tem incentivado os colaboradores na sua utilização.  

Pontos Fortes/ Evidências 

• Assegurar que as competências, em matéria de recursos humanos (recrutamento, afetação, desenvolvimento – dentro do 

quadro legal aplicável), tendo em conta a regulamentação nacional neste domínio, estejam disponíveis para atingir a 

missão, bem como o equilíbrio entre as tarefas e responsabilidades. (Ponto Forte) (Evidência): Página Web. 

• Levantamento das necessidades de ações de formação. (Ponto Forte) 

• Distribuição do serviço docente: (Ponto Forte) 

• Análise das potencialidades e dos constrangimentos dos vários docentes na distribuição do serviço letivo e na 

estruturação dos horários;  

• Implementação de um plano de substituição dos docentes, estando definidos critérios de distribuição de serviço;  

• Prática de permutas do serviço docente. 

• Distribuição do serviço não docente: (Ponto Forte) 

 • Implementação de um plano de substituição para não docentes, estando definidos critérios de distribuição de serviço; 

• Estabelecimento de ciclos de atividade em determinado setor, aumentando a capacidade adaptativa do pessoal não 

docente. 

• Contratação com critérios claros e objetivos e respetiva divulgação. (Ponto Forte) (Evidências): referência à lei que 

sustenta a contratação; existência de grelhas de análise e classificação para análise de portefólio e entrevista; critérios de 

avaliação de candidaturas, publicados na página web da escola/agrupamento e na plataforma SIGRHE da DGAE. 

75,8 74,3 75,5 77,7 

Critério 3 Subcritério 3.1 Subcritério 3.2 Subcritério 3.3
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• Proporcionar aos alunos orientação vocacional e aprendizagem ao longo da vida e debater as diversas opções com os 

mesmos. (Ponto Forte) (Evidência): SPO. 

• Desenvolver técnicas de comunicação nas áreas de risco, conflitos de interesses, gestão da diversidade, integração da 

perspetiva do género, integridade ou ética e código de conduta. (Ponto Forte) (Evidências): SPO, GPS, EPIS, ESCOLA 

SEGURA. 

• Orientar os recursos humanos em conformidade com as necessidades do Agrupamento (utilizar as competências das 

pessoas, alinhando os objetivos individuais e organizacionais. (Ponto Forte) (Evidência): Oferta de Escola – Média; 

Laboratório de Artes Visuais e Multimédia; Alemão.  

• Elaboração de plano de formação para a comunidade escolar, articulado com o projeto educativo e plano de atividades 

anual, implementado por formadores internos e externos. (Ponto Forte) (Evidência): plano de formação. 

• Frequência de ações de formação que permitam acompanhar as inovações profissionais. (Ponto Forte) (Evidência): ações 

de formação realizadas.  

• Promover uma cultura de diálogo e comunicação aberta e de encorajamento do trabalho em equipa. (Ponto Forte) 

(Evidências): Plano Anual de Atividades, testes de avaliação. 

• Realizar periodicamente inquéritos ao pessoal, publicando e dando feedback sobre os resultados e ações de melhoria. 

(Ponto Forte) 

• Assegurar boas condições ambientais de trabalho. (Ponto Forte) (Evidências): inspeções anuais a todos os equipamentos 

desportivos (balizas, tabelas); plano de segurança; delegado de segurança. 

• Auscultação permanente da opinião do pessoal docente e não docente através de questionários, bem como em reuniões 

das estruturas intermédias e com o diretor. (Ponto Forte) (Evidências): distribuição de serviço; construção de documentos 

estruturantes; plano de formação; definição da oferta formativa; critérios de avaliação. 

• Estabelecimento de formas flexíveis e reajustáveis de organização do trabalho a realizar, nomeadamente através da 

gestão dos horários do pessoal não docente (Ponto Forte) (Evidência): rotatividade de postos de trabalho e de turnos.  

• Divulgação das informações e decisões fundamentais do Ministério da Educação a todo o pessoal não docente. (Ponto 

Forte) (Evidência): divulgação dessa informação via e-mail institucional. 

• Publicitação do resultado dos inquéritos de satisfação aplicados ao pessoal docente e não docente. (Ponto Forte) 

(Evidência): Relatório de autoavaliação. 

 

Síntese das principais sugestões de melhoria identificadas no critério 3: 

• Aumento de recursos humanos – docentes e não docentes. 

• Realização de ciclos de cinema e/ou palestras com individualidades da região ou de reconhecido mérito nacional para 

trazer a comunidade à escola. 
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No gráfico 5, estão representadas, na primeira coluna (a azul mais escuro), a média global do critério 4, Recursos e 

Parcerias, e nas colunas seguintes (a azul mais claro) as médias de cada um dos subcritérios 

 

 
 

4.1. Desenvolver e gerir parcerias com organizações relevantes 

4.2. Desenvolver e implementar parcerias com os cidadãos/clientes  

4.3. Gerir os recursos financeiros 

4.4. Gerir o conhecimento e a informação 

4.5. Gerir os recursos tecnológicos 

4.6. Gerir os recursos materiais 

 

Gráfico 5 – Critério 4 –Parcerias e Recursos 

 

 

Pela análise do gráfico 5, neste critério 4, Parcerias e Recursos, o Agrupamento está na fase ajustar (71-90) 

globalmente pela escala de pontuação clássica para os meios, que significa que a Escola desenvolve os acertos que 

considera necessários para garantir que os recursos e as parcerias são mantidas de forma a assegurarem que as 

orientações estratégicas sejam desenvolvidas e possam garantir os resultados previstos.  

 

Pontos Fortes/Evidências 

• O Agrupamento identificou parceiros privados, públicos e da sociedade civil. (Ponto Forte)  

Câmara Municipal de Paredes; Juntas de Freguesia de Sobreira, Recarei e Aguiar de Sousa; Associações de Pais; CPCJ; 

Proteção Civil; Bombeiros de Cête; Centro Social e Paroquial de Recarei; ISCS -Imperial Sport Clube Sobreirense; 

BTTombos; GJNE -Grupo de Jovens Nova Esperança; Grupo Desportivo da Casa do Povo de Sobreira; APDIS – 

Associação Para o Desenvolvimento Integral da Sobreira; Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo da Sobreira; Associação 

São Pedro – Centro Social da Sobreira; Sport Clube Nun‟Álvares; Rancho Folclórico da Casa do Povo de Recarei; 

Escuteiros Agrupamento 1371; Treta – Grupo de Teatro de Recarei; Grupo de Bombos Zés Pereiras de Recarei; Grupo de 

Jovens de Recarei; Associação Cultural Vinha das Artes; Associação para o Desenvolvimento do Lugar de Bustelo; Piscina 

Municipal Rota dos Móveis; 

• Definir uma estrutura para procurar ativamente ideias, sugestões e reclamações dos alunos ou dos seus representantes 

legais, recolhendo-as através de meios apropriados. (Ponto Forte) (Evidências): Provedor do aluno; Escola em debate; 

questionários; inquéritos de opinião.  

