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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 

 

No quadro abaixo, explicitam-se os recursos docentes afetos ao agrupamento, numa apresentação que tem em conta o 

nível de ensino, o tipo de vínculo, a idade e o número de anos no agrupamento. 
 

 

Vínculo Contratual Idade 

 
Q QZP C 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

Educador de Infância - QE 11 0 0 0 0 0 8 3 

Prof. do 1.º Ciclo - QE 22 0 0 0 0 14 7 1 

Prof. do 2.º e 3.º Ciclos e Sec. - QE 48 0 0 0 1 19 24 4 

Prof. do 1.º Ciclo - Contratado 0 0 6 0 2 4 0 0 

Prof. do 2.º e 3.º Ciclos e Sec. - QE - N. Prov. 2 0 0 0 0 2 0 0 

Prof. do 2.º e 3.º Ciclos e Sec. - QZP 0 1 0 0 0 1 0 0 

Prof. do 2.º e 3.º Ciclos e Sec. - Contratado 0 0 4 1 0 1 0 2 

OUTRA 0 0 2 0 1 1 0 0 

Prof. do 1.º Ciclo - QA 2 0 0 0 0 2 0 0 

Prof. do 2.º e 3.º Ciclos e Sec. - QA 3 0 0 0 0 1 2 0 

Prof. de Educação Especial - QZP 0 1 0 0 1 0 0 0 

Educador de Infância - QZP – N. Prov. 0 1 0 0 0 0 1 0 

Educador de Infância - QZP 0 3 0 0 0 0 3 0 

Educador de Infância - Contratado 0 0 1 0 0 1 0 0 

Total 88 6 13 1 5 46 45 10 
 

Quadro 1 

 

Verifica-se que o agrupamento tem um quadro de pessoal docente muito estável, o que permite uma ação progressiva e 

continuada com os alunos de forma mais consistente e consequente.  

No que diz respeito ao nível etário, está muito equilibrado o número docentes nos intervalos 40-49 anos (43%) e 50-59 
anos (42%). 
 

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. 

 
 
 

 
 

 Vínculo Idade 

Categoria Q C 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

Assistente Operacional 35 2 0 5 11 14 7 

Encarregado Operacional 1 0 0 0 0 1 0 

Chefe de Serviços de Administração Escolar 1 0 0 0 0 0 1 

Assistente Técnico 6 0 0 0 2 4 0 

Total 43 2 0 5 13 19 8 
 
 

Quadro 2 

 
Com um número de trabalhadores enquadrado no rácio legalmente estabelecido, mostrou-se difícil a gestão dos 

assistentes operacionais, tendo em conta o número significativo de ausências por doença. Foi, contudo, possível manter um 

nível de eficácia muito bom, com o contributo inestimável dos profissionais dos trabalhadores. 

À semelhança do que acontece com os docentes, também a maioria dos não docentes se situa nos níveis etários 40-49 

anos (28,9%) e 50-59 anos (42,2%), sendo que este último nível etário corresponde quase a metade do total. 
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1.1.3. Alunos 
 

 
O ano letivo 2018/2019 terminou 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/ NE*   

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

Agrupamento     197     
 

EB1 Sobreira     86      

G1S 3 18   21      

G2S 2  20 1 23      

G3S 5 5 9 4 23      

G4S 9 3 6 1 19      

EB Recarei     92      

G1R 3 21   24      

G2R 5 2 16  23      

G3R 17 3 4  24      

G4R 1 11 8 1 21      

 

JI Pulgada     
 

    
 

G1P 8 3 7 1 19     
 

* Com medidas seletivas e/ou adicionais 
 

Quadro 3 
1.º CEB 

   Alunos / Ano   Alunos / Ano c/ NE*   

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

Agrupamento 68 81 85 72 306 
 

2 3 3 8 

EB1 Sobreira 26 27 34 29 121  1 3 1  

T1-AS 26    26     0 

T2-AS  22   22     0 

T3-AS   23  23     0 

T3-BS   11  14   3  3 

T4-AS    20 20     0 

T4-BS  5  9 16  1  1 2 

           

EB Recarei 42 52 48 40 185  1  2 
 

T1-AR 24    24     0 

T1-BR 18    18     0 

T2-AR  25   25     0 

T2-BR  27   27     0 

T3-AR   27  27     0 

T3-BR   21  22  1   1 

T4-AR    21 22    1 1 

T4-BR    19 20    1 1 

* Com medidas seletivas e/ou adicionais 
Quadro 4 
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2.º CEB 
 

Escola/Tipo/Turma Alunos Alunos c/ NE* 

EB Sobreira 454  

5.º ano 83 5 

5A 19 2 

5B 24  

5C 22 2 

5D 13 1 

6.º ano 98 6 

6A 21 2 

6B 28 1 

6C 21 2 

6D 22 1 

 

7.º ano 116 8 

7A 19 3 

7B 25 1 

7C 19 2 

7D 26  

7E 19 2 

8.º ano 83 6 

8A 21 2 

8B 16 3 

8C 18 1 

8D 22  

9.º ano 74 2 

9A 25  

9B 25 1 

9C 22 1 

* Com medidas seletivas e/ou adicionais 
Quadro 5 

 
 
 
 
 

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

Crianças / Alunos 197 68 81 85 72 83 98 116 83 74 957 

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

Rácio A/T 21,9 22,7 27,0 21,3 18,0 20,8 24,5 23,2 20,8 24,7 22,3 

 

 
 

Quadro 6 

 
 
  



 
 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES | 2018/2019 

 

Pág.9/ 169 

 

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 NÃO DOCENTE E PESSOAL DOCENTE 

 
A taxa de absentismo, cujos dados foram obtidos na 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, nos quadros 7 e 8, as variações da taxa de absentismo do pessoal entre os meses de outubro de 2018 e 

junho de 2019.  

Pessoal não docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados MISI 
Quadro 7 

 

Pessoal docente 

Ano Mês 
Total 
Dias 

Faltas 

Absentismo 
% 

Absentismo 
Nacional  

% 

2018 10 103 3,77 5,89 

2018 11 166 6,01 7,83 

2018 12 180 6,45 7,82 

2019 1 186 6,81 7,15 

2019 2 230 8,16 8,47 

2019 3 283 10,14 8,45 

2019 4 219 7,77 8,38 

2019 5 146 5,12 7,06 

2019 6 136 4,77 8,26 

Média 183 6,56 7,70 

Dados MISI 
Quadro 8 

 

 

Constata-se que os valores do absentismo no agrupamento são inferiores na generalidade dos meses, à exceção de 

abril, maio e junho, aos que se verificam em termos de média nacional. 

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

média, a nível nacional, à exceção do mês de março. 

Ano Mês 
Total 
Dias 

Faltas 

Absentismo 
% 

Absentismo 
Nacional  

% 

2018 10 78 6,19 8,83 

2018 11 77 6,11 8,74 

2018 12 76 5,76 8,06 

2019 1 88 6,67 8,87 

2019 2 89 6,59 7,82 

2019 3 125 9,26 8,32 

2019 4 147 10,89 8,67 

2019 5 125 9,26 8,05 

2019 6 127 9,62 8,08 

Média 104 7,82 8,38 
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Importará ainda verificar os motivos de ausência. Podem observar-se abaixo os dados sintetizados, indicando-se o 

número de dias de falta associados a cada motivo (com um código inteligível a partir da legenda), bem como a percentagem 

do total. Torna-se evidente que a maioria das ausências, quer de docentes quer de não docentes, está relacionada com 

doença dos próprios ou de familiares. Destaca-se ainda o facto de, nesta análise, não estarem referenciadas as faltas por 

consultas ou exames médicos pelo facto de este tipo de ausências se encontrar integrado enquanto tratamento ambulatório, 

integrando estes motivos a mesma alínea na LGTFP. 

 
Pessoal Docente 
 

 
 

Gráfico 1 
 

 
 

Gráfico 2 
 
Legenda – Motivo da ausência 
 
F51 POR CONTA DAS FÉRIAS DESCONTA NO PRÓPRIO ANO; F23 LICENÇA PARENTAL EXCLUSIVA PAI (100%); 

F52 POR CONTA DE FÉRIAS DESCONTA NO ANO SEGUINTE; F35 DESPACHO Nº185 (CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, ETC.); 

F56 FÉRIAS; F36 FORMAÇÃO; 

F94 FÉRIAS (SUBSTITUÇÃO POR DOENÇA); F38 TRABALHADOR ESTUDANTE; 

F00 REUNIÕES E OUTRAS AT. SUPERIORMENTE AUTORIZADAS; F43 DOAÇÃO DE SANGUE; 

F1 DOENÇA; F45 GREVE; 

F2 TRATAMENTO AMBULATÓRIO - PRÓPRIO; F46 EXERCICIO DE CARGOS NAS AUTARQUIAS; 

F4 TRATAMENTO AMBULATÓRIO - FAMILIAR <10 ANOS; F47 PARTICIPAÇÃO EM ORGÃOS DE GESTÃO; 

F5 TRATAMENTO AMBULATÓRIO - FAMILIAR; F53 CASAMENTO; 

F6 ASSISTÊNCIA FAMILIAR <12 ANOS; F54 FALECIMENTO DE FAMILIAR; 

F7 ASSISTÊNCIA FAMILIAR >12 ANOS ; F57 CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES; 

F8 DOENÇA COM INTERNAMENTO HOSPITALAR; F66 MOTIVOS NÃO IMPUTÁVEIS; 

F10 DOENÇA - JUNTA MÉDICA;  F68 ASSISTÊNCIA FAMILIARES; 

F16 MATER./PATER./ADOÇÃO (120 ou 150 DIAS - 100%); F70 DESLOCAÇÃO PELO ENC. EDU. AO ESTAB. DE ENSINO; 

F19 GRAVIDEZ DE RISCO; F71 ASSISTÊNCIA FILHOS <12 ANOS COM INTERNAMENTO. 
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Pessoal Não Docente 
 

 
 

Gráfico 3 
 

 
 

Gráfico 4 
Legenda – Motivo da ausência 
 
F51 POR CONTA DAS FÉRIAS DESCONTA NO PRÓPRIO ANO; F23 LICENÇA PARENTAL EXCLUSIVA PAI (100%); 

F52 POR CONTA DE FÉRIAS DESCONTA NO ANO SEGUINTE; F35 DESPACHO Nº185 (CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, ETC.); 

F56 FÉRIAS; F36 FORMAÇÃO; 

F94 FÉRIAS (SUBSTITUÇÃO POR DOENÇA); F38 TRABALHADOR ESTUDANTE; 

F00 REUNIÕES E OUTRAS AT. SUPERIORMENTE AUTORIZADAS; F43 DOAÇÃO DE SANGUE; 

F1 DOENÇA; F45 GREVE; 

F2 TRATAMENTO AMBULATÓRIO - PRÓPRIO; F46 EXERCICIO DE CARGOS NAS AUTARQUIAS; 

F4 TRATAMENTO AMBULATÓRIO - FAMILIAR <10 ANOS; F47 PARTICIPAÇÃO EM ORGÃOS DE GESTÃO; 

F5 TRATAMENTO AMBULATÓRIO - FAMILIAR; F53 CASAMENTO; 

F6 ASSISTÊNCIA FAMILIAR <12 ANOS; F54 FALECIMENTO DE FAMILIAR; 

F7 ASSISTÊNCIA FAMILIAR >12 ANOS ; F57 CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES; 

F8 DOENÇA COM INTERNAMENTO HOSPITALAR; F66 MOTIVOS NÃO IMPUTÁVEIS; 

F10 DOENÇA - JUNTA MÉDICA;  F68 ASSISTÊNCIA FAMILIARES; 

F16 MATER./PATER./ADOÇÃO (120 ou 150 DIAS - 100%); F70 DESLOCAÇÃO PELO ENC. EDU. AO ESTAB. DE ENSINO; 

F19 GRAVIDEZ DE RISCO; F71 ASSISTÊNCIA FILHOS <12 ANOS COM INTERNAMENTO. 
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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 90,6%, inferior aos anos letivos anteriores. Nos quadros abaixo, destacam-se as células em que o valor é inferior a 90%. 

 
 
 

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 9 

 
 
 
 

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 10 

 
 

2018/2019 

 

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

  
 

P D 
 

P D 
 

P D 
 

  5.º 1492 1401 93,9 1508 1344 89,1 811 762 94,0 

  6.º 1342 1272 94,8 1360 1196 87,9 738 702 95,1 

  7.º 1936 1763 91,1 1948 1699 87,2 1080 937 86,8 

  8.º 1480 1377 93,0 1507 1340 88,9 841 713 84,8 

  9.º 1222 1144 93,6 1276 1124 88,1 593 540 91,1 

  

  
 

93,3 
  

88,2 
  

90,4 
 

90,6 

 
Quadro 11 
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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 variáveis, verificando-se em todos os anos de escolaridade e em quase todas as turmas uma 

diminuição da percentagem de efetivação de aulas dadas. Os valores mais baixos decorrem, essencialmente, de situações 

de doença dos próprios ou de familiares a cargo, como anteriormente se referenciou.  

Importa ainda destacar que há alguns 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. De qualquer forma, não são estas situações que condicionam de 

forma determinante as percentagens apresentadas. 
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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 373 353 94,6 379 340 89,7 204 197 96,6 

5.º B 375 353 94,1 375 337 89,9 194 186 95,9 

5.º C 371 347 93,5 375 335 89,3 208 192 92,3 

5.º D 373 348 93,3 379 332 87,6 205 187 91,2 

92,3 
  

93,9 
  

89,1 
  

94,0 
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 96,8 95,2 96,9 96,3 98,4 100,0 90,6 96,3 100,0 100,0 90,6 96,9 100,0 93,4 100,0 97,8 

ING 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

HGP 87,5 60,0 100,0 82,5 80,0 65,4 100,0 81,8 80,0 65,4 100,0 81,8 80,0 65,4 100,0 81,8 

CD 100,0 85,7 100,0 95,2 66,7 100,0 100,0 88,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 75,0 86,1 

MAT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,4 93,8 97,4 96,8 98,4 93,8 96,3 100,0 98,4 83,3 93,9 

CN 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,0 87,5 94,5 100,0 96,0 87,5 94,5 100,0 92,0 88,2 93,4 

EV 90,9 69,2 87,5 82,5 92,3 78,6 83,3 84,7 91,7 78,6 83,3 84,5 83,3 85,7 85,7 84,9 

ET 84,6 87,5 100,0 90,7 88,5 57,7 75,0 73,7 72,7 57,7 75,0 68,5 58,3 35,7 83,3 59,1 

EM 91,7 76,0 92,9 86,8 92,3 95,8 92,9 93,7 92,3 95,8 92,9 93,7 91,7 80,0 92,9 88,2 

TIC 66,7 85,7 100,0 84,1 66,7 100,0 100,0 88,9 66,7 100,0 100,0 88,9 80,0 85,7 100,0 88,6 

EF 97,4 89,5 100,0 95,6 91,9 81,1 100,0 91,0 94,6 81,1 100,0 91,9 100,0 94,4 83,3 92,6 

EMRC 92,3 91,7 83,3 89,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 94,4 

TEATRO 76,9 83,3 87,5 82,6 81,8 83,3 87,5 84,2 76,9 83,3 87,5 82,6 76,9 100,0 100,0 92,3 

OC 100,0 100,0 85,7 95,2 100,0 84,6 87,5 90,7 100,0 84,6 87,5 90,7 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Quadro 13 

GLOBAL / DISCIPLINA  
 

 
1.º 2.º 3.º 

 
PORT 98,8 93,1 96,9 96,3 

ING 100,0 100,0 98,8 99,6 

HGP 81,9 64,0 100,0 82,0 

CD 91,7 78,0 93,8 87,8 

MAT 99,2 98,8 94,3 97,4 

CN 100,0 96,0 93,9 96,6 

EV 89,6 79,2 89,1 86,0 

ET 76,0 70,2 89,6 78,6 

EM 92,0 86,9 90,5 89,8 

TIC 70,0 89,3 100,0 86,4 

EF 96,0 89,4 90,8 92,1 

EMRC 98,1 97,9 88,5 94,8 

TEATRO 78,1 84,0 87,5 83,2 

OC 100,0 96,2 93,3 96,5 
 

Quadro 14 
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6.º ano 
 
GLOBAL / TURMA 

 1.º período 2.º período 3.º período 

Turma Previstas Dadas Taxa Previstas Dadas Taxa Previstas Dadas Taxa 

6.º A 336 319 94,9 339 296 87,3 186 175 94,1 

6.º B 334 316 94,6 343 299 87,2 184 177 96,2 

6.º C 336 318 94,6 339 303 89,4 186 178 95,7 

6.º D 336 319 94,9 339 298 87,9 182 172 94,5 

95,6 

  
94,8 

  
87,9 

  
95,1 

Quadro 15 
 
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 86,9 100 94,6 96,8 88,5 100 95,1 100 93,5 100 97,8 100 95,1 100 98,4 

ING 94,7 92,1 100 95,6 94,7 92,1 100 95,6 94,7 92,1 100 95,6 94,7 100 100 98,2 

HGP 100 96,2 85,7 94,0 88,5 62,5 100 83,7 84,6 62,5 100 82,4 87,5 56 100 81,2 

MAT 100 100 106,3 102,1 100 93,9 100 98,0 100 96,8 100 98,9 100 96,8 100 98,9 

CN 80 80,8 78,6 79,8 100 92,6 100 97,5 100 96 100 98,7 96,2 100 100 98,7 

EV 90,9 69,2 87,5 82,5 84,6 83,3 83,3 83,7 84,6 83,3 83,3 83,7 91,7 75 83,3 83,3 

ET 96,2 95,8 83,3 91,8 100 100 83,3 94,4 100 100 83,3 94,4 100 100 100 100,0 

EM 91,7 84 100 91,9 91,7 84 100 91,9 92,3 100 92,9 95,1 92,3 95,8 83,3 90,5 

EDF 97,4 75 95 89,1 89,5 71,1 87 82,5 86,5 67,5 85 79,7 86,5 67,5 83,3 79,1 

EMRC 81,8 69,2 62,5 71,2 92,3 100 100 97,4 92,3 100 100 97,4 81,8 69,2 62,5 71,2 

 
Quadro 16 

 
GLOBAL / DISCIPLINA  

 
1.º 2.º 3.º 

 

PORT 98,4 91,0 100,0 96,5 

ING 94,7 94,1 100,0 96,3 

HGP 90,1 69,3 96,4 85,3 

MAT 100,0 96,9 101,6 99,5 

CN 94,0 92,3 94,6 93,7 

EV 88,0 77,7 84,4 83,4 

ET 99,0 99,0 87,5 95,2 

EM 92,0 91,0 94,0 92,3 

EF 90,0 70,3 87,6 82,6 

EMRC 87,1 84,6 81,3 84,3 

 
Quadro 17 
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7.º ano 
 

GLOBAL / TURMA 
 

 1.º período 2.º período 3.º período 

Turma Previstas Dadas Taxa Previstas Dadas Taxa Previstas Dadas Taxa 

7.º A 385 347 90,1 393 357 90,8 216 188 87,0 

7.º B 406 377 92,9 415 365 88,0 226 197 87,2 

7.º C 382 350 91,6 390 349 89,5 212 186 87,7 

7.º D 386 356 92,2 383 339 88,5 212 183 86,3 

7.º E 387 333 86,0 389 314 80,7 214 183 85,5 

89,3 
  

91,7 
  

89,2 
  

87,1 
Quadro 18 

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 98,0 98,0 96,2 97,4 95,9 94,1 88,5 92,8 100 98,0 92,9 96,9 100 98,0 92,9 97,0 100 100 100 100 