77,1 78,4 78,5 

90 

78,5 

68 69,5 
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• Assegurar a transparência no que se refere ao funcionamento da instituição, bem como os seus processos de tomada de 

decisão e resultados. (Ponto Forte) (Evidências): publicação de relatórios anuais e publicação de informação na Internet.   

• Divulgação de informação para a comunidade educativa. (Ponto Forte) (Evidências): utilização do website da 

escola/agrupamento para dar a conhecer a missão, os documentos estruturantes, as boas práticas, informações e decisões 

da escola/agrupamento; divulgação sistemática das principais atividades e resultados alcançados no jornal escolar e na 

página web da escola/agrupamento; divulgação de informação sobre os resultados da escola/agrupamento; divulgação das 

ofertas educativas através da página web, folhetos e informação em placards dentro e fora da escola/agrupamento. 

• Incentivo à colaboração com as associações de pais/EE. (Ponto Forte) (Evidências): criação de condições de trabalho 

através da disponibilização de espaços e apoio logístico; acolhimento de ideias/sugestões. 

• Participação ativa dos presidentes das associações de pais/EE nas atividades da escola/agrupamento. (Ponto Forte) 

(Evidências): participação na equipa responsável pela elaboração do plano plurianual e anual de atividades; participação no 

Conselho Geral e participação no Conselho Municipal de Educação. 

• Assegurar que os recursos financeiros são utilizados de forma eficiente e eficaz de acordo com a estratégia e o 

planeamento. (Ponto Forte) (Evidências): Conselho Geral – documento com as linhas gerais do orçamento; relatório de 

contas de gerência. 

• Assegurar a transparência orçamental e financeira no seio da instituição e para fins públicos. (Ponto Forte) (Evidências): 

relatório de contas de gerência; atas do Conselho Geral.  

• Assegurar a gestão eficiente em termos de custo-eficácia dos recursos financeiros utilizando sistemas financeiros eficazes 

de controlo e de contabilidade de custos. (Ponto Forte) (Evidências): implementação do Regulamento Administrativo e 

Financeiro. 

• Elaboração do orçamento anual em função do plano anual de atividades e dos recursos disponíveis. (Ponto Forte) 

(Evidências): Orientações do Conselho Geral; Proposta de orçamento; Plano Anual de Atividades. 

• Apresentação da proposta de orçamento ao Conselho Geral. (Ponto Forte) (Evidências): documento com as linhas gerais 

do orçamento; atas do Conselho Geral. 

• Apresentação explicativa da conta de gerência ao conselho geral. (Ponto Forte) (Evidências): relatório de contas de 

gerência; atas do Conselho Geral. 

• Assegurar que a informação relevante disponível no exterior seja recolhida, processada, utilizada eficazmente e 

armazenada. (Ponto Forte) (Evidências): SASE; sugestões/reclamações dos pais/encarregados de educação; Projeto 

Educativo; Plano de Trabalho da Turma e Plano Anual de Atividades. 

• Desenvolver canais internos para assegurar que todo o pessoal docente e não docente da instituição tenha acesso à 

informação e conhecimentos necessários. (Ponto Forte) (Evidências): intranet; newsletters; boletins; escola virtual; 

plataforma Moodle. 

• Assegurar a transferência permanente do conhecimento entre o pessoal docente e não docente. (Ponto Forte) 

(Evidências): aconselhamento; tutorias; NEE. 

• Assegurar o acesso e a permuta de informação fiável e relevante e de dados com todas as partes interessadas de forma 

sistemática, prática e acessível. (Ponto Forte) (Evidências): EPIS; SPO; tutoria; e NEE. 

• Utilização de diversos suportes de apoio à comunicação. (Ponto Forte) (Evidências): Moodle; painéis informativos; página 

da escola/agrupamento; newsletter; jornal; gestão normalizada de documentos. 

• Documentos estruturantes da escola/agrupamento no website. (Ponto Forte) (Evidências): Projeto Educativo; Plano Anual 

de Atividades; Regulamento Interno. 

• Divulgação dos conteúdos discutidos nas reuniões de conselho pedagógico. (Ponto Forte) (Evidências): Boletim do 

conselho pedagógico. 

• Existência de e-mail institucional. (Ponto Forte) (Evidência): atribuição de um endereço eletrónico institucional a cada 

colaborador; utilização e consulta regular do mesmo para leitura e/ou envio de informação. 

• Existência de uma equipa de manutenção da página Web, newsletters e blogue da biblioteca da escola/agrupamento. 

(Ponto Forte) (Evidências): inserção de informação atualizada na página Web; newsletters; e atualização do blogue da 

biblioteca da escola/agrupamento. 

• Existência de GIAE online (Gestão Integrada para Administração Escolar). (Ponto Forte) (Evidências): para além de ser 

uma plataforma de administração é também uma plataforma de informação para colaboradores, alunos e pais/EE. Permite 

aos pais/EE consultarem: saldo; extrato; ementas; faltas; movimentos de entrada e saída da escola/agrupamento; adquirir 

refeições; consultar sumários disponibilizados pelos professores. 

• Estabelecimento de procedimentos ou objetivos/metas relacionadas com a gestão das tecnologias e a forma como estas 

podem apoiar os diversos processos da escola/agrupamento, desde os processos de suporte ao processo ensino-
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aprendizagem. (Ponto Forte) (Evidências): sumários; GIAE online; JPM; escola virtual; materiais diversificados enviados 

pelas editoras ou produzidos pelos docentes. 

• Utilizar eficientemente tecnologias apropriadas para: gerir tarefas e projetos; gerir o conhecimento; apoiar atividades de 

aprendizagem e melhoria; apoiar a interação com as partes interessadas e os parceiros; apoiar a gestão financeira; apoiar a 

interação e a comunicação no seio da instituição; apoiar as interações com os alunos, encarregados de educação e corpo 

docente. (Ponto Forte) (Evidências): JPM; GIAE on-line; escola virtual; endereço eletrónico institucional; plataforma Moodle; 

etc. 

• Adotar a estrutura das TIC e os recursos necessários para prestar serviços online inteligentes e eficazes, de forma a 

melhorar a prestação de serviços aos alunos. (Ponto Forte) (Evidência): GIAE on-line. 

• Ter em conta o impacto socioeconómico e ambiental das TIC. (Ponto Forte) (Evidências): gestão do desperdício de 

cartuchos de toner. 

• Existência de manutenção de recursos tecnológicos. (Ponto Forte) (Evidência): reparação dos recursos, sempre que 

necessário; limpeza de vírus, atualização de programas informáticos e manutenção. 

• Utilização, por parte dos serviços administrativos, de tecnologias para apoiar a gestão e a melhoria dos processos de 

administração escolar. (Ponto Forte) (Evidências: JPM; GPV; SIGO; e correio eletrónico)  

• Substituição de suportes impressos por suportes digitais. (Ponto Forte) (Evidências): convocatórias; mapas de reuniões; 

escalas de vigilâncias; boletins do conselho pedagógico; documentos de natureza diversificada; envio desses documentos 

via correio eletrónico e colocação de alguns deles na plataforma Moodle. 

• Utilização de plataformas digitais para avaliar as atividades da escola/agrupamento. (Ponto Forte) (Evidências): 

Questionários on-line; formulários on-line; 

• Equilibrar a eficiência e a adequação das infraestruturas com as necessidades e expetativas dos professores e alunos. 

(Ponto Forte) (Evidências): alterações efetuadas nas salas das disciplinas com carácter mais prático. 

• Assegurar a utilização segura, eficaz e eficiente das instalações, baseada em objetivos operacionais e estratégicos. (Ponto 

Forte) (Evidências): laboratório de Físico-química, tendo em conta as medidas de segurança e saúde. 

• Assegurar uma utilização eficiente e eficaz dos pavilhões, do gimnodesportivo, dos equipamentos, dos equipamentos 

tecnológicos, tendo em conta os objetivos operacionais e estratégicos. (Ponto Forte) (Evidências): realização de inspeções 

anuais, por parte de uma empresa certificada, a todos os equipamentos desportivos, verificação e registo no livro de 

manutenção de equipamentos. 

• Assegurar que a utilização dos recursos energéticos e meios de transporte e a sua otimização seja feita de forma eficiente, 

eficaz e sustentável. (Ponto Forte)  

• Colocar as instalações/ equipamentos ao dispor da comunidade local (Ponto Forte) (Evidências): cedência do Polivalente e 

outros espaços para reuniões das Associações de Pais e outros parceiros locais. formulário em 

http://www.agrupamentoescolassobreira.org/cedencia-de-instalacoes/\ 

• Estabelecimento de procedimentos ou objetivos/metas relacionadas com a gestão dos recursos materiais. (Ponto Forte) 

(Evidências): Projeto Educativo/Metas - 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; 

• Existência de procedimento para requisição de material. (Ponto Forte) (Evidências): formulários para requisição. 

• Existência de plano de emergência, Plano de segurança interno e medidas de autoproteção (Ponto Forte) (Evidências): 

Plano de Emergência; Caderno de Registo de Segurança;  

• Existência de procedimentos para a limpeza das instalações. (Ponto Forte) (Evidência): Escalas de limpeza e folhas de 

registo. 

• Realização de simulacros de incêndio/catástrofes naturais. (Ponto Forte) (Evidência): existência de um delegado de 

segurança na escola, realização de diferentes simulacros (incêndio; fuga de gás; evacuação de emergência; risco sísmico; 

Relatórios de avaliação dos simulacros.   

• Criação de novas acessibilidades para acesso de pessoas com mobilidade reduzida. (Ponto Forte) (Evidências): WC 

adaptado, rampas de acesso a diferentes espaços e lugar de estacionamento para pessoas com deficiência. 

• Implementação do Projeto Eco-Escolas. (Ponto Forte) (Evidências): recolha de pilhas; tampas; reciclagem de plástico e 

papel; óleo; roupa; equipamentos eletrónicos/informáticos; e outros. 

• Limpeza das mesas das salas de aula. (Ponto Forte) (Evidência): limpeza diária das salas e das mesas no final de cada 

turno. 

• O pessoal docente propõe no seu departamento/grupo disciplinar, ou junto do gabinete do diretor, a aquisição de recursos 

para utilizar com os seus alunos. (Ponto Forte) (Evidência): atas e requisições de material (relação de necessidades).  

• Participação em projetos que promovem a reciclagem. (Ponto Forte) (Evidência): Projeto Eco-Escolas e Ecoclube. 

http://www.agrupamentoescolassobreira.org/cedencia-de-instalacoes/
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Síntese das principais sugestões de melhoria identificadas no critério 4: 

• Monitorização/avaliação dos procedimentos ou objetivos/metas relacionadas com a gestão das tecnologias e a forma 

como estas podem apoiar os diversos processos da escola/agrupamento, desde os processos de suporte ao processo 

ensino-aprendizagem. 

• Existência de manual de boas práticas para a poupança de recursos energéticos. 

• Monitorização regular, através de questionário, da adequação e eficácia dos materiais e dos recursos didáticos 

utilizados. 

 

 

No gráfico 6, estão representadas, na primeira coluna (a azul mais escuro), a média global do critério 5, Processos, e 

nas colunas seguintes (a azul mais claro) as médias de cada um dos subcritérios. 

 

 
 

5.1. Identificar, conceber, gerir e inovar os processos de forma sistemática, envolvendo as partes interessadas 

5.2. Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os cidadãos/clientes 

5.3. Coordenar os processos em toda a organização e com outras organizações relevantes 

 

Gráfico 6 – Critério 5 – Processos 

 

 

Observando o gráfico 6, podemos constatar que o Agrupamento se encontra, mais uma vez, na fase ajustar (71-90), 

relativamente ao critério 5, Processos, com mais relevância para o processo ensino-aprendizagem. 

O Projeto Educativo, em conjunto com os Critérios de Avaliação estabelecidos e todos os mecanismos inerentes à 

avaliação, funcionam como indicadores de desempenho para monitorizar a eficácia dos processos.  

 

Pontos Fortes/Evidências 

• Analisar e avaliar os processos, os riscos e fatores críticos de sucesso tendo em consideração os objetivos da instituição e 

o respetivo ambiente em mudança. (Ponto Forte) (Evidências): relatório PAA; documentos com a análise estatística do 

sucesso e com propostas de estratégias a implementar para aumentar essa taxa de sucesso; reuniões de departamento, de 

grupo, do conselho pedagógico. 