ING 97,3 89,2 85,0 90,5 97,3 89,2 86,4 91,0 97,3 89,2 85,0 90,5 97,3 91,9 86,4 91,9 97,3 89,2 81,8 89,4 

FRA 95,8 92,0 78,6 88,8 95,8 92,0 78,6 88,8 78,3 77,8 71,4 75,8 87,5 60,0 64,3 70,6 83,3 60,0 50,0 64,4 

ALEM 
    

95,8 84,0 78,6 86,1             

HIS 93,1 90,9 94,4 92,8 93,1 90,9 94,4 92,8 100 96,8 87,5 94,8 100 96,9 89,5 95,4 100 93,8 93,8 95,8 

GEOG 93,8 84,4 100 92,7 93,8 84,4 93,8 90,6 86,7 90,6 95,0 90,8 90,6 96,9 100 95,8 90,6 96,9 100 95,8 

CD 71,4 83,3 100 84,9 100 71,4 50,0 73,8 83,3 83,3 75,0 80,6 100 100 100 100 66,7 71,4 100 79,4 

MAT 98,0 98,0 96,4 97,5 98,0 98,0 95,8 97,3 96,0 94,2 91,7 94,0 86,3 82,0 77,8 82,0 80,4 60,0 68,0 69,5 

CN 90,9 93,3 93,8 92,7 90,9 86,7 94,1 90,6 93,5 87,1 94,1 91,6 81,3 84,4 87,5 84,4 78,1 78,1 82,4 79,5 

FQ 93,3 83,9 88,9 88,7 96,7 87,1 94,7 92,8 90,0 87,1 88,2 88,4 90,6 84,4 93,8 89,6 70,0 58,1 94,7 74,3 

EV 69,2 91,7 62,5 74,5 92,3 83,3 83,3 86,3 92,3 83,3 83,3 86,3 83,3 85,7 83,3 84,1 69,2 91,7 75,0 78,6 

TIC 50,0 83,3 100 77,8 66,7 85,7 100 84,1 80,0 85,7 75,0 80,2 66,7 100 100 88,9 66,7 85,7 100 84,1 

EDF 74,3 82,9 68,2 75,1 74,3 81,6 75,0 77,0 75,7 86,5 83,3 81,8 100 85,7 72,7 86,1 89,2 83,8 100 91,0 

EMRC 100 100 83,3 94,4 100 76,9 75,0 84,0 100 100 83,3 94,4 100 100 100 100 81,8 69,2 75,0 75,3 

OM 75,0 85,7 71,4 77,4 84,6 75,0 100 86,5 84,6 66,7 100 83,8 92,3 91,7 100 94,7 84,6 75,0 100 86,5 

 
Quadro 19 

 

GLOBAL / DISCIPLINA  

 
1.º 2.º 3.º 

 
PORT 98,8 97,6 94,1 96,8 

ING 97,3 89,7 84,9 90,6 

FRA 88,2 76,4 68,6 77,7 

ALEM 95,8 84,0 78,6 86,1 

HIS 97,8 92,5 88,7 93,0 

GEOG 91,0 91,9 97,9 93,6 

CD 83,0 84,5 93,8 87,1 

MAT 92,1 81,1 76,8 83,3 

CN 88,4 88,2 90,7 89,1 

FQ 87,0 80,0 91,9 86,3 

EV 82,2 87,9 79,8 83,3 

TIC 71,1 87,6 91,7 83,5 

EDF 81,2 84,9 84,8 83,6 

EMRC 91,2 90,2 83,3 88,2 

OM 87,3 79,2 89,3 85,3 
 

Quadro 20 
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8.º ano 
 

GLOBAL / TURMA 
 

 1.º período 2.º período 3.º período 

Turma Previstas Dadas Taxa Turma Previstas Dadas Taxa Turma Previstas 

8.º A 372 350 94,1 375 336 89,6 210 182 86,7 

8.º B 374 342 91,4 381 339 89,0 209 176 84,2 

8.º C 373 336 90,1 374 329 88,0 210 172 81,9 

8.º D 361 349 96,7 377 336 89,1 212 183 86,3 

88,9 

  
93,1 

  
88,9 

  
84,8 

Quadro 21 

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 98,0 96,1 84,6 92,9 95,9 92,2 88,5 92,2 95,9 94,1 84,6 91,6 100,0 98,0 100,0 99,3 

ING 97,4 86,8 83,3 89,2 97,2 87,2 80,0 88,1 97,2 87,2 80,0 88,1 100,0 87,2 85,0 90,7 

FRA 96,2 91,7 92,9 93,6 88,5 70,8 64,3 74,5 96,0 92,3 78,6 89,0 79,2 80,0 85,7 81,6 

HIS 100,0 91,7 85,7 92,5 100,0 91,7 85,7 92,5 100,0 96,2 68,8 88,3 100,0 91,7 85,7 92,5 

GEOG 92,3 100,0 92,9 95,1 92,0 88,5 93,3 91,3 100,0 95,8 100,0 98,6 92,0 88,5 78,6 86,3 

MAT 100,0 96,1 93,3 96,5 100,0 94,1 90,3 94,8 100,0 92,0 86,7 92,9 100,0 94,3 88,5 94,3 

CN 94,6 83,8 90,9 89,8 91,9 79,5 81,8 84,4 91,9 83,8 86,4 87,3 97,3 91,9 85,0 91,4 

FQ 94,4 89,7 95,0 93,1 94,6 89,2 90,0 91,3 71,4 66,7 90,0 76,0 89,2 86,5 85,0 86,9 

EV 92,3 66,7 83,3 80,8 69,2 100,0 75,0 81,4 72,7 91,7 56,3 73,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

EDF 72,7 76,9 62,5 70,7 76,9 83,3 83,3 81,2 84,6 91,7 100,0 92,1 137,5 62,5 62,5 87,5 

EMRC 92,3 100,0 100,0 97,4 100,0 100,0 83,3 94,4 92,3 91,7 83,3 89,1 100,0 76,9 75,0 84,0 

TIC 69,2 91,7 87,5 82,8 66,7 92,9 100,0 86,5 69,2 91,7 75,0 78,6 69,2 91,7 75,0 78,6 

LAVM 100,0 92,3 62,5 84,9 92,3 92,9 71,4 85,5 72,7 61,5 62,5 65,6 84,6 91,7 100,0 92,1 
 

Quadro 22 

GLOBAL / DISCIPLINA 

 
1.º 2.º 3.º 

 PORT 97,4 95,1 89,4 94,0 

ING 98,0 87,1 82,1 89,0 

FRA 89,9 83,7 80,4 84,7 

HIS 100,0 92,8 81,5 91,4 

GEOG 94,1 93,2 91,2 92,8 

MAT 100,0 94,1 89,7 94,6 

CN 93,9 84,7 86,0 88,2 

FQ 87,4 83,0 90,0 86,8 

EV 83,6 89,6 78,6 83,9 

EDF 92,9 78,6 77,1 82,9 

EMRC 96,2 92,1 85,4 91,2 

TIC 68,6 92,0 84,4 81,6 

LAVM 87,4 84,6 74,1 82,0 

 

Quadro 23 
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9.º ano 
 

GLOBAL / TURMA 
 

 

 1.º período 2.º período 3.º período 

Turma Previstas Dadas Taxa Turma Previstas Dadas Taxa Turma Previstas 

9.º A 406 385 94,8 426 377 88,5 199 186 93,5 

9.º B 411 387 94,2 422 376 89,1 197 178 90,4 

9.º C 405 372 91,9 428 371 86,7 197 176 89,3 

90,9 

  
93,6 

  
88,1 

  
91,1 

Quadro 24 
 

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 96,9 100,0 99,0 96,8 96,9 96,6 96,8 98,4 98,4 93,5 96,8 

ING 97,3 84,2 83,3 88,3 97,4 86,8 82,4 88,9 97,2 80,0 82,4 86,5 

FRA 96,2 87,5 76,9 86,9 91,7 76,9 69,2 79,3 75,0 73,1 69,2 72,4 

HIS 93,1 88,2 93,3 91,6 93,3 90,9 100,0 94,7 100,0 91,2 100,0 97,1 

GEOG 86,7 85,3 92,9 88,3 90,6 83,9 93,8 89,4 90,0 85,3 92,9 89,4 

MAT 95,3 91,9 93,5 93,6 96,9 93,3 90,6 93,6 93,7 90,6 92,9 92,4 

CN 97,3 86,8 100,0 94,7 94,4 92,5 100,0 95,6 94,4 90,0 85,7 90,1 

FQ 94,4 87,5 94,1 92,0 91,7 87,5 94,1 91,1 94,4 85,0 94,1 91,2 

EV 91,7 92,9 100,0 94,8 91,7 100,0 80,0 90,6 80,8 91,7 94,1 88,9 

EDF 91,9 81,6 100,0 91,2 94,9 83,3 94,7 91,0 77,1 65,0 83,3 75,2 

EMRC 81,8 64,3 66,7 70,9 81,8 64,3 66,7 70,9 92,3 91,7 83,3 89,1 

OC 100,0 100,0 100,0 100,0 92,3 83,3 83,3 86,3 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Quadro 25 

 
GLOBAL / DISCIPLINA  

 
1.º 2.º 3.º 

 PORT 98,4 97,4 96,7 97,5 

ING 97,3 83,7 82,7 87,9 

FRA 87,6 79,2 71,8 79,5 

HIS 95,5 90,1 97,8 94,5 

GEOG 89,1 84,8 93,2 89,0 

MAT 95,3 92,0 92,3 93,2 

CN 95,4 89,8 95,2 93,5 

FQ 93,5 86,7 94,1 91,4 

EV 88,0 94,8 91,4 91,4 

EDF 88,0 76,6 92,7 85,8 

EMRC 85,3 73,4 72,2 77,0 

OC 97,4 94,4 94,4 95,4 

 
Quadro 26 
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2.3. ABSENTISMO DOS ALUNOS 

 
As taxas de absentismo dos alunos, num ano letivo em que se verificaram inúmeras retenções por excesso de faltas, 

merece também uma análise mais pormenorizada. Além das ausências justificadas e injustificadas, apresentam-se também 

dados sobre faltas disciplinares, faltas de material e pontualidade (que influenciam as faltas injustificadas) e as faltas de 

TPC. 

 
1.º CEB  
 

No 1.º CEB, as faltas justificadas mostram-se com números muito superiores aos das faltas injustificadas, embora estas 

mostrem dados significativos, particularmente no 3.º e no 4.º anos. Tendo em conta o universo de 1.º CEB, os valores 

parecem-nos residuais. 

 
 

 
JUST. INJUST. MATERIAL DISCIP. PONT. TPC 

1.º 1465 8 0 0 14 7 

2.º 1821 38 0 0 5 1 

3.º 1944 257 1 0 3 28 

4.º 1261 148 1 0 3 10 

 
6491 451 2 0 25 46 

 
Quadro 27 
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2.º / 3.º CEB  
 

Nestes ciclos de ensino, os valores são bem mais preocupantes, particularmente no que concerne às faltas 

injustificadas – com números que decorrem grandemente do absentismo de alunos que acabaram retidos por faltas – e às 

faltas disciplinares – em valores particularmente preocupantes no 5.º ano, que apresenta quase 200 ocorrências. Não será 

de negligenciar, porém, o elevado número de ocorrências das restantes modalidades de faltas. 

 

 
JUST. INJUST. MATERIAL DISCIP. PONT. TPC 

5.º 1672 3870 364 194 474 437 

6.º 2168 986 423 72 701 429 

7.º 3013 686 716 77 804 1144 

8.º 3158 1076 340 98 905 316 

9.º 2226 503 171 29 295 266 

 
12237 7121 2014 470 3179 2592 

 
Quadro 28 
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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 

 
No final deste ano letivo, as crianças, de uma forma geral, 
revelam progressos na autonomia, independência, 
responsabilidade, no cumprimento de regras de conivência 
social, no respeito por si e pelo outro e na interação e 
cooperação com os pares.  

 
Expressão e Comunicação 
  
 

 

As atividades desenvolvidas no domínio da linguagem oral e abordagem à escrita 
possibilitaram momentos e experiências de aprendizagem às crianças, que, de acordo com 
as suas manifestações, indicam-nos que as crianças aperfeiçoaram, consolidaram e 
construíram competências linguísticas orais e de literacia emergente. A maioria dos discentes 
revelou progressos significativos na utilização e compreensão da língua, na manipulação de 
silabas, na discriminação de sons, na capacidade de reconhecer rimas, na resolução de 
problemas e na descodificação de mensagens específicas de suportes e conteúdos 
diferentes e diversificados.  
Em relação ao domínio da matemática e no que concerne à construção do pensamento 
logico-matemático, sentido de número, geometria e organização de dados, não se 
observaram dificuldades significativas. Na generalidade, as crianças foram capazes de utilizar 
e mobilizar assertivamente capacidades matemáticas de acordo com a idade e contexto.  
No que respeita ao domínio da educação física, as crianças participaram ativamente nas 
atividades desenvolvidas, evidenciando progresso e competência no desempenho dos 
exercícios de motricidade global, cumprimento de regras e no espírito de equipa.  
Na educação artística, tomando em consideração as exteriorizações verbais, não-verbais, 
gráficas/artísticas das crianças e o seu nível de participação nas atividades orientadas e 
autónomas, podemos inferir que elas desenvolveram e aprimoraram capacidades criativas, 
dramáticas, musicais e de expressão corporal. 
 

 
Conhecimento do Mundo 

 

Nesta área as crianças revelaram muito interesse e curiosidade por fenómenos naturais, por 
espaços construídos, por questões relacionadas com o meio ambiente (conhecimento do 
meio físico, social, cultural e sustentabilidade do planeta), o que permitiu verificar que um 
número elevado de crianças conseguiu fortalecer laços sociais, culturais com o meio próximo, 
espirito crítico e investigativo. 
 

 
Dificuldades Diagnosticadas 

 

Persistem ainda nalgumas crianças dificuldade ao nível da linguagem expressiva, em 
controlar impulsos, frustrações, em respeitar o tempo do outro e, em alguns casos, a 
necessidade de aperfeiçoamento de competências ao nível da persistência e concentração 
nas tarefas e atividades. 
 

Estratégias de atuação Monitorização 

 
- Reforçar os laços de convivência social entre todos os 
grupos de crianças.  
- Reforçar comportamentos positivos.   
- Conceber momentos de vida em grupo que façam 
emergir situações pró-sociais ao nível da tolerância, 
frustração e da resolução de conflitos com o outro.  
- Desenvolvimento de atividades diversificadas de 
consciência fonética e fonológica. 
- Dinamização do PICOLIN e projeto A Ler Vamos e 
Matiga. 

 
- Registos escritos de acontecimentos. 
- Observação direta. 
- Registo em suporte fotográfico e vídeo. 
- Evidências pertinentes acerca de interesses, ações e comportamentos.  
- Avaliação de projetos/atividades partilhada com as crianças.  
- Encontros individuais com pais/EE e outros parceiros educativos. 
- Avaliação individual das crianças por período. 

Quadro 29 
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O quadro que seguidamente se apresenta, 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 (197). Verifica-se que em todos os subdomínios as crianças revelam maioritariamente não ter dificuldades. Porém, no 

domínio Formação Pessoal e Social, destaca-se uma percentagem de 16,32% das crianças a revelarem alguma dificuldade em Convivência Democrática e Cidadania; no domínio Expressão e 

Comunicação, 16,09% revela algumas dificuldades em Artes Visuais (Educação Artística); a revelar também algumas dificuldades, apresentam-se, em Comunicação Oral, 16,17%, em 

Consciência Linguística, 20,31%; em Funcionalidade da linguagem escrita e sua utilização em contexto, 23,66%; em Identificação das convenções da escrita, 24,90%; em Prazer e motivação 

para ler e escrever, 18,09% (Linguagem Oral e Abordagem à Escrita); em Números e Operações, 16,48%; em Organização e Tratamento de Dados, 18,63% e em Geometria e Medida, 17,13% 

(Matemática); no domínio Conhecimento do Mundo, revelam alguma dificuldade em Introdução à Metodologia Científica 14,41% das crianças e em Mundo Tecnológico e Utilização das 

Tecnologias. 15,01%. 

A análise foi efetuada no departamento respetivo, tendo sido delineadas estratégias para minimização das dificuldades detetadas no decorrer do ano letivo seguinte. 
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% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
 

RMD 0,58 0,48 0,58 1,17 0,58 1,99 1,07 0,58 0,58 4,71 2,08 2,67 4,20 2,58 2,12 4,33 5,50 2,58 1,65 1,65 4,48 

RAD 5,54 5,62 5,45 16,32 3,08 16,09 3,91 2,58 2,14 16,17 20,31 23,66 24,90 18,09 16,48 18,63 17,13 9,22 14,41 8,44 15,01 

NRD 92,36 92,39 92,45 81,59 95,41 80,41 93,52 95,91 95,77 77,13 75,13 71,20 68,43 77,82 79,89 75,53 75,86 86,69 81,46 88,40 66,24 

NA 0,58 0,58 0,58 0,00 0,00 0,58 0,58 0,00 0,58 1,07 1,55 1,55 1,55 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 1,55 0,58 13,35 

RMD – Revela muitas dificuldades; RAD – Revela algumas dificuldades; NRD – Não revela dificuldades; NA – Não aplicável. [197 crianças: cada criança corresponde a aproximadamente 0,5%] 
 

Quadro 30
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Relativamente à implementação do PICOLIM (Programa Integrado de Competências de Língua e Matemáticas), 

apresentam-se as conclusões de avaliação do relatório elaborado, que evidencia a evolução verificada com a 

implementação do programa. 

 

 ATIVIDADES IMPACTE NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

1.
º 

p
er

ío
d

o
 - Atividades de perceção/discriminação 

- Exploração de campos lexicais 

- Identificação som-grafia em contextos significativos 

- Tarefas de consciência fonológica e fonética 

- Atividades para descobrir intrusos 

- Incursões linguísticas a partir canções, poemas, 

adivinhas e trava-línguas 

- Descrição de imagens, objetos e ações 

- Organização sequencial de imagens 

- Exploração de pictogramas 

- Análise de vocabulário 

- Reconto de histórias 

- Reconhecimento do singular-plural, masculino feminino, 

sinónimos e antónimos 

- Rimas 

- Realização de experiências diversificadas, decorrentes 
das temáticas exploradas em cada contexto educativo 

O trabalho realizado no âmbito deste programa possibilitou a exploração de 
atividades que contribuíram essencialmente para o desenvolvimento da 
capacidade de rimar, funcionamento da língua, interesse pelo código escrito 
e alargamento do vocabulário.  
Em todas as atividades desenvolvidas as crianças participaram com grande 
entusiasmo, demonstrando interesse e vontade em aprender.  
Notou-se, no decorrer do trimestre, que as crianças adquiriram novo 
vocabulário, conseguindo utiliza-lo em contexto. Houve melhoria na 
articulação de palavras, evidenciando aprendizagem e progressos nos 
grupos em geral.  
Em relação às crianças mais novas, verificou-se motivação e interesse nas 
atividades desenvolvidas, no entanto, dispersavam com alguma facilidade 
quando se exploravam conteúdos mais específicos e/ou quando se 
prolongavam no tempo. Não obstante, foram realizadas aprendizagens 
significativas ao nível da linguagem para estas crianças.  
Para o educador, as evidências observadas e registadas ao longo do 
desenvolvimento do processo foram uma mais-valia para refletir, reorganizar 
a ação educativa e avaliar o desempenho das crianças neste domínio. 
 

2.
º 

p
er

ío
d

o
 - Produção de estruturas sintáticas associando objeto à 

ação 

- Atividades léxico-semânticas 

- Leitura de histórias salientando palavras novas, palavras 

que rimam e registo escrito das mesmas 

- Tarefas de consciência fonológica e fonética 

- Realização de pictogramas 

-Exploração de lengalengas e ditados populares 

- Incursões linguísticas a partir de histórias acontecimentos 

/ situações 

- Realização de registos escritos promovendo a reflexão 

sobre a estrutura das frases 

- Identificação som-grafia em contextos significativos 

- Atividades de sinonímia e antonímia 

- Realização de experiências diversificadas, decorrentes 

das temáticas exploradas em cada contexto educativo. 

Finalizado o segundo período, verifica-se que as atividades delineadas para 
o programa PICOLIN foram, no geral, desenvolvidas e os objetivos 
atingidos.  
As evidências do trabalho realizado no âmbito do programa indicam 
melhorias no domínio da língua em diferentes dimensões.  
As crianças que participaram pela primeira vez nas atividades do PICOLIN 
revelaram motivação e interesse pelos assuntos tratados. As crianças que já 
intervieram em anos anteriores apresentam aumento de vocabulário, 
desenvolvimento progressivo na consciência fonológica, na emergência da 
escrita, algum domínio no uso da estrutura da língua, maior rapidez na 
transmissão, compreensão e produção de mensagens e textos. 

3.
º 

p
er

ío
d

o
 - Produção de estruturas sintáticas associando objeto à 

ação 

- Atividades léxico-semânticas 

- Leitura de histórias salientando palavras novas, palavras 

que rimam e registo escrito das mesmas 

- Tarefas de consciência fonológica e fonética 

- Realização de pictogramas 

- Exploração de lengalengas e ditados populares 

- Incursões linguísticas a partir de histórias acontecimentos 

/ situações 

- Realização de registos escritos promovendo a reflexão 

sobre a estrutura das frases 

- Identificação som-grafia em contextos significativos 

- Atividades de sinonímia e antonímia 

- Realização de experiências diversificadas, decorrentes 

das temáticas exploradas em cada contexto educativo 

No 3.º período, deu-se continuidade às atividades diárias, em grande e 
pequeno grupo, que permitiram analisar e refletir sobre a aquisição de 
várias competências linguísticas.  
Verifica-se que as crianças estão mais participativas ao nível da oralidade, 
apresentando uma maior e mais correta articulação de palavras, participam 
ativamente nos diálogos em grupo e individuais com frases cada vez mais 
complexas, adquiriram novo vocabulário e respondem cada vez mais 
assertivamente às perguntas/atividades desenvolvidas no programa “A ler 
Vamos e Matiga”.  
A maioria das crianças (principalmente as da faixa etária dos 4 e dos 5 
anos) está desperta e motivada para as atividades de leitura/escrita. No 
conto e reconto de histórias as crianças estão mais motivadas, mais atentas 
conseguindo seguir a sequência temporal das mesmas. Todas as atividades 
foram aceites pelas crianças com agrado, assim como a realização de 
diversas experiências decorrentes de temáticas exploradas em cada 
contexto educativo. 
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 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). 

 

 

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. 

Transcrevem-se, então, os dados do relatório elaborado pelo SPO para o ano letivo 2018/2019. 

 

“Como objetivos específicos deste projeto, podemos definir: 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Metodologia de intervenção 

No presente ano letivo a metodologia utilizada assentou fundamentalmente no eixo Crianças, tendo-se optado por 

promover: 

 

Junto das Educadoras, realizou-se o processo de consultoria na área da literacia emergente, matemática ou noutras 

áreas da intervenção psicológica, através de reunião com o grupo, tendo-se igualmente sugerido o Encaminhamento das 

crianças para serviços complementares (terapia da fala, consulta de desenvolvimento, eventual identificação para medidas 

do DL n.º 54/2018). 

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 

•  
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Amostra e Resultados 

 

No ano letivo 2018/2019, foi iniciada a intervenção no Jardim-de-Infância do Agrupamento que, de forma estratégica e 

tendo em conta que no ano letivo anterior se deu início ao projeto com uma amostra-piloto. 

Desta forma, no total, beneficiaram de avaliação em pré-teste e posteriormente integrados em intervenção direta em 

pequeno grupo pelas psicólogas um total de vinte e sete crianças, distribuídas pelos Jardins-de-Infância de Pulgada, 

Recarei e Sobreira. 

O protocolo de avaliação sofreu alterações face ao ano letivo anterior, tornando-se de mais fácil e célere administração, 

e igualmente menos fastidioso para as crianças. Facilita a recolha de competências ao nível da consciência fonológica e de 

competências matemáticas, bem como de compreensão oral e consciência fonológica. 

De seguida, são vertidos em forma de tabela os resultados obtidos pelas crianças, permitindo uma caracterização da 

amostra em termos globais, e em termos individuais, de cada menino intervencionado em pequeno grupo. Uma análise 

geral permite concluir pela melhoria significativa do desempenho das crianças intervencionadas que, em alguns dos casos, 

apresentavam níveis abaixo dos esperados para a sua idade. Desta forma, parecem ter desenvolvido as suas competências 

académicas, nomeadamente pré-leitoras e matemáticas, mas também competências cognitivas ao nível da atenção e 

concentração, por exemplo.” 

 

 

[Na informação que abaixo se apresenta, encontram-se ocultos os nomes das crianças.] 
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1.º CEB 
 

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

 

 1.º 2.º 3.º 4.º 

 

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

PORT. 1,47 11,76 1,47 10,29 98,53 16,05 13,75 9,88 3,87 90,12 14,94 14,94 7,06 7,88 92,94 8,45 5,63 1,41 4,22 98,59 

MAT. 1,47 4,41 2,94 1,47 97,06 16,05 10,00 12,35 -2,35 87,65 22,99 12,64 9,41 3,23 90,59 15,49 4,23 7,04 -2,81 92,96 

EM 0,00 1,47 0,00 1,47 100,0 4,94 6,25 6,17 0,08 93,83 5,75 4,60 0,00 4,60 100,0 4,23 1,41 1,41 0,00 98,59 

EA 0,00 1,47 1,47 0,00 98,53 1,23 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 1,15 0,00 1,15 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 

EF/EFM 1,47 1,47 0,00 1,47 100,0 1,23 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 

ING. 
          

0,00 1,15 0,00 1,15 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 

AE 0,00 1,47 1,47 0,00 98,53 0,00 1,25 4,94 -3,69 95,06 0,00 1,15 0,00 1,15 100,0 4,23 0,00 1,41 -1,41 98,59 

OC 0,00 1,47 1,49 -0,02 98,51 1,23 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 1,15 0,00 1,15 100,0 0,00 0,00 1,41 -1,41 98,59 

 
Quadro 31 

 
Das taxas de insucesso, destaca-se essencialmente o caso da disciplina de Matemática, no segundo ano de 

escolaridade, correspondente 12,35%. 
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Relativamente à implementação do PICOLIN (Programa Integrado de Competências de Língua), apresentam-se as 

conclusões do relatório elaborado. 

 

 

  

 Seleção de palavras em situações de oralidade ou leitura de textos/obras; 
 Exploração das palavras: 

- Descoberta do significado da palavra no contexto, procura do seu 
significado; 
- Descoberta de possíveis novos significados para essa palavra; 
- Exploração de sinonímia/antonímia, família de palavras, palavras 
homónimas, campos lexicais e campos semânticos; 

 Afixação das palavras exploradas; 
 Escrita de frases progressivamente mais complexas (trabalho diário de escrita 

de frases aplicando as palavras exploradas); 
 Utilização dessas palavras em novas situações de escrita de frases/textos 

(utilização das mesmas na tarefa diária de escrita de um texto descritivo); 
 Como forma de motivação para a utilização do novo vocabulário, convite à 

leitura à turma das frases/textos onde foram usadas as palavras trabalhadas; 
 Apresentação no blogue de algumas das atividades desenvolvidas; 
 Jogos de linguagem envolvendo o código da língua; 
 Ilustração de palavras; 
 TIC - produção de trabalhos para o jornal de Agrupamento;  
 Produção de um cartaz para o Concurso da FAPAS. 
 

 
 

  

  ATIVIDADES IMPACTE NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

1.
º 

p
er

ío
d

o
 

1.
º 

A
N

O
  

Ao longo do 1.º período os alunos realizaram as atividades previstas na 
planificação do 1.º ano no âmbito do projeto. 
Os alunos recolheram junto das famílias lengalengas e cantilenas no âmbito da 
natureza, fazendo assim referência ao Projeto do Parque das Serras. 
Essas lengalengas foram posteriormente exploradas oralmente em sala de aula. 
Após a exploração oral procedeu-se a uma exploração escrita, registando 
algumas palavras com letras por eles aprendidas. Registaram pequenas frases 
sobre os temas em estudo e ilustraram as mesmas. 
Estas atividades/estratégias de exploração dos trabalhos proporcionaram a 
consolidação dos conteúdos abordados, proporcionando a observação das 
ocorrências de natureza linguística e literária, a sua problematização (sempre 
adequada ao nível do ensino), a clarificação da informação e a exercitação por 
parte do aluno.  
Os alunos continuaram a contactar com textos literários portugueses 
diversificados e com características específicas, neste caso, as lengalengas do 
património oral português, nomeadamente as da educação literária planificadas 
para o 1.º ano de escolaridade, o que permitiu ampliar o espectro de leituras e 
favorecer a interação discursiva e o enriquecimento da comunicação. 
Os alunos demonstraram sempre interesse e empenho em todas as atividades 
realizadas. A partilha dos trabalhos realizados contribuiu para um aumento da 
autoestima e autoconfiança, necessárias ao desenvolvimento de trabalhos 
futuros. 
 

 
Foi cumprida a planificação inicial, realizando-se 
as atividades previstas, indo-se ao encontro das 
aprendizagens essenciais de 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. 

2.
º 

A
N

O
 

 Seleção de palavras em situações de oralidade ou leitura de textos/obras; 
 Exploração das palavras: 

- Descoberta do significado da palavra no contexto, procura do seu 
significado; 
- Descoberta de possíveis novos significados para essa palavra; 
- Exploração de sinonímia/antonímia, família de palavras, palavras 
homónimas, campos lexicais e campos semânticos; 

 Afixação das palavras exploradas; 
 Escrita de frases progressivamente mais complexas (trabalho diário de escrita 

de frases aplicando as palavras exploradas); 
 Utilização dessas palavras em novas situações de escrita de frases/textos 

(utilização das mesmas na tarefa diária de escrita de um texto descritivo); 

Este programa permitiu aos alunos a 
compreensão e a apropriação de um novo 
léxico que lhes facilita a compreensão da leitura 
e permite expressarem-se com menos 
dificuldade, despertando neles a necessidade 
de conhecer e adquirir novos vocábulos. 
Foi visível o gosto dos alunos pela descoberta 
de novas palavras e o empenho na sua 
utilização no discurso oral e/ou escrito. 
A motivação dos alunos levou-os estarem muito 
mais atentos nas leituras, identificando e 
sugerindo novas palavras a trabalhar. 
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 ATIVIDADES IMPACTE NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

3.
º 

A
N

O
 

 Seleção de palavras em situações de oralidade ou leitura de textos/obras: 
 Exploração das palavras: 

- Descoberta do significado da palavra no contexto, procura do seu significado 
- Descoberta de possíveis novos significados para essa palavra 
- Exploração de sinonímia/antonímia, família de palavras, palavras 
homónimas, campos lexicais e campos semânticos. 

 Afixação das palavras exploradas 
 Escrita de frases aplicando essas palavras nos significados possíveis 

(trabalho diário, explorando uma palavra pelo tempo considerado necessário) 
 Utilização dessas palavras em novas situações de escrita de frases/textos, 

atribuindo-se "pontos" à aplicação 
 Como forma de motivação para a utilização do novo vocabulário, convite à 

leitura à turma das frases/textos onde foram usadas as palavras trabalhadas. 
 Apresentação no blogue de algumas das atividades 
 Partilha dos trabalhos no jornal do agrupamento. 

Continuou a ser visível a motivação e gosto dos 
alunos pela identificação / descoberta de novas 
palavras e o empenho na aplicação no discurso. 
A motivação dos alunos torna-os mais atentos 
nas leituras, de modo a identificar e sugerir 
novas palavras a trabalhar. 
 

 

4.
º 

A
N

O
 Ao longo do 1.º período os alunos realizaram as atividades previstas na 

planificação do 4.º ano no âmbito do projeto. 
Aproveitou-se este projeto para despertar a consciencialização para o Meio 
Ambiente e para os seus problemas, oferecendo aos alunos oportunidades de 
aprendizagem para melhor compreensão do tema:  
 Visualização de vídeos e apresentações Powerpoint sobre os problemas 

ambientais; 
 Estudo de palavras relacionadas com o meio ambiente: significado; 

sinonímia e antonímia; elaboração de frases com as palavras… 

Os alunos demonstraram interesse e empenho em 
todas as atividades realizadas.  
As situações de comunicação oral e escrita 
tiveram em atenção os interesses e a criatividade 
dos alunos e proporcionaram uma sólida 
aprendizagem dos conteúdos abordados e a 
aquisição de competências que lhes permitam 
melhorar o seu desempenho em todos os 
domínios da língua.  
O projeto permitiu desenvolver nos alunos o seu 
potencial crítico face à sua perceção de expressão 
oral e escrita. 

 
Durante este período foi dado cumprimento à planificação inicial.   
O projeto permitiu o desenvolvimento de diferentes atividades, promovendo o desenvolvimento de conhecimentos, capacidades e atitudes, e foi 
uma forma importante de exploração de conteúdos e de situações que levaram os alunos a encontrar respostas para aos seus gostos, interesses 
e necessidades, ao mesmo tempo que ajudou no aperfeiçoamento da expressão oral, motivando os alunos a expressar-se com rigor e por 
iniciativa própria.  
As atividades desenvolvidas foram delineadas para promover a motivação, o trabalho em grupo, a comunicação e assertividade, o treino da 
audição, da escrita e da oralidade para que os alunos consigam um bom domínio da língua.  
Os alunos mostraram-se predispostos para estes momentos e as atividades contribuíram para a consecução dos objetivos estabelecidos, 
envolvendo-os na construção das suas aprendizagens, dado que lhes foi exigido o exercício de observação, análise, reflexão e tomada de 
decisões, suscitando o diálogo e motivando o debate e a cooperação. 
A título conclusivo, pode dizer-se que o projeto permitiu o desenvolvimento de aprendizagens significativas e funcionais que podem contribuir 
para o desenvolvimento da maturidade social dos alunos. 
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 ATIVIDADES IMPACTE NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 
2.

º 
p

er
ío

d
o

 

1.
º 

A
N

O
  

Ao longo do 2.º período os alunos desenvolveram atividades previstas 
inicialmente na planificação anual / trimestral. 
Os alunos leram e interpretaram lengalengas e cantilenas no âmbito da 
Natureza, fazendo assim referência ao Projeto do Parque das Serras.  
Foi proporcionado o contacto com textos do património tradicional literário 
nacional, proporcionando jogos de leitura e recitação que permitiram 
desenvolver a linguagem. 
Após a exploração oral, procedeu-se à exploração escrita, registando 
pequenas textos e promovendo a criação de pequenas lengalengas. 
Para estas atividades contribui a participação dos Pais e Encarregados de 
Educação. 
Estas atividades/estratégias de exploração dos trabalhos proporcionaram a 
consolidação dos conteúdos abordados, proporcionando a observação das 
ocorrências de natureza linguística e literária, a sua problematização (sempre 
adequada ao nível do ensino), a clarificação da informação e a exercitação por 
parte do aluno, sendo ampliado o espectro de leituras e favorecida a interação 
discursiva e o enriquecimento da comunicação. 
Os alunos mostraram interesse e empenho em todas as atividades realizadas. 
As mesmas foram enriquecidas com a participação da comunidade educativa 
A partilha dos trabalhos realizados contribuiu para um aumento da autoestima 
e autoconfiança, necessários ao desenvolvimento de trabalhos futuros. 
 

 
Foi cumprida a planificação inicial, realizando-se 
as atividades previstas de encontro as metas e 
programas 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.  
 
 
 

 

2.
º 

A
N

O
 

 Seleção e exploração de palavras em situações de oralidade ou leitura Verifica-se que os alunos vão tentando aplicar o 
novo vocabulário nos diálogos que mantêm no 
decorrer das aulas. Nota-se interesse e empenho 
em utilizar novos vocábulos nas aprendizagens.  
Enriquecimento do vocabulário; desenvolvimento 
da criatividade e da expressividade. 

 

3.
º 

A
N

O
 

 Seleção de palavras em situações de oralidade ou leitura de textos/obras 
 Exploração das palavras: 

- o significado da palavra no contexto 
- investigação de possíveis novos significados para essa palavra 
- exploração de sinonímia/antonímia, família de palavras, palavras 
homónimas, campos lexicais e campos semânticos. 

 Escrita de frases aplicando essas palavras nos significados possíveis 
(trabalho diário, explorando uma palavra pelo tempo considerado 
necessário) 

 Utilização dessas palavras em situações de oralidade (sendo assinalado o 
seu uso pelos colegas) 

 Utilização dessas palavras em novas situações de escrita de frases/textos, 
atribuindo-se "pontos" à aplicação 

 Apresentação no blogue de algumas das atividades 
 Partilha dos trabalhos no jornal do agrupamento 
 

Intencionalmente, têm vindo a ser introduzidos no 
discurso e na apresentação dos temas novos 
vocábulos. 
Nota-se uma maior atenção e perspicácia nos 
alunos no discurso da professora e nas leituras 
realizadas de modo a identificar e sugerir novas 
palavras a trabalhar. 
É visível a motivação e empenho dos alunos na 
identificação e descoberta dessas novas palavras. 
De uma forma natural, esse novo vocabulário vai 
sendo utilizado pelos alunos no discurso oral e 
nas produções escritas, enriquecendo as suas 
competências. 
 

 

4.
º 

A
N

O
 Ao longo do 2.º período, dando continuidade ao trabalho iniciado no período 

anterior, os alunos realizaram as atividades previstas na planificação do 4.º 
ano no âmbito do projeto.  
Desenvolveram-se atividades que permitissem despertar a consciencialização 
para o Meio Ambiente e para os seus problemas, oferecendo aos alunos 
oportunidades de aprendizagem para melhor compreensão do tema: 
 Visualização de vídeos e PowerPoint sobre os problemas ambientais;  
 Observação de imagens; 
 Elaboração de cartazes;  
 Exploração de expressões relacionadas com o tema; 
 Estudo de palavras relacionadas com o meio ambiente: significado; 

sinonímia e antonímia; elaboração de frases com as palavras… 
 

Os alunos demonstraram interesse e empenho em 
todas as atividades realizadas.  
As situações de comunicação oral e escrita 
tiveram em atenção os interesses e a criatividade 
dos alunos e proporcionaram uma sólida 
aprendizagem dos conteúdos abordados e a 
aquisição de competências que lhes permitam 
melhorar o seu desempenho em todos os 
domínios da Língua.  
O projeto tem permitido desenvolver nos alunos o 
seu potencial crítico face à sua perceção de 
expressão oral e escrita bem como o 
conhecimento no domínio da educação ambiental. 
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Este projeto tem sido trabalhado em interdisciplinaridade, destacando-se as palavras relacionadas com temáticas como a Floresta, o Ambiente, O 
Parque das Serras do Porto, Sustentabilidade, Desenvolvimento sustentável… 
O PICOLIN tem vindo a permitir dotar os alunos de conhecimentos que os capacitem para o acesso, produção e uso crítico da informação e para 
uma comunicação eficaz, ética e socialmente responsável e tem permitido também promover o desenvolvimento da cidadania, das competências 
pessoais/sociais tais como a motivação, trabalho em grupo, comunicação e assertividade e a gestão de conflitos, salvaguardando-se uma 
abordagem adaptada às necessidades de cada individuo. 
A estruturação das atividades e o envolvimento tanto dos professores como dos alunos, a linguagem e os momentos de leitura permitiram 
desenvolver as capacidades de ouvir, falar, ler e escrever, uma vez que o desenvolvimento dessas competências é fundamental tanto para o 
sucesso académico que se pretende, como para a futura integração social dos alunos.  
Ao longo do segundo período, valorizou-se a produção e divulgação de conhecimento, a investigação e a troca de ideias e experiências e a 
promoção do espírito de cooperação e foi notório o envolvimento dos alunos nas atividades desenvolvidas.  
 