74,6 74 73 
77 
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• Assegurar que os processos que apoiam os objetivos estratégicos são planeados e geridos de modo a alcançar os 

objetivos estabelecidos. (Ponto Forte) (Evidências): planificações realizadas em grupo disciplinar; relatórios do RIPA/REPA , 

reformulação das planificações. 

• Envolver todo o pessoal da escola, e outras partes interessadas externas, na conceção e melhoria dos processos tendo 

como base as medições dos mesmos em termos de eficiência, eficácia, resultados e impactos. (Ponto Forte) (Evidências): 

iniciativa «Escola em Debate», inquéritos.  

• Simplificar os processos da instituição de forma regular, propondo alterações nos requisitos legais, se necessário. (Ponto 

Forte) (Evidências): Formulários de participação disciplina e aplicação e execução de medidas disciplinares, preparação 

para a implementação de Sistema de Gestão Integrados com funcionalidade total online, comunicação digital como forma 

preferencial. 

• Definição de orientações e práticas de promoção da diferenciação pedagógica. (Ponto Forte) (Evidências): constituição de 

turmas; caracterização da turma (início do ano); avaliação de diagnóstico; apoios; plano de ação estratégica e outros 

previstos em diversos planos de ação; projeto de estímulo à melhoria da aprendizagem; aprendizagem individual quando 

necessário, incluindo as necessidades de educação especial; disponibilização de recursos humanos e equipamentos. 

• Os critérios de avaliação e instrumentos de avaliação são discutidos e ajustados pelos professores dos grupos 

pedagógicos e divulgados aos alunos e encarregados de educação em suporte de papel e anotado em sumário de aula. Em 

certas disciplinas, principalmente as que não estão sujeitas a exame nacional ou as que têm uma parte dedicada à atividade 

experimental/ laboratorial, é incluído na avaliação, para além dos testes, o desempenho na componente prática (realização 

de atividades laboratoriais), a elaboração de relatórios e a apresentação de comunicações. Noutras disciplinas a avaliação 

do aluno engloba também a compreensão e a expressão oral, enquanto noutras é contabilizado todo o trabalho realizado na 

sala de aula. (Ponto Forte) (Evidências): critérios de avaliação e instrumentos de avaliação por disciplina e por ano de 

escolaridade. 

• Comunicação dos procedimentos e/ou objetivos/metas aos alunos. (Ponto Forte) (Evidências): documento em suporte de 

papel ou registo no caderno diário, no início do ano letivo; sumários.  

• Os professores desenvolvem o trabalho em equipa, trocando experiências da sua prática letiva. (Ponto Forte) (Evidências): 

reuniões de departamento e de grupo; atas; materiais elaborados e partilhados.   

• Os professores dão a conhecer aos alunos o programa da disciplina e a planificação da mesma. (Ponto Forte) (Evidência): 

documento em suporte de papel ou registo no caderno diário, no início do ano letivo; sumários. 

• Reuniões com os pais/EE para acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem. (Ponto Forte) (Evidências): 

reuniões intercalares; reuniões no final de período; reuniões semanais, sempre que solicitadas pelo Diretor de Turma ou 

pelo encarregado de educação. 

• Implementação de programas pedagógicos específicos. (Ponto Forte) (Evidências): aulas de recuperação e apoio 

educativo; programa de tutorias para os alunos em risco de abandono escolar, por terem repetências e desorganização 

familiar, com o suporte/apoio de um professor para um ou dois alunos proporcionando aos alunos o desenvolvimento de um 

comportamento assertivo e conducente ao sucesso escolar. 

• Exposição de trabalhos dos alunos. (Ponto Forte) (Evidências): exposição dos trabalhos de várias disciplinas: EV; Inglês 

(fantoches de Halloween); Francês (postais de Natal, Œufs de Pâques); História (25 de abril); Biblioteca (concurso «Faça lá 

um Poema»; concurso «Miúdos a votos», etc. 

• Monitorização do processo ensino-aprendizagem. (Ponto Forte) (Evidências): em reuniões de departamento/grupo, sala de 

aula, reuniões de subgrupo e de CT, baseada sobretudo nas planificações, metas/cumprimento de programas e na análise 

de resultados internos e externos – académicos, igualdade de oportunidades na aprendizagem, risco de abandono.  

• O(a) coordenador(a) de departamento/grupo disciplinar/projeto analisa com os professores da sua equipa a forma como 

está a decorrer o processo de ensino-aprendizagem e a melhor forma de atuar para atingir os objetivos nas reuniões de 

grupo disciplinar e ano/nível. (Ponto Forte) (Evidências): análise dos resultados em cada um dos períodos e definição de 

estratégias para a promoção do sucesso. 

• As reuniões previstas em conselho pedagógico (de departamento, de grupos pedagógicos e de grupos de nível) e no 

conselho de diretores de turma (conselhos de turma) que se realizam, ao longo do ano, têm sempre em conta uma 

avaliação sistemática da forma como está a decorrer o processo educativo dos alunos e a introdução das correções 

necessárias (Ponto Forte) (Evidência): atas dessas reuniões.  

• Balanço das aprendizagens nas reuniões intercalares com base na avaliação diagnóstica (Ponto Forte) (Evidências): 

conselhos de turma intercalares e respetivas atas. 

• Divulgação de resultados académicos e reflexão partilhada. (Ponto Forte) (Evidências): grelhas e análise de resultados. 
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• Resposta às necessidades educativas especiais dos alunos, através da análise dos casos e definição das medidas do 

regime educativo de que deverão beneficiar, procedendo à despistagem dos alunos com dificuldades de aprendizagem. 

(Ponto Forte) (Evidências): trabalho desenvolvido pela Equipa de educação Especial. 

• Promoção de orientação aos alunos sobre carreiras e aprendizagens. (Ponto Forte) (Evidência): SPO. 

• Desenvolvimento de atividades no âmbito da orientação vocacional e acesso ao mercado de trabalho. (Ponto Forte) 

(Evidência): atividades do SPO. 

• Existência de duas Psicólogas. (Ponto Forte) (Evidência): Ação no âmbito da Psicologia e Orientação Vocacional em 

ambiente escolar. 

• Criação do gabinete de mediação disciplinar para resolução imediata de situações graves de indisciplina. (Ponto Forte) 

(Evidências): Gabinete de apoio ao aluno - GAPA. 