  ATIVIDADES IMPACTE NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

3.
º 

p
er

ío
d

o
 

1.
º 

A
N

O
 Relativamente ao 1.º ano, foi cumprida a planificação / programação prevista 

no projeto no início do ano letivo. 
Continuaram a integrar o projeto do Parque das Serras no projeto Picolin. 
Os alunos concluíram o trabalho de leitura e interpretação de lengalengas e 
construíram trabalhos de apresentação com suportes materiais diversificados 
expostos em sala de aula.  
Na medida do possível, interligaram-se os textos estudados com textos do 
património tradicional literário nacional, proporcionando jogos de leitura e 
recitação que permitiram desenvolver a linguagem. 
Estas atividades/estratégias de exploração dos trabalhos proporcionaram a 
consolidação dos conteúdos abordados, permitindo a observação das 
ocorrências de natureza linguística e literária, a sua problematização (sempre 
adequada ao nível do ensino), a clarificação da informação e a exercitação por 
parte do aluno, sendo ampliado o espectro de leituras e favorecida a interação 
discursiva e o enriquecimento da comunicação. 
Os alunos mostraram interesse e empenho em todas as atividades realizadas. 
As mesmas foram enriquecidas com a participação da comunidade educativa, 
nomeadamente na construção dos trabalhos finais e enriquecimento dos 
mesmos com materiais diversos. 
A partilha dos trabalhos realizados contribuiu para um aumento da autoestima 
e autoconfiança, necessários ao desenvolvimento de trabalhos futuros. 

 

 
Foi cumprida a planificação inicial, realizando-se 
as atividades previstas de acordo com as metas e 
programas do ensino do português. 
 
As estratégias tornaram-se uma mais-valia na 
medida em que consolidaram conteúdos 
introduzidos ao longo doa ano, permitindo ao 
mesmo tempo a participação e envolvimento da 
comunidade educativa. 
 
A participação dos pais, a sua presença e suporte 
afetivo contribui para um bom desenvolvimento 
psicossocial dos filhos. Este apoio é 
especialmente importante ao longo do trajeto 
pessoal através da construção de relações 
frutuosas de cooperação para atingir um objetivo 
comum: o desenvolvimento integral dos alunos. 
 
 

 

2.
º 

A
N

O
 As atividades do PICOLIN nas salas do 2.º ano decorreram com toda a 

normalidade e  foram todas cumpridas conforme o previsto. 
Nota-se interesse e empenho em utilizar novos 
vocábulos nas aprendizagens.  
Enriquecimento do vocabulário; desenvolvimento 
da criatividade, e expressividade. 

 

3.
º 

A
N

O
 

 Seleção de palavras em situações de oralidade a propósito dos temas 
Ambiente/Parque das Serras do Porto ou leitura de textos/artigos… 

 Exploração das palavras: 
- O significado da palavra no contexto  
- Investigação de possíveis novos significados para essa palavra 
- Exploração de sinonímia/antonímia, família de palavras, palavras 
homónimas, campos lexicais e campos semânticos 

 Associação do nome à imagem, no caso de nomes de espécies da fauna e 
flora ou ao significado, no caso de termos técnicos (ex: descasque, 
endémicas, indicadores, propagação...) 

 Utilização dessas palavras em situações de oralidade (sendo assinalado o 
seu uso pelos colegas) 

 Utilização dessas palavras em novas situações de escrita de frases/textos, 
atribuindo-se "pontos" à aplicação 

 Apresentação no blogue de algumas das atividades 
 Partilha dos trabalhos no jornal do agrupamento. 

 

Os termos novos foram surgindo naturalmente, no 
diálogo na sala, na exploração de vídeos ou 
documentos. 
Intencionalmente, também foram destacados e 
introduzidos no discurso e na apresentação dos 
temas os novos vocábulos. 
Salienta-se a predisposição e perspicácia dos 
alunos para identificarem novos vocábulos na 
palavra lida ou ouvida.  
De uma forma natural, esse novo vocabulário foi 
sendo utilizado pelos alunos no discurso oral e 
nas produções escritas, enriquecendo as suas 
competências. 
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4.
º 

A
N

O
 Ao longo do 3.º período, realizaram-se as atividades previstas na planificação 

do 4.º ano no âmbito do Projeto.  
Desenvolveram-se atividades que permitissem despertar a consciencialização 
para o Meio Ambiente e para os seus problemas, oferecendo aos alunos 
oportunidades de aprendizagem para melhor compreensão do tema:  

 Visualização de vídeos e PowerPoint sobre os problemas ambientais;  
 Observação de imagens; 
 Elaboração de cartazes;  
 Exploração de expressões relacionadas com o tema; 
 Estudo de palavras relacionadas com o meio ambiente: significado; 

sinonímia e antonímia; elaboração de frases com as palavras… 
 

Durante o desenvolvimento das atividades foi 
necessária uma constante atitude de observação 
e análise, de forma a promover aprendizagens 
funcionais e significativas que provocassem 
alterações, nomeadamente ao nível das 
competências sociais dos alunos e no 
desenvolvimento das suas literacias. Com este 
projeto tem sido possível auxiliar os alunos na 
construção das suas aprendizagens, foi possível 
sensibilizá-los para certas atitudes e valores, 
permitindo que estes progredissem a todos os 
níveis. 
Durante todo o período, os alunos demonstraram 
interesse e empenho em todas as atividades 
realizadas, descobrindo as suas potencialidades, 
o seu valor pessoal, aprendendo a afirmar-se 
positivamente e a ser assertivas.  
 

Chegado o final do ano letivo, é hora de fazer um balanço sobre o projeto e pode dizer-se que foi criado um ambiente propício para transformar 
informação em conhecimento. 
Considera-se, portanto, muito positivo, tendo sido cumprido com elevado grau de participação e satisfação dos intervenientes. Os alunos aderiram 
bem a todas as iniciativas e foram capazes de procurar, aceder, recolher, tirar notas, resumir, reunir e comunicar informação, de acordo com o que 
lhes era pedido, tornando-se mais autónomos. 
Este projeto promoveu a articulação entre professores e o trabalho colaborativo com vista ao sucesso escolar dos alunos. Teve um impacte 
bastante positivo no desenvolvimento de competências, alicerçado em atividades ativas centradas nos alunos para o desenvolvimento de diferentes 
literacias. Tem ampliado as competências de compreensão, análise e crítica e simultaneamente favorecido a socialização, a autonomia e as 
relações interpessoais. 
As diferentes atividades desenvolvidas, como o jogo e o trabalho de grupo, aliados à sua componente mais lúdica, favoreceram a integração 
curricular e o desenvolvimento da autonomia dos alunos. 
Este projeto permitiu perceber que é possível promover uma educação de valores através da(s) literacia(s) e entender, de que maneira, o 
desenvolvimento de aprendizagens significativas e funcionais podem contribuir para a maturidade social dos alunos, sensibilizá-los para certos 
valores, tornando-os construtores dos seus conhecimentos, fazendo com que estes desenvolvam as suas competências e maturidade social. 
 

 
 

 
 
 
  

  ATIVIDADES IMPACTE NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 
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2.º CEB 
 

No 2.º CEB, destacam-se as disciplinas em que o insucesso foi superior a 20%. 

 

 5.º 6.º 

 

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

Português 35,00 23,75 11,25 12,50 11,25 87,50 46,39 31,96 14,43 21,51 10,45 78,49 

Inglês 23,75 23,75 0,00 8,33 15,42 91,67 37,76 28,57 9,19 21,28 7,29 78,72 

HGP 13,75 17,50 -3,75 8,33 9,17 91,67 27,55 23,47 4,08 14,89 8,58 85,11 

Cidadania e Desenvol. 13,75 18,75 -5,00 5,56 13,19 94,44       

Matemática 43,75 45,00 -1,25 30,56 14,44 69,44 42,86 32,65 10,21 25,53 7,12 74,47 

CN 25,00 21,25 3,75 8,33 36,67 91,67 17,35 22,45 -5,10 11,70 10,75 88,30 

EV 21,25 16,25 5,00 2,78 13,47 97,22 15,31 10,20 5,11 12,77 -2,57 87,23 

ET 21,25 21,25 0,00 8,33 12,92 91,67 21,43 26,53 -5,10 10,64 15,89 89,36 

EM 12,50 12,50 0,00 0,00 12,50 100,00 2,04 5,10 -3,06 0,00 5,10 100,00 

TIC 0,00 7,50 -7,50 0,00 7,50 100,00 
  

0,00 
 

0,00 
 

EF 13,75 23,75 -10,00 8,33 15,42 91,67 10,20 8,16 2,04 3,19 4,97 96,81 

EMRC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

Teatro (CEA) 10,00 28,75 -18,75 5,56 23,19 94,44       

OC 17,50 30,00 -12,50 5,56 24,44 94,44       

PLNM       0,00 100,00 -100,00 100,00 0,00 0,00 

 
Quadro 32 

 
No 5.º ano, no 3.º período, a disciplina que se destaca com maior taxa de insucesso é Matemática (30,56%), seguida de 

Português, com 12,5%. No 6.º ano, os valores de insucesso são bem mais significativos, mostrando-se acima dos 20% as 

disciplinas de Matemática, Português e Matemática. Neste ano de escolaridade, acima dos 10% de insucesso, apresentam-

se as disciplinas de HGP, EV, CN e ET. A disciplina de PLNM, a que corresponde apenas um aluno, representa 100% de 

insucesso. 
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3.º CEB 
 

Destacam-se as disciplinas em que o insucesso foi superior a 20%. 

 
 7.º 8.º 9.º 

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

Português 41,28 37,07 25,66 11,41 74,34 49,41 28,57 23,46 5,11 76,54 27,4 25,00 18,31 6,69 81,69 

Inglês 23,08 18,97 10,62 8,35 89,38 19,05 9,64 2,50 7,14 97,50 5,48 5,56 1,41 4,15 98,59 

Francês 30,69 41,00 22,68 18,32 77,32 36,59 39,51 29,49 10,02 70,51 28,77 27,78 9,86 17,92 90,14 

Alemão 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 
    

100,0
0    

0,00 100,0 

História 49,57 33,33 27,93 5,40 72,07 24,39 28,40 11,54 16,86 88,46 13,7 8,33 0,00 8,33 100,0 

Geografia 23,48 40,35 25,23 15,12 74,77 46,34 43,21 23,08 20,13 76,92 24,66 19,44 0,00 19,44 100,0 

Cid. Desen. 0,00 0,00 0,88 -0,88 99,12 
   

0,00 
100,0

0    
0,00 

100,0
0 

Matemática 51,28 42,24 27,43 14,81 72,57 64,71 64,29 60,49 3,80 39,51 35,62 36,11 29,58 6,53 70,42 

CN 30,70 28,32 9,09 19,23 90,91 34,15 17,28 10,26 7,02 89,74 24,66 33,33 33,80 -0,47 66,20 

FQ 39,47 30,09 18,18 11,91 81,82 37,80 35,80 14,10 21,70 85,90 36,99 31,94 16,90 15,04 83,10 

EV 11,11 14,66 6,19 8,47 93,81 15,29 21,43 3,70 17,73 96,30 2,74 0,00 0,00 0,00 100,0 

TIC 0,00 4,33 2,65 1,68 97,35 0,00 7,14 4,94 2,20 95,06 
   

0,00 
100,0

0 

EF 2,56 1,72 0,00 1,72 100,0 4,71 4,76 3,70 1,06 96,30 0,00 4,17 0,00 4,17 100,0 

EMRC 0,86 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 1,22 1,25 -0,03 98,75 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 

OC 7,69 8,62 3,54 5,08 96,46 9,76 11,11 0,00 11,11 100,0 2,74 1,39 1,41 -0,02 98,59 

LAVM 
   

0,00 
100,0

0 
30,59 19,05 0,00 19,05 100,0 

   
0,00 

100,0
0 

Expressões 
   

0,00 
100,0

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

   
0,00 

100,0
0 

Informática 
   

0,00 
100,0

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

   
0,00 

100,0
0 

Saúde e Segur. 
   

0,00 
100,0

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

   
0,00 

100,0
0 

Vida na Comun. 
   

0,00 
100,0

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

   
0,00 

100,0
0 

Motricidade 
   

0,00 
100,0

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

   
0,00 

100,0
0 

 
Quadro 33 

 
No 7.º ano, verificou-se uma taxa de insucesso acima dos 20% nas disciplinas de Matemática, História, Português, 

Geografia e Francês. No 8.º ano, destacou-se negativamente a disciplina de Matemática, com 60,49% de insucesso, 

seguida de Francês (29,49%), Português (23, 46%) e Geografia (23,08%). No 9.º ano, destacaram-se com taxas de 

insucesso elevadas as disciplinas de CN (33,8%) e Matemática (29,58%). 

Os relatórios por turma, enviados a todos os docentes, e apresentavam dados por turma, importantíssimos para a 

definição de estratégias contextualizadas, e por disciplina e ano de escolaridade, que deveriam ser profundamente 

analisados pelos departamentos e grupos disciplinares, no sentido de serem promovidas estratégias eficazes para 

minimização dos níveis de insucesso verificados e desenvolvidos os mecanismos de articulação estabelecidos no art.º 8.º 

do Regulamento de Supervisão, Articulação e Trabalho Colaborativo. Deveriam os CT fazer refletir essas estratégias no 

Plano Curricular de cada Turma e os departamentos/grupos disciplinares nos documentos de registo e atas. 
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EVOLUÇÃO DO INSUCESSO ENTRE 2013/2014 e 2018/2019 | Análise por disciplina/ano de escolaridade 
 

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

visão 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 18/19 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

1.º 17,86 11,76 25,00 10,26 15,49 1,47 11,90 11,76 22,37 7,69 9,86 2,94 
            

2.º 12,20 14,44 9,76 20,00 11,36 9,88 12,20 22,22 14,63 22,50 6,82 12,35 
            

3.º 21,43 11,29 7,23 3,90 7,25 7,06 22,45 10,48 19,28 14,29 8,70 9,41 
  

6,02 0,00 1,45 0,00 
      

4.º 8,62 4,71 2,63 2,33 3,95 1,41 9,48 16,47 14,91 20,93 10,53 7,04 
   

0,00 1,32 0,00 
      

5.º 9,52 25,98 26,56 27,93 18,09 12,50 37,14 42,52 35,51 41,44 38,30 30,56 14,29 29,13 14,02 17,12 3,19 8,33 
      

6.º 17,16 25,23 7,89 23,81 12,40 21,51 17,91 23,36 31,58 31,43 14,05 25,53 24,63 20,56 19,30 34,29 6,61 21,28 
      

7.º 29,50 27,05 27,27 28,85 16,13 25,66 38,85 31,97 31,31 47,12 39,78 27,43 24,46 13,93 19,19 14,42 0,00 10,62 26,62 17,21 20,20 24,04 12,22 22,68 

8.º 24,21 19,64 26,67 13,41 24,32 23,46 24,21 47,32 44,17 31,71 23,38 60,49 10,53 0,89 14,17 3,66 2,70 2,50 26,32 25,89 23,33 23,17 13,51 29,49 

9.º 12,50 23,33 19,81 9,76 16,46 18,31 52,08 40,00 56,60 51,22 35,44 29,58 15,63 7,78 3,77 1,63 0,00 1,41 21,88 21,11 23,58 8,94 15,19 9,86 

                         

 
HGP/HIST GEOG CN CFQ 

 
13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

5.º 23,81 33,01 22,43 36,04 18,09 8,33 
      

6,67 11,81 6,54 7,21 20,21 8,33 
      

6.º 20,15 15,89 11,04 23,81 12,71 14,89 
      

11,94 7,48 9,65 25,71 4,24 11,70 
      

7.º 26,62 12,30 23,23 39,42 6,67 27,93 31,65 7,38 37,37 26,92 15,56 25,23 11,51 4,10 27,27 29,81 3,33 9,09 25,90 10,66 24,24 26,92 11,11 18,18 

8.º 27,37 33,04 8,33 31,71 2,70 11,54 14,74 14,29 21,67 8,54 1,35 23,08 8,42 11,61 4,17 7,32 21,62 10,26 12,63 11,61 16,67 10,98 18,92 14,10 

9.º 7,29 34,44 30,19 3,25 1,27 0,00 14,58 4,44 6,60 13,82 11,39 0,00 4,17 12,22 19,81 2,44 11,39 33,80 15,63 12,22 12,50 5,69 13,92 16,90 

 
Quadro 34 

 

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 necessário reforçar o trabalho as dinâmicas 

de trabalho colaborativo e de articulação, de forma a perceber as razões destas discrepâncias e para estas serem 

progressivamente minimizadas. 
 

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 

2018/2019 3,19 3,09 -0,10  3,16 2,75 0,42 

Dif. para 2019 -0,04 -0,47 
  

0,19 -0,14  
 

  
GLOBAL 

 
 

  
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019  

 
 

Cf 3,01 3,05 2,87 2,95 3,10 3,18  

 
 

Cp 2,84 2,85 2,83 2,90 3,23 2,92  

 
 

Dif. -0,17 -0,20 -0,04 -0,05 0,13 0,26  

 
 

Quadro 35 
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Diferencial avaliação externa / avaliação interna (níveis de 1 a 5) 
 
Português: a avaliação externa foi inferior à avaliação interna em 0,10; 
Matemática: a avaliação externa foi inferior à avaliação interna em 0,42. 
 
Relativamente ao ano anterior, verifica-se que os resultados são inferiores, mantendo-se os alunos, na disciplina de 

Português, numa média acima de 3 valores e, na disciplina de Matemática, abaixo dos 3 valores. 
 

 

   
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

   
NAC UO Dif. 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 60,0 59,4 -0,6 

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 55,0 50,0 -5,0 

 
Quadro 36 

 
 

Português: verifica-se uma diferença negativa de 10,8%, relativamente à média do ano anterior, situando-se o resultado da 

escola em 59,4%, o,6% abaixo da média nacional; 

Matemática: constata-se uma diferença negativa de 3,7%, em relação à média do ano anterior, fixando-se o resultado da 

escola 50,0%, 5% abaixo da média nacional. 

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

2019 em valores abaixo do ano transato e abaixo da média nacional, não deixando, porém, de ser louvável a manutenção 

em médias positivas quer a Português quer a Matemática. 

 

TAXAS DE TRANSIÇÃO/APROVAÇÃO 
 

Relativamente às taxas de transição/aprovação, os valores apresentados abaixo taxas de insucesso bastante 

significativas no 5.º e no 6.º anos 

 

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

1.º 68 68 100,0 0 0,0 

2.º 80 74 92,5 6 7,5 

3.º 86 86 100,0 0 0,0 

4.º 71 71 100,0 0 0,0 

5.º 83 70 84,3 13 15,7 

6.º 98 83 84,7 15 15,3 

7.º 116 106 91,4 10 8,6 

8.º 83 77 92,8 6 7,2 

9.º 74 67 91,9 6 8,1 

      

 
759 703 93,1 56 6,9 

 
Quadro 37 

Importará referir, como atrás já mencionámos, o elevado número de alunos retidos por faltas neste ano escolar:  

 11 alunos no 5.º ano (84,6% das retenções no ano de escolaridade);  

 4 alunos no 6.º ano (26,7% das retenções no ano de escolaridade);  

 3 alunos no 7.º ano (30% das retenções no ano de escolaridade);  

 3 alunos no 8.º ano (50% das retenções no ano de escolaridade); 

 3 alunos no 9.º ano (50% das retenções no ano de escolaridade). 
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Quando comparadas as taxas de sucesso (transição/aprovação) do Agrupamento de Escolas de Sobreira com as 

nacionais, verifica-se, no ano escolar 2018/2019, que apenas nos situamos acima das médias nacionais nos 3.º e 4.º anos. 

As taxas de sucesso que se encontram mais baixas que a média nacional, no 5.º e no 6.º anos de escolaridade apresentam 

diferenciais muito significativos. 

 

 

Taxa de sucesso  

[comparação com médias nacionais] 

 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 
UO NAC UO NAC UO NAC UO NAC 

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

2.º Ano 95,1 % [+] 87,7% [-] 93,3% [+] 93,3% [+] 87,7% [-] 92,0%  92,6 % [-] 94,7 % 

3.º Ano 100,0 % [+] 98,7% [+] 95,7% [-] 95,7% [-] 98,7% [+] 97,7% 100,0 % [+] 98,3 % 

4.º Ano 98,3 % [+] 100% [+] 97,4% [-] 97,4% [-] 100% [+] 98,0% 98,6 % [+] 98,2 % 

5.º Ano 97,3 % [+] 85,6% [-] 91,0% [-] 91,0% [-] 85,6% [-] 93,3% 84,3 % [-] 95,5 % 

6.º Ano 94,8 % [+] 76,4% [-] 94,4% [-] 94,4% [-] 76,4% [-] 93,9% 85,7 % [-] 96,0 % 

7.º Ano 78,0 % [-] 76,9% [-] 97,9% [+] 97,9% [+] 76,9% [-] 87,9% 91,4 % [-] 92,7 % 

8.º Ano 93,4 % [+] 96,3% [+] 98,6% [+] 98,6% [+] 96,3% [+] 93,3% 92,8 % [-] 95,0 % 

9.º Ano 77,8 % [-] 92,9% [+] 91,4% [+] 91,4% [+] 92,9% [+] 91,6% 91,9 % [-] 93,5 % 

Dados MISI 
Quadro 38 

 
Estes dados, mais do que reflexão, obrigam-nos a ações concretas e contextualizadas para os grupos de trabalho. Será 

necessário procurar soluções em cada turma para que esta realidade seja minimizada. Não estamos a orientar-nos no 

sentido de que a retenção / não transição não possa existir, mas antes para a procura incessante de soluções diferenciadas 

e, eventualmente, individualizadas, possíveis no enquadramento legal existente. 
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Relativamente ao ano letivo anterior, em que as taxas de transição se situaram, em todos os anos de escolaridade, 

acima dos 90%, verificamos em 2018/2019 alguma variação positiva e negativa, destacando-se de forma particularmente 

negativa o 2.º CEB, valores de retenção/não aprovação a ultrapassar os 15%. 

Pode verificar-se no quadro seguinte a evolução das taxas de transição/aprovação e de retenção/não aprovação do 

último quadriénio. 

 

 Transição / Aprovação  Retenção / Não aprovação 

 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 

N.º % N.º % N.º % N.º % 
 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

1.º 
87 100,0 78 100,0 72 100,0 68 100,0 

 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 5,9 

87 
 

78 
 

72 
 

68 
  

87 
 

78 
 

72 
 

68 
 

2.º 
70 94,6 71 87,7 83 93,3 74 92,5 

 
4 4,4 10 12,3 6 6,7 6 7,5 

74 
 

81 
 

89 
 

80 
  

90 
 

81 
 

89 
 

80 
 

3.º 
92 100,0 76 98,7 67 95,7 86 100,0 

 
0 0,0 1 1,3 3 4,3 0 0,0 

92 
 

77 
 

70 
 

86 
  

92 
 

77 
 

70 
 

86 
 

4.º 
111 98,2 86 100,0 74 97,4 71 100,0 

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

113 
 

86 
 

76 
 

71 
  

113 
 

86 
 

76 
 

71 
 

5.º 
108 97,3 101 85,6 91 91,0 70 84,3 

 
3 2,7 17 14,4 9 9,0 13 15,7 

111 
 

118 
 

100 
 

83 
  

111 
 

118 
 

100 
 

83 
 

6.º 
109 94,8 84 76,4 118 94,4 83 84,7 

 
6 5,2 26 23,6 7 5,6 15 15,3 

115 
 

110 
 

125 
 

98 
  

115 
 

110 
 

125 
 

98 
 

7.º 
78 78,0 83 76,9 92 97,9 106 91,4 

 
22 22,0 25 23,1 2 2,1 10 8,6 

100 
 

108 
 

94 
 

116 
  

100 
 

108 
 

94 
 

116 
 

8.º 
114 93,4 79 96,3 73 98,6 77 92,8 

 
8 6,6 3 3,7 1 1,4 6 7,2 

122 
 

82 
 

74 
 

83 
  

122 
 

82 
 

74 
 

83 
 

9.º 
83 76,9 117 92,9 74 91,4 68 91,9 

 
25 23,1 9 7,1 7 8,6 6 8,1 

108 
 

126 
 

81 
 

74 
  

108 
 

126 
 

81 
 

74 
 

CV 
15 100,0 

  
     

        

15    
      

 
 

     

 
 

91,6 
 

89,3 
 

95,5 
 

93,1 
  

8,2 
 

10,7 
 

4,5 
 

6,9 

 
Quadro 39 

 

É evidente um retrocesso nas taxas de sucesso, do 5.º ao 8.º anos, sendo os valores mais negativos os do 2.º CEB, 

como dissemos.  
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QUALIDADE DO SUCESSO 
 

Analisados os dados relativos ao sucesso e ao insucesso, de uma forma geral, apresenta-se, de seguida, um conjunto 

de dados de análise mais pormenorizada, por ano de escolaridade e turma, que permitem uma visão parcial e uma visão 

global que será, naturalmente, pertinente. 

 

Distribuição de avaliações por turma / ano / ciclo (%) 

 

  I S B MB 

    % N.º % N.º % N.º % N.º 

1.º ano AR 3,59 6 6,59 11 23,35 39 66,47 111 

  AS 0 0 19,23 35 51,10 93 29,67 54 

  BR 0 0 4,76 6 47,62 60 47,62 60 

 Percentagem total 1,26 6 10,95 52 40,42 192 47,37 225 

 

Quadro 40 
 

 
I S B MB 

  
% N.º % N.º % N.º % N.º 

2.º ano AR 6,86 12 15,43 27 33,71 59 44,00 77 

 
AS 4,55 7 26,62 41 35,71 55 33,12 51 

 
BR 2,65 5 26,46 50 38,10 72 32,80 62 

 
3BR 37,50 3 62,50 5 0 0 0  0 

 
4BS 0 0 28,57 12 47,62 20 23,81 10 

Percentagem total 4,75 27 23,77 135 36,27 206 35,21 200 

 

Quadro 41 
 

 
I S B MB 

  
% N.º % N.º % N.º % N.º 

3.º ano AR 0,46 1 13,43 29 28,70 62 57,41 124 

 
AS 1,63 3 14,13 26 48,37 89 35,87 66 

 
BR 2,38 4 19,05 32 26,79 45 51,79 87 

 
BS 5,36 6 37,50 42 32,14 36 25,00 28 

Percentagem total 2,06 14 18,97 129 34,12 232 44,85 305 

 

Quadro 42 
 

 
I S B MB 

  
% N.º % N.º % N.º % N.º 

              4.º ano AR 2,27 4 10,80 19 26,14 46 60,80 107 

 
AS 0,63 1 15,63 25 43,75 70 40,00 64 

 
BR 0 0 26,88 43 26,88 43 46,25 74 

 
BS 5,56 4 30,56 22 36,11 26 27,78 20 

Percentagem total 1,58 9 19,19 109 32,57 185 46,65 265 

 

Quadro 43 
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GLOBAL 

I S B MB 

% N.º % N.º % N.º % N.º 

1.º CEB 2,41 56 18,22 425 35,85 815 43,52 995 

 

Quadro 44 

 

Como pode confirmar-se também nos quadros anteriores, os alunos de 1.º CEB apresentam a maior percentagem de 

classificações no Muito Bom e no Bom, sendo residuais as classificações de Insuficiente. 

 

 

 
1 2 3 4 5 

  
% N.º % N.º % N.º % N.º % N.º 

5.º ano A 0,36 1 6,79 19 41,79 117 34,29 96 16,79 47 

 
B 0 0 4,55 12 21,59 57 43,94 116 29,92 79 

 
C 0 0 3,90 12 48,70 150 35,39 109 12,01 37 

 
D 0 0 20,13 31 62,99 97 13,64 21 3,25 5 

Percentagem total 0,10 1 7,36 74 41,85 421 34,00 342 16,70 168 

      

 
Quadro 45 

      

  
1 2 3 4 5 

  
% N.º % N.º % N.º % N.º % N.º 

6.º ano A 0 0 8,04 16 43,22 86 23,12 46 25,63 51 

 
B 0 0 15,52 45 39,31 114 24,48 71 20,69 60 

 
C 0 0 11,74 27 57,83 133 19,13 44 11,30 26 

 
D 0 0 12,27 27 51,36 113 25,00 55 11,36 25 

Percentagem total 0 0 12,25 115 47,50 446 23,00 216 17,25 162 

 
 
 

     
Quadro 46 

     

 
 

           

GLOBAL 1 2 3 4 5 

 
% N.º % N.º % N.º % N.º % N.º 

2.º CEB 0,05 1 9,81 189 44,68 867 28,5 558 16,98 330 

 
              Quadro 47 

 

Neste ciclo de ensino, a maior percentagem encontra-se no nível 3, sendo mais significativas as percentagens das 

classificações de mérito (4 e 5) do que as inferiores a 3. Apenas no 5.º B se encontra a maior percentagem no nível 4. 
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1 2 3 4 5 

  
% N.º % N.º % N.º % N.º % N.º 

7.º ano A  0  0 12,30 38 41,42 128 32,69 101 13,59 42 

 
B  0  0 6,89 25 38,02 138 31,40 114 23,69 86 

 
C 1,5 4 23,68 63 44,74 119 18,05 48 12,03 32 

 
D  0 0  7,71 27 40,29 141 31,14 109 20,86 73 

 
E  0 0  13,95 41 46,26 136 31,29 92 8,50 25 

Percentagem total 0,25 4 12,26 194 41,85 662 29,33 464 16,31 258 

 
               Quadro 48 

 

  
1 2 3 4 5 

  
% N.º % N.º % N.º % N.º % N.º 

8.º ano A 0,33 1 13,07 40 41,50 127 31,05 95 14,05 43 

 
B  0 0  12,55 33 46,01 121 26,24 69 15,21 40 

 
C 7,14 19 12,41 33 43,61 116 20,30 54 16,54 44 

 
D 0   0 10,20 30 39,56 116 26,19 77 24,15 71 

Percentagem total 1,77 20 12,05 136 42,52 480 26,13 295 17,54 198 

 

 
Quadro 49 

 

  
1 2 3 4 5 

  
% N.º % N.º % N.º % N.º % N.º 

9.º ano A 0  0  11,67 35 55,00 165 21,33 64 12,00 36 

 
B 0  0  4,33 13 38,67 116 36,33 109 20,67 62 

 
C 0   0 12,20 31 42,91 109 27,95 71 16,93 43 

Percentagem total 0 0  9,25 79 45,67 390 28,57 244 16,51 141 
  

Quadro 50 
 
 
 
 
 
 

 
1 2 3 4 5 

GLOBAL % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º 

3.º CEB 0,67 24 11,19 409 43,35 1532 28,01 1003 16,79 597 
 
 
 

Quadro 51 
 

No 3.º CEB, acontece algo muito semelhante ao 2.º CEB, apresentando-se a percentagem mais significativa no nível 3, 

sendo, contudo, bastante relevantes as percentagens de níveis 4 e 5 em algumas turmas, destacando-se negativamente o 

7.º B, com uma maior percentagem de níveis 2 do que de níveis 4. 
 

 

Dados globais do agrupamento 
 

 
 

GLOBAL 
1 2 / I 3 / S 4 / B 5 / MB 

% N.º % N.º % N.º % N.º % N.º 

Agrupamento 0,36 25 7,80 654 35,41 2824 30,79 2376 25,76 1922 
 
 

Quadro 52 
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Distribuição de avaliações por percentagem de sucesso/insucesso na turma / ano / ciclo (%) 

 
 
 
 
 

 
Insucesso (I) Qualidade do sucesso (B /MB) 

  
% N.º % N.º 

1.º ano AR 3,59 6 90,0 150 

 
AS  0  0 81,0 147 

 
BR  0  0 95,0 120 

Percentagem total 1,26 6 87,8 417 

   

Quadro 53 

 

  
  

% N.º % N.º 

2.º ano AR 6,86 12 78,0 136 

 
AS 4,55 7 69,0 106 

 
BR 2,65 5 71,0 134 

 
3BR 37,50 3  0  0 

 
4BS 0  0  71,0 30 

Percentagem total 4,75 27 71,5 406 

 

Quadro 54 

 

  
% N.º % N.º 

3.º ano AR 0,46 1 86,0 186 

 
AS 1,63 3 84,0 155 

 
BR 2,38 4 79,0 132 

 
BS 5,36 0  57,0 64 

Percentagem total 2,06 14 79,0 537 

 

Quadro 55 

 

  
% N.º % N.º 

4.º ano AR 2,27 4 87,0 153 

 
AS 0,63 1 84,0 134 

 
BR 0  0 73,0 117 

 
BS 5,56 4 64,0 46 

Percentagem total 1,58 9 79,2 450 

       
Quadro 56 

 

GLOBAL 
Insucesso (I) Qualidade do sucesso (B /MB) 

% N.º % N.º 

1.º CEB 2,41 56 79,37 1810 

 
Quadro 57 

 
Como pode ver-se, a qualidade do sucesso é genericamente bastante boa, ficando-se a média global pelos 79,37%. 
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Insucesso (1-2) Qualidade do sucesso (4-5) 

  
% N.º % N.º 

5.º ano A 7,14 20 51,0 143 

 
B 4,55 12 74,0 195 

 
C 3,90 12 47,0 146 

 
D 20,13 31 17,0 26 

Percentagem total 7,46 75 50,7 510 

 
Quadro 58 

 

  
% N.º % N.º 

6.º ano A 8,04 16 49,00 97 

 
B 15,52 45 45,00 131 

 
C 11,74 27 30,00 70 

 
D 12,27 27 36,00 80 

Percentagem total 12,25 115 40,26 378 

 
Quadro 59 

 
 

GLOBAL 
Insucesso (1-2) Qualidade do sucesso (4-5) 

% N.º % N.º 

2.º CEB 9,86 190 45,48 888 

 
Quadro 60 

 
No 2.º CEB, as percentagens da qualidade do sucesso são muito variáveis de turma para turma, destacando-se 

positivamente, no 5.º ano a turma B, com 74% e, no 6.º ano, a turma A, com 49%. Negativamente, destaca-se a turma D de 

5.º ano, que apresenta maior percentagem de insucesso (20,13%) do que de sucesso de mérito (17%). 

Globalmente, as classificações de mérito situam-se na percentagem de 45,48%. 
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Insucesso (1-2) Qualidade do sucesso (4-5) 

  
% N.º % N.º 

7.º ano A 12,30 38 46,00 143 

 
B 6,89 25 55,00 200 

 
C 25,19 67 30,00 80 

 
D 7,71 27 52,00 182 

 
E 13,95 41 40,00 117 

Percentagem total 12,52 198 45,64 722 

 
Quadro 61 

 

  
% N.º % N.º 

8.º ano A 13,40 41 45,00 138 

 
B 12,55 33 41,00 109 

 
C 19,55 52 37,00 98 

 
D 10,20 30 50,00 148 

Percentagem total 13,82 156 43,67 493 

 
Quadro 62 

 

  
% N.º % N.º 

9.º ano A 11,67 35 33,00 100 

 
B 4,33 13 57,00 171 

 
C 12,20 31 45,00 114 

Percentagem total 9,25 79 45,08 385 

 
Quadro 64 

 

GLOBAL 
Insucesso (1-2) Qualidade do sucesso (4-5) 

% N.º % N.º 

3.º CEB 11,86 433 44,80 1600 

 
Quadro 65 

 

No 3.º CEB, com uma percentagem de classificações de mérito situada nos 44,8% em média, destacam-se a turmas B e 

D de 7.º ano, com 55% e 52%, respetivamente, a turma D de 8.º ano com 50%, e a turma B de 9.º ano com 57%. 

O valor mais elevado de insucesso encontra-se na turma C de 7.º ano com 25,19%.  
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Dados globais do agrupamento 

 

GLOBAL 
Insucesso (I) Qualidade do sucesso (B /MB) 

% N.º % N.º 

1.º CEB 2,41 56 79,37 1810 

2.º CEB 9,86 190 45,48 888 

3.º CEB 11,86 433 44,80 1600 

 
Quadro 66 

 
Olhando para os três ciclos de ensino, constata-se que o 1.º CEB apresenta a mais elevada percentagem de 

classificações de mérito – 79,37%  – e o 3.º CEB a maior percentagem de classificações de insucesso – 11,86%. 

 

 

GLOBAL 
Insucesso (I / 1-2) Qualidade do sucesso (B-MB / 4-5) 

% N.º % N.º 

2018/2019 8,04 679 56,55 4298 

 
Quadro 67 

 

Em termos globais, 56,55% das classificações atribuídas aos alunos são de mérito, sendo apenas 8,04% de insucesso. 
 