• Envolver os alunos, ou os seus representantes legais, e outras partes interessadas na conceção e melhoria dos serviços e 

produtos (por exemplo, através de sondagens, feedback, grupos de discussão especializados, inquéritos relativamente à 

adequabilidade dos serviços ou produtos e se os mesmos são eficazes. (Ponto Forte) (Evidências): Inquéritos; sugestões 

dos encarregados de educação, atividade desenvolvida na cantina da escola na quadra natalícia; palestra dinamizada por 

uma encarregada de educação psicóloga sobre o tema comportamento etc. 

• Envolver os alunos, ou os seus representantes legais, e outras partes interessadas no desenvolvimento de padrões de 

qualidade para os serviços (os resultados do processo), que correspondam às suas expetativas e sejam geridos pela 

organização. (Ponto Forte) (Evidências): Orçamento Participativo, Escola em debate. 

• Envolver os alunos, ou os seus representantes legais, as outras partes interessadas-chave e o pessoal da escola na 

prestação de serviços, e prepará-los, bem como aos professores para esta nova relação e papéis em mudança. (Ponto 

Forte)  

• Envolver os alunos, ou os seus representantes legais, e outras partes interessadas relevantes na conceção e 

desenvolvimento de novos tipos de serviços interativos, fornecimento de informação e canais de comunicação eficazes. 

(Ponto Forte)  

• Promover a acessibilidade da instituição. (Ponto Forte) (Evidências): Horários flexíveis de atendimento; documentos 

disponíveis em vários formatos, como sejam, o papel e a versão eletrónica; línguas adequadas; posters, brochuras.   

• Disponibilização de serviços de informação/atendimento acessíveis a toda a comunidade educativa. (Ponto Forte) 

(Evidências: Atendimento pela secretaria ou diretor(a) (em função do assunto); atendimento dos diretores de turma aos 

pais/EE; atendimento telefónico; atendimento via correio eletrónico institucional; receção presencial pelos assistentes 

operacionais; flexibilização de horários de atendimento, de acordo com as necessidades, pelo diretor e DT; disponibilidade 

dos DT para receberem os encarregados de educação fora do horário estipulado; sistema online de Gestão Integrada para 

Administração Escolar (GIAE), plataforma de informação que permite aos alunos e pais/EE consultar (saldo, extrato, 

ementas, faltas, movimentos de entrada e saída da escola, sumários disponibilizados pelos professores) e adquirir 

refeições; divulgação de orientações e regulamentações numa linguagem simples e clara para os alunos e disponibilização 

de documentos em vários formatos (papel e formato digital). 

• Criação de condições por parte da escola/agrupamento para a promoção de atividades extra curriculares pela associação 

de pais/EE. (Ponto Forte) (Evidências): Presença da Associação de pais na elaboração do PAA , cedência de instalações, 

fornecimento de fotocópias, empréstimo de equipamento multimédia e audiovisual e abertura à participação nas diversas 

atividades). 

• Aplicação de questionários de satisfação aos alunos, pais/EE, associações de pais/EE e delegados de turma, sobre o 

envolvimento destes na conceção, prestação e melhoria de produtos/serviços prestados pela escola e na identificação de 

padrões de qualidade para estes produtos/serviços. (Ponto Forte) (Evidência: questionários de satisfação) 

• Aplicação de questionários de satisfação aos alunos e pais/EE, sobre a acessibilidade da escola em termos de informação 

e atendimento. (Ponto Forte) (Evidência): questionários de satisfação. 

• Definir a cadeia de prestação de serviços a que pertence a instituição e os respetivos parceiros. (Ponto Forte) 

(Evidências): Parcerias com Município, Juntas de freguesia, Autoridades de saúde, Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens, Associações, Instituições para alunos com necessidade Educativas especiais. 

• Desenvolver um sistema comum com os parceiros da cadeia de prestação de serviços para facilitar o intercâmbio de 

dados. (Ponto Forte) (Evidências): Correio eletrónico. 

• Acompanhar o percurso dos alunos, através das diferentes instituições, para aprender mais sobre a coordenação dos 

processos e eliminar barreiras institucionais. (Ponto Forte) (Evidências): Alunos NEE; a instituições “Comunicar”, Centro 

Social de Recarei , Vilarinha…  
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• Reforço da coordenação interna. (Ponto Forte) (Evidências): Utilização de suportes documentais comuns em toda a 

escola/agrupamento (dossiês de integração estruturantes para docentes, alunos e diretores de turma; distribuição aos 

diretores de turma de guiões, orientações e normas; elaboração de planificações de longo e médio prazo comuns ao 

mesmo nível de ensino e distribuição aos delegados de grupo da ordem de trabalhos das reuniões dos departamentos. 

 

Síntese das principais sugestões de melhoria identificadas no critério 5: 

• Fixação de objetivos de desempenho orientados para os alunos e implementação de indicadores de desempenho para 

monitorizar a eficácia dos processos (por exemplo, “os contratos de aprendizagem” servem para apoiar os professores, 

estudantes e famílias a partilharem a responsabilidade de modo a atingir os resultados, impactos e efeitos desejados. Além 

disso, contribuem para aumentar a responsabilidade e proporcionam feedback aos estudantes/famílias no que concerne ao 

progresso alcançado na satisfação dos objetivos acordados. 

• Promoção da reflexão sobre o que é ser um bom professor, recolhendo, para este efeito, a opinião de professores, alunos 

e pais/EE sobre o que estes esperam da escola e dos professores.  

• Apoio individualizado a pequenos grupos de alunos do 2.º e 1.º ano que apresentem atrasos significativos na 

aprendizagem em sala de aula. 

 

5. Ações de melhoria  

 

As ações de melhoria vão ser apresentadas no novo Projeto Educativo do Agrupamento. 

 

6. Conclusão 

 

A implementação do modelo CAF (Common Assessment Framework) Educação no Agrupamento de Escolas Sobreira 

pretende assumir-se como um evidente ponto de partida para que a escola dê continuidade ao seu percurso rumo à 

excelência. 

Este procedimento de autoavaliação veio reforçar a sua importância enquanto instrumento de 

autonomia e de monitorização referente à concretização dos objetivo do projeto educativo. Como já foi referido 

anteriormente, e para poder completar o presente relatório,  análise do critério resultados irá ser abordado pela equipa de 

Autoavaliação no decorrer do próximo ano letivo, (2018/2019).  