 

Distribuição de níveis inferiores a Suficiente ou nível 3 por turma/ano/ciclo (%) 
 

 

 

 
0 classif. < S 1 classif. < S 2 classif. < S 3 classif. < S 4 classif. < S 5 classif. < S 

Mais de 5 
classif. < S 

N.º de 
alunos 

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

1.º 
ano 

AR 91,67 22 4,17 1 
      

4,17 1 
  

24 

AS 100 26 
            

26 

BR 100 26 
            

18 

Global 97,06 66 1,47 1      
 

1,47 1 
  

68 

Quadro 68 
 

 
0 classif. < S 1 classif. < S 2 classif. < S 3 classif. < S 4 classif. < S 5 classif. < S 

Mais de 5 
classif. < S 

N.º de 
alunos 

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

 

2.º 
ano 

AR 80 20 8 2 4 1 
  

8 2   
 

  
 

25 

AS 86,36 19 4,55 1     9,09 2   
 

  
 

  
 

22 

BR 92,59 25 3,7 1     
  

3,7 1   
 

  
 

27 

3BR     
  

    100 1   
 

  
 

  
 

1 

4BS 100 6 
  

    
  

  
 

  
 

  
 

6 

Global 86,42 70 4,94 4 1,23 1 3,70 3 3,70 3     81 

Quadro 69 
 

 
0 classif. < S 1 classif. < S 2 classif. < S 3 classif. < S 4 classif. < S 5 classif. < S 

Mais de 5 
classif. < S 

N.º de 
alunos 

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

 

3.º 
ano 

AR 96,3 26 3,7 1     
  

  
 

  
 

  
 

27 

AS 91,3 21 4,35 1 4,35 1 
  

  
 

  
 

  
 

23 

BR 90,48 19 
  

9,52 2 
  

  
 

  
 

  
 

21 

BS 78,57 11 
  

21,43 3 
  

  
 

  
 

  
 

14 

Global 90,59 77 2,35 2 7,06 6         85 
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Quadro 70 
 

 
0 classif. < S 1 classif. < S 2 classif. < S 3 classif. < S 4 classif. < S 5 classif. < S 

Mais de 5 
classif. < S 

N.º de 
alunos 

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

 

4.º 
ano 

AR 95,45 21 
  

    
  

4,55 1   
 

  
 

22 

AS 95 19 5 1     
  

  
 

  
 

  
 

20 

BR 100 20 
  

    
  

  
 

  
 

  
 

20 

BS 55,56 5 44,44 4     
  

  
 

  
 

  
 

9 

Global 91,55 65 7,04 5     1,41 1     71 
 

Quadro 71 
 

GLOBAL 
0 classif. < S 1 classif. < S 2 classif. < S 3 classif. < S 4 classif. < S 5 classif. < S 

Mais de 5 
classif. < S 

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

1.º CEB 91,41 278 3,95 12 2,07 7 0,93 3 1,28 4 0,37 1 0,00 0 
 

Quadro 72 
 

2017/2018 
0 classif. < S 1 classif. < S 2 classif. < S 3 classif. < S 4 classif. < S 5 classif. < S 

Mais de 5 
classif. < S 

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

1.º CEB 84,69 260 8,79 27 2,93 9 0,98 3 1,28 4 0 0 0,33 1 
 

Quadro 73 
 
Verificam-se, em 2018/2019, no 1.º CEB, resultados significativamente melhores, quando comparados com o ano letivo 

2017/2018. 

 

 

 
0 níveis <3 1 nível <3 2 níveis <3 3 níveis <3 4 níveis <3 5 níveis <3 

Mais de 5 
níveis <3 

N.º de 
alunos 

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

5.º ano A 60 12 10 2 25 5 
  

  
 

  
 

5 1 20 

 
B 68,42 13 21,5 4 5,26 1 

  
  

 
  

 
5,26 1 19 

 
C 77,27 17 4,55 1 4,55 1 13,64 3   

 
  

 
  

 
22 

 
D 36,36 4 18,18 2     18,18 2   

 
  

 
27,27 3 11 

Global 63,89 46 12,5 9 9,72 7 6,94 5     6,94 5 72 

 
Quadro 74 

 

 
0 níveis <3 1 nível <3 2 níveis <3 3 níveis <3 4 níveis <3 5 níveis <3 

Mais de 5 
níveis <3 

N.º de 
alunos 

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

6.º ano A 55 11 25 5 15 3 
  

  
 

5 1   
 

20 

 
B 55,17 16 17,27 5 6,9 2 

  
3,45 1 6,9 2 10,34 3 29 

 
C 60,87 14 4,35 1 26,09 6 

  
  

 
  

 
8,7 2 23 

 
D 54,55 12 4,35 1 31,82 7 

  
  

 
4,55 1 4,55 1 22 

Global 56,38 53 12,77 12 19,15 18   1,06 1 4,26 4 6,38 6 94 

 
Quadro 75 

 

  



 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2018/2019 

 

Pág.57/ 169 

                 

GLOBAL 
0 níveis < 3 1 níveis < 3 2 níveis < 3 3 níveis < 3 4 níveis < 3 5 níveis < 3 

Mais de 5 níveis 
< 3  

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

2.º CEB 60,14 99 12,64 21 14,44 25 3,47 5 0,53 1 2,13 4 6,66 11 
 

 
Quadro 76 

 

2017/2018 
0 níveis < 3 1 níveis < 3 2 níveis < 3 3 níveis < 3 4 níveis < 3 5 níveis < 3 

Mais de 5 
níveis < 3 

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

2.º CEB 62,33 134 15,81 34 12,09 26 6,98 15 0,47 1 0,93 2 1,40 3 

 
Quadro 77 

 

 

No ano letivo em análise, o desempenho dos alunos de 2.º CEB mostra-se significativamente de qualidade inferior 

relativamente ao ano letivo 2017/2018, excetuando-se os desempenhos com uma e três classificações inferiores a 

suficiente/3. 

 
 

 
0 níveis <3 1 nível <3 2 níveis <3 3 níveis <3 4 níveis <3 5 níveis <3 

Mais de 5 
níveis <3 

N.º de 
alunos 

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

7.º ano A 40,91 9 31,82 7 9,09 2 4,55 1   
 

  
 

13,64 3 22 

 
B 57,69 15 15,38 4 3,85 1 19,23 5 3,85 1   

 
  

 
26 

 
C 26,32 5 15,79 3 10,53 2 10,53 2   

 
10,53 2 26,32 5 19 

 
D 64 16 4 1 16 4 4 1 8 2   

 
4 1 25 

 
E 23,81 5 19,05 4 28,57 6 14,29 3 4,76 1   

 
9,52 2 21 

Global 44,25 50 16,81 19 13,27 15 10,62 12 3,54 4 1,77 2 9,73 11 113 

 
Quadro 78 

 

 
0 níveis <3 1 nível <3 2 níveis <3 3 níveis <3 4 níveis <3 5 níveis <3 

Mais de 5 
níveis <3 

N.º de 
alunos 

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

8.º ano A 45,45 10 9,09 2 18,18 4 4,55 1 9,09 2 4,55 1 9,09 2 22 

 
B 42,11 8 15,79 3 15,79 3 5,26 1 10,53 2   

 
10,53 2 19 

 
C 31,58 6 31,58 6 10,53 2 

  
10,53 2   

 
15,79 3 19 

 
D 23,81 5 38,1 8 23,81 5 4,76 1 4,76 1 4,76 1   

 
21 

Global 35,8 29 23,46 19 17,28 14 3,7 3 8,64 2 2,47 2 8,64 7 81 

 
Quadro 79 

 

 
0 níveis <3 1 nível <3 2 níveis <3 3 níveis <3 4 níveis <3 5 níveis <3 

Mais de 5 
níveis <3 

N.º de 
alunos 

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

9.º ano A 28,00 7 20,00 5 36,00 9 16,00 4   
 

  
 

  
 

25 

 
B 76,00 19 12,00 3 4,00 1 4,00 1   

 
4,00 1   

 
25 

 
C 52,17 12 13,04 3 13,04 3 

  
13,04 3 8,70 2   

 
23 

Global 52,05 38 15,07 11 17,81 13 6,85 5 4,11 3 4,11 3   73 
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Quadro 80 

 

GLOBAL 
0 níveis < 3 1 níveis < 3 2 níveis < 3 3 níveis < 3 4 níveis < 3 5 níveis < 3 

Mais de 5 níveis 
< 3 

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

3.º CEB 44,03 117 18,45 49 16,12 42 7,06 20 5,43 9 2,78 7 6,12 18  
                      

                     Quadro 81 

  

 

2017/2018 
0 níveis < 3 1 níveis < 3 2 níveis < 3 3 níveis < 3 4 níveis < 3 5 níveis < 3 

Mais de 5 níveis 
< 3 

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

3.º CEB 52,61 131 17,27 43 13,65 34 8,03 20 4,02 10 2,01 5 2,41 6 

                      
                     Quadro 82 

 
À semelhança do que aconteceu no 2.º CEB, também no 3.º CEB o desempenho dos alunos se mostra de qualidade 

inferior em relação ao ano letivo 2017/2018, verificando-se percentagens superiores de alunos com níveis inferiores a 3 – à 

exceção dos alunos com três níveis inferiores a 3 – e uma percentagem inferior de alunos sem qualquer nível inferior a 3. 

 

 

 

0 
classificações 

< S/3 

1 
classificações 

< S/3 

2 
classificações 

< S/3 

3 
classificações 

< S/3 

4 
classificações 

< S/3 

5 
classificações 

< S/3 

Mais de 5 
classificações  

< S/3  

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

2018/2019 65,19 494 11,68 82 10,88 74 3,82 28 2,41 14 1,76 12 4,26 29  

2017/2018 69,08 525 13,49 104 8,95 69 5,45 42 1,82 14 0,91 7 1,43 11  

2016/2017 57,41 496 17,13 148 8,10 70 4,40 38 4,17 36 3,70 32 3,70 32  
 

Quadro 83 
 

Em termos globais, constata-se que, no ano escolar 2018/2019, se obteve uma percentagem mais reduzida de alunos 

sem qualquer classificação inferior a suficiente/3, relativamente a 2017/2018. Nos anos letivos em análise, em 2018/2019, 

obtiveram-se a taxas mais baixas apenas nos alunos com uma e três classificações inferiores a suficiente/3, sendo 

claramente o prior resultado o que respeita aos alunos com mais de cinco classificações inferiores a 3. O ano letivo 

2017/2018 mostra resultados significativamente melhores. 

Neste âmbito, será de salientar que não estão aqui considerados os alunos que ficaram retidos devido ao excesso de 

faltas (12 em 2016/2017; 10 em 2017/2018 e 24 em 2018/2019), por não lhes serem atribuídas classificações. 

 

 

Média por turma e ano de escolaridade 

 

Neste âmbito, estacam-se as turmas com média igual ou superior a 3,50. 

 

 
A B C D E GLOBAL 

5.º 3,60 3,99 3,56 3,00 
 

3,54 

6.º 3,66 3,50 3,30 3,35 
 

3,45 

7.º 3,48 3,72 3,15 3,65 3,34 3,47 

8.º 3,45 3,44 3,27 3,64 
 

3,45 

9.º 3,34 3,73 3,50 
  

3,52 

 
.As turmas mais destacadas de cada ano de escolaridade, são, como pode verificar-se, a turma B de 5.º ano – 3,99 –, a 

turma A de 6.º ano – 3,66 –, a turma B de 7.º ano – 3,72 –, a turma D de 8.º ano – 3,64 – e a turma B de 9.º ano – 3,73. 
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3. MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO 
 

Para análise da eficácia das medidas de promoção do sucesso, a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 

Inclusiva, em articulação com a docente Natália Neves, assessora, elaborou o Relatório de Monitorização das Medidas de 

Promoção do Sucesso, do qual se transcrevem, de seguida, as ideias fundamentais. 
 

1. Introdução  

A nova legislação em vigor, neste ano letivo, introduziu diversas mudanças.  

O Decreto-Lei 55/2018, de 6 de julho, levou a uma nova organização curricular, possibilitando a flexibilidade curricular 

com o que esta tem de oportunidade para o surgimento de disciplinas a nível de escola, modelos diferentes de trabalho e de 

trabalho colaborativo, reforço da interdisciplinaridade e alterações na mancha horária e tempos letivos. 

O Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que revogou o Decreto-Lei 3/2008, de 7 de janeiro, tornou necessária a 

constituição de uma equipa multidisciplinar, responsável por todos os alunos e problemáticas ou necessidades mais 

díspares. O diploma pôs fim à educação especial e pôs a educação inclusiva na ordem do dia. Assim, a escola tem, 

necessariamente, de dar a cada aluno a oportunidade de ser bem sucedido, analisado as suas dificuldades e 

implementando estratégias para o desenvolvimento de competências tendo em vista o perfil do aluno. Todos os alunos 

poderão beneficiar de medidas universais, alguns poderão necessitar de medidas selectivas e apenas em alguns casos se 

aplicarão as medidas adicionais. 

A monitorização das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão aplicadas, ao longo do 1.º período, enquadram-

se, por isso, na execução prática das novas orientações legislativas. No entanto, há que realçar alguns aspetos que serão 

abordados e que se prendem com a transição entre medidas de apoio educativo indicadas no final do ano letivo transato, 

logo anteriores ao Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, tais como alunos propostos para beneficiar de programas de 

tutoria, apoio tutorial específico, aulas de apoio individual de português e de matemática, coadjuvação em sala de aula. 

Outros aspetos a ter em conta são a manutenção do apoio ao estudo a português e matemática no 2.º ciclo e a inclusão da 

coadjuvação nas aulas de português e de matemática, uma vez por semana, em todas as turmas de 2.º e 3.º ciclo, 

alterando-se desta forma o modelo anterior de aulas de apoio educativo destinado a alguns alunos nas referidas disciplinas, 

apoio igualmente semanal. 

A apresentação de dados em tabela é por si só de fácil leitura e dispensará a descrição exaustiva dos mesmos. 

No segundo período, procedeu-se à análise dos resultados da aplicação das medidas de suporte à inclusão em 

execução. 

O relatório conclui-se naturalmente com os resultados do final do ano letivo e o balanço possível do efeito das medidas 

aplicadas ao longo dos três períodos. Por isso, recuperam-se e acrescentam-se dados e considerações referidos nos 

relatórios anteriores. 

 

2. Educação inclusiva  

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, a seguir designada EMAEI ou simplesmente Equipa 

Multidisciplinar, teve de se debater com uma luta contra o tempo pela urgência de avaliar todos os alunos que estavam 

abrangidos pelo DL 3/2008, de7 de janeiro, ou seja, todos os alunos que já tinham Programas Educativos Individuais. 

Foram elaborados Relatórios Técnico-Pedagógicos para todos estes alunos e Programas Educativos Individuais para os 

alunos com medidas adicionais, dados indicados adiante. 

O Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, previa a existência de uma Equipa de Saúde Escolar. Porém, não há ainda 

previsão nem do tempo nem do modo como essa equipa se constituirá. Todavia, a integração dos técnicos do Serviço de 

Psicologia e Orientação na EMAEI contribui para um maior conhecimento de situações de possível intervenção e também 

para um envolvimento mais profundo dos psicólogos na tomada de decisões. Em simultâneo, o decreto direciona o apoio do 

SPO para casos de alunos que necessitam de acompanhamento por episódios de alterações emocionais, deixando de 

sobrecarregar este serviço com todas as avaliações de dificuldades ao nível da aprendizagem e tornando possível o 

encaminhamento para unidades externas de situações clínicas. O trabalho do SPO passou por uma fase de transição, não 

deixando de acompanhar os discentes sinalizados anteriormente para o mesmo. A Equipa Multidisciplinar decidirá 

futuramente os alunos que necessitarão de apoio psicológico na escola. É feito o balanço do SPO, de acordo com a 

informação que consta nas atas de avaliação dos conselhos de turma. 

É feita uma breve síntese do funcionamento do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAAP) e são feitas algumas 

sugestões de funcionamento. 
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2.1 Alunos com Relatório Técnico-Pedagógico 
 

Ciclo Ano 
Medidas 
seletivas  

 

Aulas de apoio 
individual 

Avaliação  

Apoio 
tutorial 

Português Matemática 

Nível 
Português 

Nível Matemática Níveis 

< S / 3 Avaliação 
Final 

1P 2P 3P 1P 2P 3P 1P 2P 3P 

1.º 

1.º -   - - - - - - - - - 
- 

- 

2.º 
2 

2 (2.ºP) 
1 (3.ºP) 

2 alunos  
2 alunos 
1 aluno 

2 alunos 
 2alunos 
1 aluno 

S 
S 
 

I 
B 
I 
S 
 

I 
S 
I 
S 
S 

S 
S 

I 
B 
I 
S 
 

I 
S 
I 
S 
 

0 
0 
0 
 
 

2 
0 
3 
0 
 

3 
0 
3 
0 
0 

N. transitou 

Transitou  
N. transitou 

Transitou 
Transitou 

- 

3.º 

3 
 
 

1 (2.ºP) 
1 (3.ºP) 

3 alunos 
 

1 aluno 
1 aluno 

3 alunos 
 

1 aluno 
1 aluno 

S 
S 
S 
 

 
 

S 

 
 
 

S 
S 

S 
S 
S 

 
 

S 

 
 
 

S 
S 

0 
0 
0 

 
 

0 

 
 
 

0 
0 

Transitou 
Transitou 
Transitou 
Transitou 
Transitou 

- 

4.º 3  3 alunos 3 alunos 
I 
S 
S 

I 
S 
S 

I 
S 
S 

S 
I 
B 

I 
S 
S 

I 
S 
S 

1 
1 
0 

2 
0 
0 

4 
0 
1 

Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 

- 

2.º 

5.ºA 
3 alunos 
1 (3.º P) 

2 alunos 2 alunos 

2 
3 
- 
3 

3 
4 
- 
3 

3 
4 
b) 
3 

2 
2 
- 
2 

2 
3 
- 
2 

2 
3 
b) 
3 

4 
1 
- 
3 

4 
0 
- 
3 

2 
0 
b) 
0 

Transitou 
Transitou 
N. transitou 

Transitou 

2 alunos 

5.ºC 2 alunos 2 alunos 2 alunos 
3 
2 

3 
2 

3 
2 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

2 
2 

3 
3 

2 
1 

Transitou 
Transitou 

Proposto 
1 aluno 

3.º P 

5.ºD 2 alunos 2 alunos 
1 aluno 
1 N. A. 

2 
2 

2 
2 

3 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

9 
8 

8 
7 

3 
7 

Transitou 
Transitou 

 

6.ºA 2 alunos 2 alunos 2 alunos 
2 
2 

2 
2 

2 
3 

2 
2 

3 
2 

3 
3 

4 
4 

4 
4 

1 
0 

Aprovado 
Aprovado 

2 alunos 

6.ºB 
1 aluno 
1 (3.º P) 

1 aluno 1 aluno 
3 
- 

3 
- 

3 
2 

3 
- 

3 
- 

3 
2 

0 
- 

0 
- 

0 
8 

Aprovado 
N. Aprovado 

 

6.ºC 2 alunos 2 alunos 2 alunos 
2 
2 

3 
2 

3 
2 

2 
2 

3 
2 

3 
2 

2 
6 

0 
6 

0 
7 

Aprovado 
N. Aprovado 2 alunos 

6.ºD 1 aluno 1 aluno 1 aluno 2 2 2 3 2 2 4 5 7 N. Aprovado 
Deixou de 
frequentar 

3.º 

7.ºA 
 

1 aluno 1 aluno 1 aluno 2 3 3 2 2 3 6 5 1 Transitou  

7.ºC 2 alunos 
1 aluno 
1 N. A. 

1 aluno 
1 N. A. 

2 
2 

2 
2 

b) 
2 

2 
2 

2 
2 

b) 
3 

10 
9 

11 
9 

b) 
5 

N. transitou 

Transitou 
1 (ATE) 
1 N.A. 

7.ºE 2 alunos 
1 aluno 
1 N. A. 

1 aluno 
1 N. A. 