 

Áreas a melhorar: 

Critério 1 

• Utilização da Plataforma Moodle. 

 

Critério 2 

• Auscultação dos pais/EE e dos alunos sobre o funcionamento da escola/agrupamento. 

• Adoção de ciclos contínuos de qualidade e monitorização em todos os projetos. No planeamento, na execução, na 

avaliação e no ajustamento ou revisão. 

• Divulgação dos projetos de escola. 

• Planeamento do processo de autoavaliação. 

• Comunicação dos procedimentos e/ou objetivos/metas. 

• Estatística das reclamações dos Encarregados de Educação por escrito, por telefone, via web e presencial. 

• Estatística das reclamações dos alunos. 

• Revisão do plano de melhoria. 

• Monitorização contínua e avaliação sistemática de processos e procedimentos. 

 

Critério 3 

• Melhoria/revisão dos critérios de distribuição do serviço docente e não docente. 

• Monitorização/avaliação do plano de formação. 

• Revisão do plano de formação. 

• Afetação dos tempos da componente não letiva ao trabalho colaborativo. 
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Critério 4 

• Natureza das relações dos parceiros privados, públicos e da sociedade civil com o Agrupamento. 

• Monitorização e avaliação de forma regular de processos, resultados, impactos e do envolvimento de parcerias gerais nos 

mesmos. 

• Intercâmbio da Unidade de Saúde Familiar com o Agrupamento.  

• Estabelecimento de protocolos e acordos de cooperação/associação com: escolas congéneres e partilha de boas práticas; 

centro de formação para a operacionalização do plano de formação; Bombeiros Municipais do concelho para a realização 

de simulacros; Escola Segura (delinear estratégias de prevenção; formação a alunos); e associações de pais/EE.  

• Estabelecimento de parceria com a Câmara Municipal para facilitar a vinda dos pais/EE à escola/agrupamento, através da 

disponibilização de transportes (Sta Comba, Aguiar etc.) 

• Realização de reuniões com os empresários locais para proposta de rede escolar com vista à adequação da oferta 

educativa às necessidades da região.  

• Realização de ações de diagnóstico preventivo de saúde em parceria com o centro de saúde e o hospital distrital. 

• Incentivo dos alunos, ou dos seus representantes legais, a organizarem-se, a expressarem as suas necessidades e 

exigências. 

• Encorajamento do envolvimento dos alunos ou dos seus representantes legais na consulta e na participação ativa de 

ações relacionadas com o trabalho na área da qualidade da instituição e gestão da mesma, bem como nos processos de 

tomada de decisão. 

• Análise e exploração da informação proveniente das sondagens, grupos de consulta, questionários, caixas de 

reclamações, inquéritos de opinião e divulgar os respetivos resultados. 

• Dia do Encarregado de Educação – dia destinado a trazer os pais à escola onde possam participar em palestras, 

atividades desportivas, atividades lúdicas, assistir a sarau de talentos (dança, música, entrega de prémios) do pré-escolar 

ao 9.º ano, sarau de ginástica e lanche convívio, …). 

• Dinamização do orçamento participativo através da divulgação formal do regulamento junto das turmas; orientação dos 

alunos para elaboração do projeto; divulgação dos projetos para seleção, com lugar a votação e acompanhamento do 

projeto com apresentação do resultado. 

• Melhoria/revisão dos procedimentos ou objetivos/metas relacionadas com o envolvimento dos alunos e dos pais/EE na 

gestão da escola/agrupamento. 

• Definição das ações que a escola/agrupamento deve desenvolver para ajudar os pais/EE a colaborar no trabalho dos seus 

filhos. Ex: O diretor reúne, uma vez por período, com os pais/EE representantes das turmas; a escola/agrupamento 

promove atividades dirigidas aos pais/EE, sobretudo executadas pelos seus filhos; os pais/EE colaboram na realização do 

PAA e outros documentos estruturantes em reuniões de representantes dos mesmos; os pais/EE e os avós colaboram no 

âmbito disciplinar como por exemplo, no ensino da História de Portugal (ex. guerra colonial), fazendo desses atores da 

História os autores da aula.  

• Auscultação da comunidade escolar sobre o funcionamento dos serviços administrativos, serviços prestados pelos 

assistentes operacionais, funcionamento das aulas e atividades extracurriculares e desempenho do diretor, subdiretor e 

adjuntas. 

• Monitorização regular da informação e do conhecimento da instituição, assegurando a relevância, exatidão e fiabilidade da 

mesma. 

• Atribuição de tempos da componente não letiva aos docentes do “grupo de recrutamento” TIC para apoiar e colaborar com 

os utilizadores, ajudando-os nas dificuldades encontradas, bem como para verificação dos equipamentos e 

deteção/resolução de avarias.  

• Utilização das tecnologias no processo ensino/aprendizagem, como suporte à criação de ambientes educativos 

inovadores. Por exemplo: utilização de quadros interativos e de manuais digitais. 

• Existência de clubes de rádio e de jornalismo. 

• Existência de plano para dinamização das instalações junto da comunidade.  

• Monitorização da manutenção eficaz dos edifícios, equipamentos/instalações. 
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Critério 5 

• Definição de critérios para o Quadro de Mérito.  

• Atribuição de prémios de mérito e excelência, de modo a reconhecer excelentes desempenhos ao nível das áreas de 

conhecimento, das áreas das expressões artísticas e físico-motoras, da participação em projetos de empreendedorismo, de 

responsabilidade social ou outros. 

• Implementação da supervisão/intervisão pedagógica. 

• Monitorização das medidas de promoção de sucesso escolar e reorientação de medidas.  

• Melhoria das práticas pedagógicas em sala de aula. 

• Introdução de sistemas funcionais de gestão das reclamações e de tratamento das respetivas respostas. 

• Realização de assembleias de delegados para auscultação direta de necessidades e interesses dos alunos com vista à 

melhoria de produtos/serviços prestados pela escola, designadamente os padrões de qualidade do processo de ensino-

aprendizagem.  

• Melhoria das práticas de divulgação de informação. 

• Apresentação no projeto educativo e no plano de ação estratégica da cadeia de prestação de serviços e os respetivos 

parceiros, através de protocolos de cooperação com diversas instituições. 

 

 

A Equipa de Autoavaliação descreve seguidamente os fatores críticos positivos e os constrangimentos que constatou no 

decorrer da implementação do seu trabalho: 

Positivo: 

Empenho e dedicação dos elementos da equipa; 

Ambiente de cooperação e interajuda entre os elementos; 

Disponibilidade e colaboração do Diretor. 

 

Constrangimentos:  

Os tempos atribuídos revelaram-se insuficientes no cumprimento das tarefas; 

Dificuldades em conciliar o trabalho da equipa com as atividades letivas no cumprimento de prazos. 
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14. EXECUÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
 

O conselho pedagógico analisou a execução do Projeto Educativo do agrupamento, extraordinariamente em vigor ainda 
no decorrer do ano escolar 2017/2018, 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 

Avaliação 
2017/2018 

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; 

 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; 
 

 
 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; 
 

 
 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; 

 
 Trabalho sistemático na consolidação dos hábitos 
de leitura, através de atividades e projetos 
dinamizados a partir da Biblioteca Escolar. 

 
 Em concretização; 

 
 

 
 Em 

desenvolvimento; 

 
 
 Em 

desenvolvimento; 

 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 

 
 

 Em 

desenvolvimento; 

 
 
 Em 

desenvolvimento; 

 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 

 
 

 Em 

desenvolvimento; 

 
 

 Em 

desenvolvimento; 

 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 

 
 

 Em 

desenvolvimento; 

 

 

 Em 

desenvolvimento; 
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Objetivos / Estratégias 
Avaliação  
2014/2015 

Avaliação 
2015/2016 

Avaliação 
2016/2017 

Avaliação 
2017/2018 

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; 

 
 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; 

 
 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; 

 

 
 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; 

 
 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; 
 

 
 Em desenvolvimento; 

 
 
 
 
 
 

 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; 

 
 Concretizado e em 

desenvolvimento; 
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DOMÍNIOS / METAS 
Avaliação 
2014/2015 

Avaliação  
2015/2016 

Avaliação 
2016/2017 

Avaliação 
2017/2018 

 
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; 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; 

Em desenvolvimento 
O PE terá a definição 
dos objetivos do PPA; 

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; Concretizado; 

4. Aprofundar a construção curricular do 
Apoio ao Estudo e o modelo de 
avaliação a aplicar; 

Concretizado; em 
desenvolvimento; 

Em aperfeiçoamento; Em aperfeiçoamento; Concretizado; 

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; Concretizado; 
Em desenvolvimento; 

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; 

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; 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; Concretizado; 

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; 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; 

Em desenvolvimento; 

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; 

Não concretizado; 
As ações disciplinares, 
no seu conjunto 
aumentaram; 

6. Promover o comportamento exemplar 
através da implementação do Quadro 
de Valor. 

Concretizado; Concretizado; Concretizado; Concretizado; 
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DOMÍNIOS / METAS 
Avaliação 
2014/2015 

Avaliação  
2015/2016 

Avaliação 
2016/2017 

Avaliação 
2017/2018 

 
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; 

A experiência foi 
mostrando que o nosso 
universo de alunos só 
muito pontualmente 
permite ações desta 
natureza; 

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; 

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; 

Concretizado; 

 
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 na 
totalidade; 

Considerado o lapso 
temporal, poderá considerar- 
-se concretizado  
(Apresentam-se os dados de 
13/14 e de 17/18) 
2.º | 91,2% > 93,3% (+2,1%) 

3.º | 86,9% > 95,7% (+8,8%) 

4.º | 98,3% > 97,4% (-0,9%) 
5.º | 90,7% > 91,0% (+0,3%) 

6.º | 87,8% > 94,4% (+6,6%) 

7.º | 80,0% > 97,9% (+17.9%) 

8.º | 89,6% > 98,6% (+9%) 

9.º | 90,9% > 91,4% (+0,5%) 

 
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; 

Em desenvolvimento; 
média de Português 
3,07 (58,3% - 0,3% 
acima da média 
nacional); média de 
Matemática 2,74 (49,3% 
- 3,7% abaixo da média 
nacional); 

Concretizado;  
média de Português 
3,56 (70,2% - 4,2% 
acima da média 
nacional); média de 
Matemática 2,74 (53,7% 
- 6,7% acima da média 
nacional); 

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; Concretizado; 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; 
medidas a cargo dos 
CT. 

Em desenvolvimento; 
medidas a cargo dos 
CT. 

 
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; 

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; Em desenvolvimento; 

3. Registar, até ao fim de 2014, as 
necessidades de formação do corpo 

Em desenvolvimento; Concretizado e em 
desenvolvimento; 

Concretizado e em 
desenvolvimento; 

Concretizado e em 
desenvolvimento; 
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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; 
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; 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; 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; Em desenvolvimento; 

2. Promover o Agrupamento enquanto 
espaço de valorização, de estímulo e de 
trabalho; 

Em desenvolvimento; 
 

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; Em desenvolvimento; 

4. Desenvolver parcerias com 
entidades/instituições locais, 
promovendo momentos profícuos de 
partilha e articulação; 

A concretizar; A concretizar; A concretizar; Em desenvolvimento; 

5. Reforçar a divulgação, no meio local, 
do trabalho realizado no Agrupamento. 

Em desenvolvimento. Em desenvolvimento. Em desenvolvimento; Em desenvolvimento; 
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CONCLUSÃO 
 

O presente relatório, que pretende mostrar o mais possível a atividade do agrupamento e proceder à sua autoavaliação, 

mostra-se-nos permanentemente como insuficiente, parecendo-nos que há aspetos que mereciam uma análise mais 

aprofundada plasmada no documento para deles se ter uma visão mais completa. Porém, apesar desta insuficiência, vemos 

concretizado 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 das suas insuficiências e uma arreigada assunção do fundamental princípio de que se pode 

fazer sempre melhor. 

Encontramos ao longo do documento a análise de aspetos diversos 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, que mostra, uma vez mais, uma taxa de absentismo superior à média nacional no 

corpo não docente e inferior no corpo docente. Seguiu-se uma verificação da efetividade de aulas dadas, por ano, turma e 

disciplina, para se ter uma clara noção das taxas de execução que, em média, no ano letivo em análise, se centraram nos 

94,3% (no ano letivo 2016/2017 a taxa fixou-se em 93,4%).  

A análise dos resultados escolares dos alunos mostra-se, constantemente, como um indicador muito importante de 

evolução. A informação que se apresentou, relativa a todos os níveis de educação e ensino, demonstra a atenção do 

agrupamento em relação ao processo de construção de aprendizagens e à sua avaliação, na utilização de instrumentos 

variados e na aferição de resultados deles decorrentes, no cumprimento dos critérios estabelecidos no início do ano escolar.  