3 
3 

   3 
3 

3 
3 

4 
2 

   4 
2 

4 
2 

0 
5 

0 
6 

0 
2 

Transitou 
Transitou 

- 
1 N. A 

8.ºB 2 alunos 2 alunos 2 alunos 
3 
3 

3 
2 

3 
3 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

4 
4 

4 
4 

2 
2 

Transitou 
Transitou 

2 alunos 

8.ºC 
 

1 aluno 1 aluno 1 aluno 3 3 4 2 2 2 1 1 1 Transitou - 

9.ºB 
 

1 aluno 1 aluno - 2 2 2 3 3 3 4 2 1 
Admitido 
a provas 

finais 
N. A 

 13 13 13 
Sucesso  Sucesso  Sucesso  

84,62% - 
78,5% 62,5% 70% 78,5% 62,5% 66,67%  

Total 2.º 
ciclo 

13 12 11 
Sucesso  Sucesso  Sucesso  

73% 6 

b) Aluno retido por faltas, nos termos da alínea b) do n.º 4 do art.º 21.º do EAEE, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 
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2.2. Alunos com Programa Educativo Individual 
 

Ciclo Ano 
Medidas 
adicionais 

 

Avaliação  

Coadjuvação 
Individual 

Nível 
Português 

Nível Matemática 
Níveis 

<3 Avaliação 
Final 

1P 2P 3P 1P 2P 3P 1P 2P 3P 

1.º 
 

2.º 1 SF SF SF SF SF SF 0 0 0 Transitou  

4.º 1 SF SF SF SF SF SF 0 0 0 Aprovado  

3.º 

7.º 
A 

2 Alunos 
4 
4 

4 
4 

4 
5 

3 
4 

4 
4 

4 
5 

1 
0 

1 
0 

0 
0 

Transitou 
Transitou 

EV 
EV 

7.º 
B 

1 aluno 
 

4 
 

4 4 3 3 3 0 0 0 Transitou  

8.º 
A 

2 alunos 
4 
4 

5 
4 

5 
4 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Transitou 
Transitou 

EV, LAVM 
EV, LAVM 

8.º 
B 

1 aluno 4 4 4 3 3 3 0 0 0 Transitou 
EV, LAVM, 

EF 

Total  5 
Sucesso  Sucesso  Sucesso 

100%  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 83% 100% 
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2.3. Serviço de Psicologia e Orientação 
 
 

Turma 
Acompanhamento / Novas Propostas 

Ano letivo 2019_2020  
1.º P 2.º P 3.º P 

5.º A 5 alunos 4 alunos  2 a continuar 2 

5.º B 1 aluno 1 novo --- Encaminhamentos para CPCJ 

5.º D 
3 alunos  3 alunos 1 a continuar 

2 novos 
3  

6.º A 
2 alunos 2 alunos 1 acompanhamento 

1 aguarda SPO 
2 

6.º B 1 aluno 1  6 novos 7 

6.º C 3 alunos 2 2 a continuar 2  

6.º D 
5 alunos 5 alunos 

1 novo 
5 a continuar 5 

1 Encaminhamento CPCJ 

7.º A 1 aluno N. A. 0 0 

7.º B 
3 alunos 1 aluno* 3 (*1 fez orientação 

profissional) 
3  

7.º C 2 alunos 2 alunos 1 1 

7.º D 1 aluno 1 1 1  

7.º E 1 aluno 0 0 0 

8.º A 2 alunos 1 TR 0 0 

8.º B 1 aluno 1 1 1  

8.º D 3 alunos 3 3 3  

9.º C 1 aluno 0 0 0 

Total 2.º Ciclo: 20 
3.º Ciclo: 15 

2.º Ciclo: 19 
3.º Ciclo: 8 

2.º Ciclo: 20 
3.º Ciclo: 9 

2.º Ciclo: 21 
3.º Ciclo: 9 
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2.4. Centro de Apoio à Aprendizagem (CAAp) 
 

“O centro de apoio à aprendizagem é uma estrutura de apoio agregadora dos recursos humanos e materiais, dos 

saberes e competências da escola” (Decreto-Lei 54/2018, de 6 de julho. 

Enquanto estrutura de apoio agregadora, poderá considerar-se que o CAAP compreende recursos tão diversos como o 

apoio individual, tutórias e apoios tutoriais, SPO, clubes e o GApA. No entanto, os recursos mencionados têm funcionado, 

desde o início do ano letivo, com atividades específicas destinadas a alunos previamente indicados, no caso de apoios, 

tutórias e SPO, que se inscreveram de forma voluntária, no caso dos clubes, ou encaminhados no decurso das atividades 

letivas por atitudes incorretas na sala de aula, no que diz respeito ao GAPA. 

Assim, neste primeiro ano letivo de criação do Centro de Apoio à Aprendizagem, este espaço entrou em funcionamento 

no 2.º período, com uma ocupação horária a seguir indicada e com os recursos humanos possíveis. 

 

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

08:20 - 09:10    1 docente  

09:15 - 10:05 1 docente 1 docente 1 docente 3 docentes 

10:20 - 11:10 1 docente 3 docentes 2 docentes  

11:20 - 12:10 1 docente 2 docentes 2 docentes 2 docentes 1 docente 

12:20 - 13:10  1 docente 2 docentes 2 docentes  

13:20 - 14:10    

14:20 - 15:10 

15:20 - 16:10 1 docente 

16:25 - 17:15  

 
Alunos 

Apoiados: 

 
1 aluno 6.º B 

 
1 aluno 7.º A 
1 aluno 7.º C 

 
2 alunos 7.º C 
1 aluno 5.º C 

 
 

 
1 aluno 5.º A 
1 aluno 5.º C 
1 aluno 6.º B 

 
 

---- 

  
 

No ano letivo 2019/2020, o Centro de Apoio à Aprendizagem deve ser reforçado ao nível dos recursos humanos, 
possibilitando um apoio semanal permanente coincidente com as atividades letivas ao longo de cada dia.  
Sugere-se que, em setembro, os diretores de turma de 2.º e 3.º ciclo indiquem os alunos que poderão beneficiar com o 

apoio do CAAp. Seria útil que o trabalho a desenvolver fosse programado semanalmente, contribuindo para uma 

rentabilização do trabalho, uma maior articulação entre diretores de turma, docentes dos conselhos de cada turma de 

proveniência dos alunos sinalizados e docentes de educação especial com os docentes que prestarão apoio no CAAp. 

Deve ser criado um regulamento de funcionamento deste espaço. 

 
3. Acomodações curriculares como resposta ao insucesso escolar 

O campo de ação da escola tem de ser abrangente para responder ao desenvolvimento de potencialidades, 

expectativas e necessidades dos alunos, garantindo que atinjam o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Assim, ao longo do ano, os docentes foram diagnosticando os motivos impeditivos de alcançar o sucesso educativo nas 

respetivas disciplinas e/ou áreas e procurando estratégias para inverter o insucesso. Nas reuniões de avaliação, foram 

elaborados planos de acompanhamento onde foram registadas quer as dificuldades dos alunos quer as estratégias a aplicar 

ou já em fase de aplicação. Nestes documentos, foram registadas medidas universais quando necessárias. 

 
1.º CEB 

 

Total 

1.º Ano: 
68 Alunos avaliados 

2.º Ano: 
80 Alunos avaliados 

3.º Ano:  
 85 Alunos avaliados 

4.º Ano:  
71 Alunos avaliados 

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

3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 

- 
 

8 
11,76% 

21 
26,25% 

11 
13,75% 

18 
21,18% 

17 
20% 

11 
15,49% 

Eficácia 
0/8 
0% 

7/8 
87,5% 

7/21 
 33,33% 

7/11 
63,64% 

1/18 
5,56% 

9/17 
52,94% 

0/11 
0% 

11/11 
100% 
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2.º e 3.º CEB 
 

Total 

5.º Ano 
81 Alunos avaliados 

6.º Ano 
98 Alunos avaliados 

7.º Ano 
116 Alunos avaliados 

8.º Ano 
83 Alunos avaliados 

9.º Ano 
73 Alunos 

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

26 
32% 

33 
40% 

44 
44% 

60 
52% 

61 
53% 

47 
55% 

45 
(54%) 

26 
36% 

28 
39% 

Eficácia 
8/26 
30% 

23/33 
70% 

21/44 
 48% 

29/44 
66% 

27/60 
45% 

51/61 
84% 

25/47 
53% 

39/45 
87% 

11/26 
42% 

24/28 
86% 

 
* Fonte: atas das reuniões de avaliação dos 1.º, 2.º e 3.º períodos. 
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4. Programa de Tutorias e Apoio Tutorial Específico 

4.1. Programa de Tutorias 

Turma Propostos 
Não 

Autorizados 
Com 

frequência 
Assiduidade  

2.º P 
Assiduidade  

3.º P 

Níveis 

 <3 
Português Matemática 

1.º
P 

2.º
P 

3.º 
P 

1.º
P 

2.º
P 

3.º 
P 

1.º
P 

2.º
P 

3.º 
P 

5.º A 6 1 4 

 MB 
B 

MB 
MB 

I 
B 
B 
B 

10 
4 
4 
4 

8 
4 
3 
3 

8 
2 
1 
0 

2 
2 
3 
3 

2 
3 
3 
3 

2 
3 
3 
3 

1 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

1 
2 
2 
3 

5.º B 1 1 0 MB B 1 2 1 3 3 3 2 2 2 

5.º D 3 2 1 I I 10 10 9 2 2 2 2 2 2 

6.º A 2 0 2 
MB 
MB 

MB 
B 

4 
4 

1 
4 

0 
2 

2 
2 

3 
2 

3 
3 

2 
2 

2 
2 

3 
2 

6.º B 5 2 3 
 B 
B 
B 

B 
B 
B 

7 
6 
1 

7 
7 
2 

7 
7 
1 

2 
2 
3 

2 
2 
3 

2 
2 
3 

2 
1 
2 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

6.º C 7 2 5 

MB 
MB 
MB 
MB 
S 

MB 
MB 
MB 
B 
I 

4 
4 
2 
6 
6 

0 
4 
3 
8 
6 

0 
2 
1 
7 
7 

2 
2 
2 
2 
2 

3 
2 
3 
2 
2 

3 
2 
3 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
2 
2 

3 
3 
3 
2 
2 

6.º D 6 1 5 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
I 
B 
B 

4 
3 
4 
2 
2 

4 
4 
5 
3 
1 

2 
2 
7 
2 
0 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
3 

3 
3 
2 
2 
3 

2 
3 
3 
3 
3 

2 
3 
3 
3 
3 

2 
3 
2 
3 
3 

7.º A 3 0 1 MB  6 5 1 2 3 3 2 2 3 

7.º B 3 0 3 
MB 
MB 

I 

MB 
MB 

I 

5 
4 
5 

4 
4 
5 

1 
3 
3 

2 
3 
2 

3 
3 
2 

3 
3 
2 

3 
2 
2 

2 
2 
2 

3 
2 
2 

7.º C 1 0 1 I I 10 11 11 2 2 2 2 2 1 

7.º D 6 0 5 

MB 
MB 
B 
S 
B 

B 
MB 
B 
S 
B 

4 
5 
9 
5 
6 

3 
3 
9 
8 
6 

2 
2 
6 
4 
4 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
3 
2 
2 
2 

2 
3 
2 
2 
3 

3 
3 
2 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 

7.º E 1 0 1 MB MB 0 0 0 3 4 4 3 3 3 

8.º A 2 1 1 I I 8 7 b 2 2 B 2 2 b 

8.º B 4 0 4 

MB 
MB 

I 
MB 

MB 
MB 

I 
MB 

4 
4 
7 
4 

4 
4 

10 
3 

2 
2 
6 
1 

3 
3 
2 
2 

3 
2 
2 
3 

3 
3 
2 
3 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

8.º D 6 0 5 

B 
MB 
MB 
MB 
MB 

B 
B 
B 

MB 
MB 

9 
3 
8 
6 
4 

7 
3 
8 
5 
4 

5 
1 
3 
4 
2 

2 
3 
2 
2 
3 

2 
3 
2 
2 
3 

2 
3 
1 
2 
3 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
1 
2 
2 

9.º B 1 1 0 -- 
 

-- -- -- 

9.º C 1 0 1 I  I 6 6 5 2 3 2 2 2 2 

Total 58 11 41 

Sucesso 
1.º P: 83% 
2.º P: 90% 
3.º P: 80% 

Sucesso 
1.º P: 17% 
2.º P: 34% 
3.º P: 78% 

Sucesso 
1.º P: 19% 
2.º P: 39% 
3.º P: 54% 

Sucesso 
1.º P: 14% 
2.º P: 26% 
3.º P: 39% 

b) Aluno retido por faltas, nos termos da alínea b) do n.º 4 do art.º 21.º do EAEE, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 
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4.2. Apoio Tutorial Específico 
 

Turma Propostos 
Não 

Autorizados 
Com 

frequência 
Assiduidade Assiduidade 

Níveis 

= <3 
Português Matemática 

5.º A 1 1 0      

6.º A 1 1 0 E. F.     

6.º B 1 1 0      

6.º D 1 0 1 MB I 4 3 b 2 2 b 4 3 b 

7.º A 3 2 0      

7.º B 1 0 1 S I 7 6 3 2 2 2 2 2 2 

7.º C 3 1 2 
I 
I 

I 
I 

10 
8 

11 
11 

b 
b 

2 
2 

2 
1 

b 
b 

2 
2 

2 
1 

b 
b 

7.º E 3 1 
1 

(1 TR) 
S I 7 6 6 2 2 2 2 2 2 

8.º A 1 0 1 I I 11 8 6 2 2 2 2 2 2 

9.º A 1 1 0      

9.º C 2 2 0      

Total 18 10 6 50% 0% 

Sucesso 
1.º P: 0% 
2.º P: 17% 
3.º P: 50% 

Sucesso 
1.º P: 0% 
2.º P: 0% 
3.º P: 0% 

Sucesso 
1.º P: 17% 
2.º P: 17% 
3.º P: 0% 

 
* Fonte: atas das reuniões de avaliação e relatórios de avaliação. 
b) Aluno retido por faltas, nos termos da alínea b) do n.º 4 do art.º 21.º do EAEE, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

 
 
5. Apoio educativo (1.º ciclo) 

 
5.1. Apoio Educativo a Português e Matemática 1.º Período 

 

 2.º Ano - Total dos Apoios Educativos 

 Português Matemática 

Total de alunos 19 

n.º de alunos que frequentam 19 19 

  Suficiente < Suficiente   Suficiente < Suficiente  

 3 16 3 16 

% 15,79 84,21 15,79 84,21 

 
No 2.º ano, foram 19 alunos que beneficiaram de apoios no âmbito da disciplina de português, tendo 15,79 % dos alunos 

obtido nível igual ou superior a Suficiente e 84,21% dos alunos obtido nível inferior a Suficiente.  

Em relação aos apoios no âmbito da disciplina de matemática, 19 alunos usufruíram de apoio, tendo 15,79% dos alunos 

obtido nível igual ou superior a Suficiente e 84,21% dos alunos obtido nível inferior a Suficiente. 

Deste modo, podemos concluir que os resultados, embora sendo negativos demonstram alguma melhoria.  
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 3.º Ano - Total dos Apoios Educativos 

 Português Matemática 

Total de alunos 15 

n.º de alunos que frequentam 12 14 

  Suficiente < Suficiente   Suficiente < Suficiente 

 3 9 3 11 

% 25,00 75,00 21,43 78,57 

 
 

Quanto ao 3.º ano, 12 alunos beneficiaram de apoios no âmbito da disciplina de português tendo 25% dos alunos obtido 

nível igual ou superior a Suficiente e 75% dos alunos obtido nível inferior a Suficiente. Em relação aos apoios no âmbito da 

disciplina de matemática, 14 alunos usufruíram destes apoios tendo 21,43% dos alunos obtido nível igual ou superior a 

Suficiente e 78,57% obtido nível inferior a Suficiente. 

Os resultados demonstram alguma melhoria em ambas as áreas.  

 

 4.º Ano - Total dos Apoios Educativos 

 Português Matemática 

Total de alunos 15 

n.º de alunos que frequentam 14 15 

  Suficiente < Suficiente  Suficiente < Suficiente 

 9 5 7 8 

% 64,29 35,71 46,67 53,33 

 
Quanto ao 4.º ano, 14 alunos beneficiaram de apoios no âmbito da disciplina de português tendo 64,29% obtido resultado 

igual ou superior a Suficiente e 35,71% dos alunos obtido nível inferior a Suficiente. Em relação aos apoios no âmbito da 

disciplina de matemática foram 16 alunos que usufruíram de apoio e 46,67% dos alunos obtiveram resultados iguais ou 

superiores a Suficiente e 53,33% obtiveram nível inferior a Suficiente. 

Os resultados indicaram uma melhoria muito significativa tanto em português como em matemática. 

 
 Total dos Apoios Educativos do 1.º ciclo 

 Português Matemática 

Total de alunos 49 

n.º de alunos que frequentam 45 48 

  Suficiente < Suficiente  Suficiente < Suficiente 

 15 30 13 35 

% 33,33 66,67 27,08 72,92 

 
Conclusão Apoios Educativos 1.º ciclo 
 
No 1.º ciclo, durante o 1.º período, foram 49 alunos que usufruíram de Apoio Educativo nas disciplinas de Português (45) e 

de Matemática (48).  

Dos 45 alunos apoiados em Português, 33,33% obtiveram resultados iguais ou superiores a Suficiente (15) e 66,67% 

resultados inferiores a Suficiente (30). 

Dos 48 alunos com Apoio Educativo em Matemática, foram 27,08% os alunos que obtiveram resultados iguais ou superiores 

a Suficiente (13) e 72,92% resultados inferiores a Suficiente (35). 

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

disciplinas de Português e Matemática, tendo sido no 4.º ano onde se verificou a melhoria mais significativa. 
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5.2. Apoio Educativo a Português e Matemática 2.º Período 
 

 1.º Ano - Total dos Apoios Educativos 

 Português Matemática 

Total de alunos 2 

n.º de alunos que frequentam 1 1 

  Suficiente < Suficiente  Suficiente < Suficiente 

 0 1 0 1 

% 00,00 100,00 00,00 100,00 

 
No 1.º ano, foram 2 os alunos que beneficiaram de apoios. No âmbito da disciplina de Português, apenas 1 aluno beneficiou 

do apoio e não obteve sucesso. O mesmo sucedeu em Matemática. Deste modo, podemos concluir que os resultados foram 

negativos.  

 

 2.º Ano - Total dos Apoios Educativos 

 Português Matemática 

Total de alunos 17 

n.º de alunos que frequentam 16 15 

  Suficiente < Suficiente  Suficiente < Suficiente 

 7 9 7 8 

% 43,75 56,25 46,67 53,33 

 
No 2.º ano, foram 16 os alunos que beneficiaram de apoios no âmbito da disciplina de Português, tendo 43,75 % dos alunos 

obtido nível igual ou superior a Suficiente e 56,25% dos alunos obtido nível inferior a Suficiente.  

Em relação aos apoios no âmbito da disciplina de Matemática, 15 alunos usufruíram de apoio, tendo 46,67% dos alunos 

obtido nível igual ou superior a Suficiente e 53,33% dos alunos obtido nível inferior a Suficiente. Deste modo, podemos 

concluir que os resultados demonstram alguma melhoria.  

 

 3.º Ano - Total dos Apoios Educativos 

 Português Matemática 

Total de alunos 18 

n.º de alunos que frequentam 12 17 

  Suficiente < Suficiente  Suficiente < Suficiente 

 1 11 6 11 

% 8,33 91,67 35,29 64,71 

 
Quanto ao 3.º ano, 12 alunos beneficiaram de apoios no âmbito da disciplina de Português tendo 8,33% dos alunos obtido 

nível igual ou superior a Suficiente e 91,67% dos alunos obtido nível inferior a Suficiente. Em relação aos apoios no âmbito 

da disciplina de Matemática, 17 alunos usufruíram destes apoios tendo 35,29% dos alunos obtido nível igual ou superior a 

Suficiente e 64,71% obtido nível inferior a Suficiente.Os resultados não demonstram grande melhoria em ambas as áreas.  