Destacaria, neste âmbito, o enorme avanço que se produziu na aferição do desenvolvimento das crianças da Educação 

Pré-Escolar em termos estatísticos. O instrumento de trabalho produzido, em implementação pelas educadoras, permite não 

só uma visão individualizada como também do grupo de trabalho no que respeita às dificuldades verificadas por 

domínio/subdomínio. Agregada a informação, consegue ter-se uma visão de conjunto que nos permite, a médio prazo, 

perspetivar mais concretamente a evolução e a definição de medidas estratégicas a assumir. Em desenvolvimento na EPE 

e no 1.º CEB, o PICOLIM / PICOLIN perspetiva-se como um programa que produzirá a médio prazo a evolução progressiva 

das fundamentais competências de língua. 

Relativamente aos restantes níveis de ensino, de uma forma geral, houve uma evolução positiva, quer em termos de 

taxas de sucesso por disciplina/ano de escolaridade quer no que respeita às taxas de transição/aprovação, o que nos 

permite, a este nível, concluir que, quer o Plano de Ação Estratégica quer o Plano de Melhoria, tiveram uma ação positiva. 

Merecem um destaque especial os resultados obtidos pelos alunos de 9.º ano na avaliação externa, mantendo a escola 

num caminho de evolução que se mostra sustentado, tendo em conta também os valores de diferencial em relação à 

avaliação interna.  

Poderá considerar-se que as taxas de sucesso dos alunos são facilmente manipuláveis. Isto é uma verdade indiscutível. 

No nosso caso, o que parece também indiscutível, e os resultados mostram isso mesmo, é que o trabalho avaliativo que 

tem sido promovido pelos docentes e pelos conselhos de turma mostra o rigor e o equilíbrio necessários para os alunos 

chegarem ao final de cada ciclo e manterem níveis de sucesso próximos dos anos não terminais. 

Outro indicador importante é a qualidade do sucesso, que também mostra uma evolução positiva no agrupamento de 

uma forma transversal: em todos os anos de escolaridade aumentou a taxa de alunos sem níveis insuficiente ou inferiores 

ao nível três, fixando-se a taxa global do agrupamento em 67,3%, tendo sido 57,41% no ano letivo 2016/2017. 

A análise aprofundada da eficácia das medidas de promoção do sucesso e a sua monitorização tem-nos permitido 

efetuar o acerto de processos e de procedimentos e mesmo de adaptação das mesmas. A título de exemplo, concluiu-se 

que o apoio educativo em grupo, nos 2.º e 3.º ciclos, de uma forma geral, não estava a produzir os efeitos desejados. 

Assim, promover-se-á, em 2018/2019, a uma substituição desta medida pela coadjuvação em sala de aula, uma medida 
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mais flexível que permite maior adaptabilidade e uma ação mais direta em função das necessidades semanalmente 

detetadas. Aferir-se-á, no final do ano escolar, a eficácia desta medida também. 

As atividades extracurriculares e de complemento curricular, cujo relatório de atividade se transcreve neste documento, 

têm assumido um papel importantíssimo no desenvolvimento das competências dos alunos. 

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. 

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 à atividade 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, no documento, o trabalho da Equipa de Autoavaliação que iniciou a análise do trabalho do agrupamento em 

função do modelo CAF Educação, um modelo de avaliação de qualidade reconhecido, baseado em modelos internacionais, 

adaptado ao setor da educação. A opção prende-se com o facto de medir a qualidade do serviço educativo prestado nos 

moldes de um modelo cujos parâmetros não dependem de decisão interna. Apenas foi possível aferir resultados nos 

critérios de Meios, aplicando-se no ano escolar 2018/2019 aos Resultados. 

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 e que transitam para o próximo Projeto Educativo, entretanto a aprovar pelo 

Conselho Geral. 

A escola constrói-se em si e com os seus parceiros. E importa salientar que a comunidade educativa não é apenas 

constituída pelos intervenientes diretos mas também por todos aqueles que indiretamente exercem, no serviço educativo, a 

sua influência. 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. Tendo em conta todo o contexto 

educativo, o Agrupamento de Escolas de Sobreira precisa de se distinguir ainda mais de outras escolas ou agrupamentos 

limítrofes, precisa de ser mais diferente. É muito bom sentirmos que o ambiente escolar é familiar, que não existem 

problemas disciplinares muito significativos, quando comparados com outras realidades educativas, e que se trata de um 

agrupamento em que se trabalha bem. É necessário serem dados outros passos que catapultem o agrupamento para um 

nível que o torne diferente. Para tal, todos os membros da comunidade escolar terão de contribuir, principalmente aqueles 

de quem essencialmente dependem as dinâmicas diferenciadoras. 

Naturalmente, não poderão deixar de mencionar-se as condições físicas da escola-sede. É reconhecida por estudos 

internacionais a influência de fatores externos, associados à construção das escolas, à temperatura, à iluminação e à 

acústica, como significativamente condicionantes do desempenho de professores e de alunos, considerando que níveis 

adequados nestes fatores se correlacionam positivamente com a aprendizagem e com o comportamento, bem como com os 

índices de satisfação e de performance académica (HYGGE; KNEZ, 2001; LOEWEN; SUEDFELD, 1992; EVANS, 2003; 

HIGGINS et al., 2005; MONTAZAMI, GATARELLl & NICOL, 2015; GUARDINO; FULLERTON, 2010; BUTT, 2010; HILL; 

EPPS, 2010, cit. Pedro, Neuza (2017). “Ambientes educativos inovadores: o estudo do fator espaço nas „salas de aula do 

futuro‟ portuguesas”. Revista Tempos e Espaços em Educação. São Cristóvão, Sergipe, Brasil, vol. 10, n.º 23, pp. 99-108). 
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Neste sentido, aguarda-se a intervenção urgente de quem tem o poder para promover as alterações urgentes de que 

necessita o edifício da escola-sede, e referimo-nos, naturalmente, ao Ministério da Educação e ao Município de Paredes. 

Neste sentido, não poderemos deixar de nos congratular com as declarações publicadas pelo responsável máximo da 

Câmara de Paredes, o Dr. Alexandre Almeida, que referenciou em documento público a “remodelação total” das escolas 

básicas de 2.º e 3.º ciclos até ao final do ano letivo 2018/2019. 

 

Continuamos o nosso caminho de Escola – Queremos uma escola em que os alunos aprendam e sejam felizes… 

cientes das nossas limitações e das nossas potencialidades. 
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