 

 4.º Ano - Total dos Apoios Educativos 

 Português Matemática 

Total de alunos 10 

n.º de alunos que frequentam 5 9 

  Suficiente < Suficiente  Suficiente < Suficiente 

 2 3 7 2 

% 40,00 60,00 77,78 22,22 

 
Quanto ao 4.º ano, 5 alunos beneficiaram de apoios no âmbito da disciplina de Português tendo 40% obtido resultado igual 

ou superior a Suficiente e 60% dos alunos obtido nível inferior a Suficiente. Em relação aos apoios no âmbito da disciplina 

de Matemática foram 9 alunos que usufruíram de apoio e 77,78% dos alunos obtiveram resultados iguais ou superiores a 

Suficiente e 22,22% obtiveram nível inferior a Suficiente. Os resultados indicaram uma melhoria em Português e em 

Matemática, sendo mais significativa nesta última. 
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 Total dos Apoios Educativos do 1.º ciclo 

 Português Matemática 

Total de alunos 47 

n.º de alunos que frequentam 34 42 

  Suficiente < Suficiente  Suficiente < Suficiente 

 10 24 20 22 

% 29,41 70,59 47,62 52,38 

 
Conclusão 

 
No 1.º ciclo, durante o 2.º período, foram 47 alunos que usufruíram de Apoio Educativo nas disciplinas de Português (34) e 

de Matemática (42).  

Dos 34 alunos apoiados em Português, 29,41% obtiveram resultados iguais ou superiores a Suficiente (10) e 70,59% 

resultados inferiores a Suficiente (24). 

Dos 42 alunos com Apoio Educativo em Matemática, foram 47,62% os alunos que obtiveram resultados iguais ou superiores 

a Suficiente (20) e 52,38% resultados inferiores a Suficiente (22). 

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

disciplinas de Português e Matemática, tendo sido no 4.º ano onde se verificou a melhoria mais significativa, nomeadamente 

na Matemática. 

 
5.3. Apoio Educativo a Português e Matemática 3.º Período 
                                                     

 1.º Ano - Total dos Apoios Educativos 

 Português Matemática 

Total de alunos 8 

n.º de alunos que frequentam 1 7 

  Suficiente < Suficiente  Suficiente < Suficiente 

 0 1 6 1 

% 00,00 100,00 85,71 14,29 

 
No 1.º ano, foram 8 os alunos que beneficiaram de apoios. No âmbito da disciplina de Português, apenas 1 aluno beneficiou 

do apoio e não obteve sucesso. Em Matemática foram 7 os alunos que usufruíram de apoio e apenas 1 não obteve 

sucesso. Deste modo, podemos concluir que os resultados foram bastante positivos em Matemática.  

 
 
 

 2.º Ano - Total dos Apoios Educativos 

 Português Matemática 

Total de alunos 15 

n.º de alunos que frequentam 14 15 

  Suficiente < Suficiente  Suficiente < Suficiente 

 7 7 7 8 

% 50,00 50,00 46,67 53,33 

 
No 2.º ano, foram 16 os alunos propostos para apoio sendo que 1 foi transferido e desta forma não contabilizado. Assim dos 

15 alunos 14 beneficiaram de apoios no âmbito da disciplina de Português, tendo 50% % dos alunos obtido nível igual ou 

superior a Suficiente e 50% dos alunos obtido nível inferior a Suficiente.  

Em relação aos apoios no âmbito da disciplina de Matemática, 15 alunos usufruíram de apoio, tendo 46,67% dos alunos 

obtido nível igual ou superior a Suficiente e 53,33% dos alunos obtido nível inferior a Suficiente. 

Deste modo, podemos concluir que os resultados demonstram alguma melhoria que se verificou mais significativa em 

Português.  
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 3.º Ano - Total dos Apoios Educativos 

 Português Matemática 

Total de alunos 15 

n.º de alunos que frequentam 11 15 

  Suficiente < Suficiente  Suficiente < Suficiente 

 5 6 6 9 

% 45,45 54,55 40,00 60,00 

 
Quanto ao 3.º ano, 15 alunos foram propostos para o apoio, 2 destes alunos passaram a usufruir de medidas seletivas 

sendo que não foram contabilizados neste estudo.  

Assim dos 11 alunos que beneficiaram de apoios no âmbito da disciplina de Português 45,45% dos alunos obtido nível igual 

ou superior a Suficiente e 54,55% dos alunos obtido nível inferior a Suficiente. Em relação aos apoios no âmbito da 

disciplina de Matemática, 15 alunos usufruíram destes apoios tendo 40% dos alunos obtido nível igual ou superior a 

Suficiente e 60% obtido nível inferior a Suficiente. Os resultados demonstram melhoria em ambas as áreas.  

 

 4.º Ano - Total dos Apoios Educativos 

 Português Matemática 

Total de alunos 7 

n.º de alunos que frequentam 5 9 

  Suficiente < Suficiente  Suficiente < Suficiente 

 5 0 5 4 

% 100,00 00,00 55,56 44,44 

 
Quanto ao 4.º ano, 5 alunos beneficiaram de apoios no âmbito da disciplina de Português tendo 100% obtido resultado igual 

ou superior a Suficiente e nenhum aluno obtido nível inferior a Suficiente. Em relação aos apoios no âmbito da disciplina de 

Matemática foram 9 alunos que usufruíram de apoio e 55,56% dos alunos obtiveram resultados iguais ou superiores a 

Suficiente e 44,44% obtiveram nível inferior a Suficiente. 

Os resultados indicaram uma grande melhoria em Português e em Matemática, sendo menos significativa nesta última. 

 
 

 Total dos Apoios Educativos do 1.º ciclo 

 Português Matemática 

Total de alunos 48 

n.º de alunos que frequentam 31 46 

  Suficiente < Suficiente  Suficiente < Suficiente 

 17 14 24 22 

% 54,84 45,16 52,17 47,83 

 
 

Conclusão 
 
No 1.º ciclo, durante o 3.º período, foram 48 alunos que usufruíram de Apoio Educativo nas disciplinas de Português (31) e 

de Matemática (46).  

Dos 31 alunos apoiados em Português, 54,84% obtiveram resultados iguais ou superiores a Suficiente (17) e 45,16% 

resultados inferiores a Suficiente (14). 

Dos 46 alunos com Apoio Educativo em Matemática, foram 52,17% os alunos que obtiveram resultados iguais ou superiores 

a Suficiente (24) e 47,83% resultados inferiores a Suficiente (22). 

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

disciplinas de Português e Matemática, tendo sido no 4.º ano onde se verificou a melhoria mais significativa, nomeadamente 

na Matemática. 
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6. Apoio ao estudo (2.º ciclo) 

 
         6.1. Apoio ao estudo 1.º período 

 

Turma 
Total de alunos 
A.E. Português 

Avaliação 
apoio 

Avaliação 
disciplina 

Total de 
alunos 
A.E. 

Matemática 

Avaliação 
apoio 

Avaliação 
disciplina 

5.º A 5 

SF 
SF 
SF 
SF 
SF 

2 
2 
3 
3 
3 

6 

INS 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 

1 
3 
2 
2 
2 
2 

5.º B 3 
B 

SF 
SF 

3 
3 
2 

3 
SF 
SF 
SF 

2 
2 
2 

5.º C 7 

SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 

 

3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
 

6 

B 
B 
B 
B 
B 

SF 
 

2 
3 
3 
2 
2 
2 

5.º D 7 

SF  
INS 
SF 
INS 
SF 
INS 
INS 

2 
2 
3 
2 
3 
2 
2 

6 

SF 
 INS 
SF 
S 

INS 
SF 

3 
2 
2 
2 
2 
2 

Total 22 
Sucesso:  

81% 
Sucesso: 

50% 
21 

Sucesso: 
86% 

Sucesso: 
19% 
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Turma 
Total de alunos 
A.E. Português 

Avaliação 
apoio 

Avaliação 
disciplina 

Total de 
alunos 
A.E. 

Matemática 

Avaliação 
apoio 

Avaliação 
disciplina 

6.º A 9 

INS 
SF 
INS 
SF 
INS 
SF 
SF 
SF 
SF 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

8 

SF 
IN 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 

2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 

6.º B 9 

SF 
SF 
B 

SF 
INS 
INS 
B 

INS 
INS 

3 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 

10 

SF 
SF 
SF 
INS 
INS 
INS 
SF 
SF 
SF 
SF 

3 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
2 

6.º C 11 

SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
INS 
B 

SF 
INS 
SF 

2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 

13 

SF 
SF 
SF 
INS 
INS 
SF 
SF 
SF 
SF 
INS 
SF 
INS 
INS 

3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

6.º D 10 

SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 

2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 

7 

SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 

2 
2 
3 
3 
2 
3 
4 

Total 39 
Sucesso:  

77% 
Sucesso: 

18% 
38 

Sucesso: 
76% 

Sucesso: 
32% 

 

 
No 5.º ano, não foram autorizados a frequentar apoio ao estudo de Português e de Matemática três alunos.  

No 6.º ano, foram excluídos do apoio ao estudo de Português dois alunos por falta de assiduidade e do apoio 

ao estudo de Matemática forma excluídos três alunos por não estarem a ter benefício com a frequência destas 

aulas e quatro alunos por falta de assiduidade. Cinco alunos não foram autorizados a frequentar as aulas de 

apoio ao estudo. 

No 6.º ano, um aluno de Português Língua Não Materna frequentou aulas de apoio de Português 

individualmente. 
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      6.2. Apoio ao estudo 2.º período 
 
 
 

Turma 
Total de alunos 
A.E. Português 

Avaliação 
apoio 

Avaliação 
disciplina 

Total de 
alunos 
A.E. 

Matemática 

Avaliação 
apoio 

Avaliação 
disciplina 

5.º A 8 

S 
B 
S 
S 
B 
S 
S 
S 

2 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 

7 

S 
I 
S 
S 
S 
S 
S 

2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 

5.º B 8 

B 
S 
S 
I 
I 
B 
I 
I 

3 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
1 

3 

S 
S 
S 

2 
2 
2 

5.º C 8 

B 
S 
B 
S 
S 
S 
S 
I 

3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 

7 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 

5.º D 5 

S 
S 
S 
S 
I 

3 
2 
3 
3 
2 

5 

I 
S 
S 
I 
S 

2 
2 
2 
2 
2 

Total 29 
Sucesso:  

79% 
Sucesso: 

66% 
22 

Sucesso: 
86% 

Sucesso: 
18% 
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Turma 
Total de alunos 
A.E. Português 

Avaliação 
apoio 

Avaliação 
disciplina 

Total de 
alunos 
A.E. 

Matemática 

Avaliação 
apoio 

Avaliação 
disciplina 

6.º A 9 

S 
I 
I 
S 
S 
I 
S 
I 
S 

3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
3 

8 

S 
S 
B 
S 
S 
I 
I 
S 

2 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
2 

6.º B 7 

B 
S 
I 
B 
I 
S 
I 

3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 

9 

S 
S 
S 
S 
I 
B 
S 
S 
S 

3 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
 

6.º C 12 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
B 
S 
I 
I 
S 

3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
4 
3 
2 
2 
3 

12 

I 
I 
I 
I 
S 
S 
S 
S 
S 
I 
I 
I 

3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 

6.º D 10 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 

7 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 

Total 38 
Sucesso:  

76% 
Sucesso: 

47% 
36 

Sucesso: 
72% 

Sucesso: 
50% 

 

 
 

A avaliação do apoio ao estudo é francamente satisfatória, mas não se reflete claramente no sucesso da respetiva 

disciplina, sobretudo no caso de Matemática no 5.º ano e de Português no 6.º ano. 
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      6.3. Apoio ao estudo 3.º período 
 

Turma 
Total de alunos 
A.E. Português 

Avaliação 
apoio 

Avaliação 
disciplina 

Total de 
alunos 
A.E. 

Matemática 

Avaliação 
apoio 

Avaliação 
disciplina 

5.º A 8 

S 
B 
S 
S 
B 
S 
S 
S 

2 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 

7 

B 
S 
B 
B 
B 

MB 
B 
 

3 
1 
2 
2 
2 
3 
2 

5.º B 3 

MB 
S 
b) 

MB 
b) 
b) 

3 
3 
b) 
3 
b) 
b) 

6 

B 
S 
B 
B 
b) 

MB 
S 
b) 
b) 

2 
2 
2 
2 
b) 
3 
3 
b) 
b) 

5.º C 7 

B 
S 
B 
S 
S 
S 
S 

3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 

7 

B 
B 

MB 
B 
B 

MB 
B 

3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 

5.º D 6 

S 
S 
S 
S 
S 
I 

3 
3 
3 
3 
3 
2 

7 

S 
S 
B 
S 
S 
S 
S 

2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 

Total 24 
Sucesso:  

96% 
Sucesso: 

83% 
27 

Sucesso: 
100% 

Sucesso: 
33% 
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Turma 
Total de alunos 
A.E. Português 

Avaliação 
apoio 

Avaliação 
disciplina 

Total de 
alunos 
A.E. 

Matemática 

Avaliação 
apoio 

Avaliação 
disciplina 

6.º A 8 

S 
b) 
I 
S 
S 
I 
S 
S 
S 

3 
b) 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

8 

S 
S 
B 
S 
S 
I 
I 
S 

2 
3 
4 
3 
2 
2 
2 
2 

6.º B 8 

B 
B 
I 
B 
I 
S 
S 
I 

3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 

10 

S 
S 
S 
S 
S 

MB 
B 
S 
S 
S 

3 
3 
2 
2 
2 
4 
3 
2 
2 
2 
 
 

6.º C 12 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
I 
B 
S 
I 
I 
S 

3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
4 
3 
2 
2 
3 

11 

S 
S 
S 
B 
S 
S 
S 
S 
S 
I 
I 

3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 

6.º D 12 

S 
S 
S 
S 
S 
I 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
b) 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
b) 

6 

S 
S 
S 
S 
B 
S 
b) 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
b) 

Total 40 
Sucesso:  

78% 
Sucesso: 

60% 
35 

Sucesso: 
89% 

Sucesso: 
68% 

 
 b) Alunos retidos por faltas, nos termos da alínea b) do n.º 4 do art.º 21.º do EAEE, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

Estes alunos não foram contabilizados no balanço do apoio ao estudo. 

 
 

De acordo com os resultados observados, a avaliação do apoio ao estudo a Português é bastante boa e parece 

contribuir satisfatoriamente na avaliação desta disciplina. No 6.º ano, o mesmo acontece em relação à avaliação da 

disciplina de Matemática.  
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No 5.º ano, o insucesso na disciplina de Matemática é elevado entre os alunos que frequentam este tipo de apoio. 

Devem ser averiguados os motivos deste insucesso e equacionada uma medida que possa ser mais eficaz do que o apoio 

ao estudo para ajudar os discentes a ultrapassar as suas dificuldades na disciplina de Matemática no início do 2.º ciclo. 

 
7. Coadjuvação em sala de aula 

 

Turma Sucesso 
Português 

 
% 

Avaliação do 
impacto da 

Coadjuvação na 
progressão dos 

alunos * 

Sucesso 
Matemática 

 
% 

Avaliação do 
impacto da 

Coadjuvação na 
progressão dos 

alunos * 

5.º A 95,00 Bom 65,00 Suficiente 

5.º B 94,74 Bom 73,68 Suficiente 

5.º C 81,82 Bom 86,36 Suficiente 

5.º D 72,73 Suficiente 36,36 Suficiente 

6.º A 90,00 Suficiente 65,00 Suficiente 

6.º B 89,29 Bom 58,62 Suficiente 

6.º C 73,91 Suficiente 82,61 Suficiente 

6.º D 59,09 Bom 95,45 Suficiente 

7.º A 86,36 Suficiente 68,18 Suficiente 

7.º B 88,46 Suficiente 69,23 Suficiente 

7.º C 47,37 Suficiente 52,63 Suficiente 

7.º D 72,00 Suficiente 100 Insuficiente 

7.º E 71,43 Suficiente 66,67 Suficiente 

8.º A 72,73 Suficiente 54,55 Suficiente 

8.º B 78,95 Suficiente 42,11 Suficiente 

8.º C 68,42 Suficiente  36,84 1) 

8.º D 85,71 Suficiente 23,81 Suficiente 

9.º A 80,00 Suficiente 52,00 Suficiente 

9.º B 88,00 Suficiente 96,00 Bom 

9.º C 76,19 Insuficiente 38,10 Suficiente 

* Fonte: relatórios de cada docente responsável pela coadjuvação. 
1) O trabalho de um pequeno grupo fora da sala de aula permitiu que os alunos se focassem mais nas tarefas propostas e tivessem um 

apoio individualizado, levando a que esclarecessem as suas dúvidas. No entanto, foi com muita insistência e interpelação que os alunos foram 
realizando as tarefas e participando nas aulas, trabalhando mais do que se estivessem com a turma. À medida que o 2.º período se aproximava do 
fim, o empenho dos alunos foi decrescendo, apesar da insistência na importância do trabalho e do estudo. De notar que o grande grupo beneficiou 
com esta estratégia, uma vez que, sem este grupo de alunos, se criou um ambiente mais propício à concentração e, consequentemente, à 
compreensão dos conteúdos lecionados. 
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8. Conclusão 

 
O 1.º período correspondeu a uma fase de adaptações, de apreensão e de aprendizagem, que se associam sempre 

que surgem mudanças no ensino. Sem tempo para experimentações, o ano letivo arrancou já com alterações organizativas, 

curriculares e de métodos de trabalho com um enfoque no trabalho colaborativo. Foram constituídos grupos de trabalho em 

torno de áreas renovadas, como é exemplo a Cidadania e Desenvolvimento. No entanto, como já se disse, a Educação 

Inclusiva tornou-se um objetivo maior e a Equipa Multidisciplinar teve a enorme responsabilidade de gerir e supervisionar a 

aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão.   

A primeira preocupação foi fazer a transição de um modelo legal para o outro, avaliando cada um dos discentes, até ao 

ano transato, com necessidades educativas, assegurando que continuariam a beneficiar de medidas já aplicadas que 

contribuíram para o seu sucesso educativo. Esse processo foi concluído antes do final do período. Um olhar atento aos 

pontos 2.1 e 2.2 permite verificar que é necessário ainda aperfeiçoar o trabalho com os alunos que beneficiam de medidas 

seletivas e insistir nas medidas adicionais já em aplicação para os alunos com Programa Educativo Individual. 

O SPO foi chamado a fazer parte da EMAEI e vê-se confrontado entre o acompanhamento dos discentes para aí 

encaminhados, a reavaliação desses casos e dos novos que surgem e a possibilidade de alguns alunos poderem vir a ter 

apoio psicológico e outras terapias em serviços externos. 

A avaliação do final do 1.º período revelou um panorama preocupante de insucesso escolar, sobretudo nos 7.º e 8.º 

anos. As causas deste insucesso dividem-se entre dificuldades do domínio cognitivo e atitudes pouco comprometidas por 

parte dos discentes em envolver-se no processo de aprendizagem e de desenvolvimento de competências. Num e noutro 

caso, terão de se esgotar as medidas universais, mas sobretudo comprometer os alunos e as famílias com a escola.  

Os resultados do apoio tutorial estão longe de ser satisfatórios e as causas deste insucesso terão de ser apuradas. O 

Decreto-Lei 54/2018, de 6 de julho, torna o apoio tutorial mais seletivo e parece haver necessidade de perceber o 

enquadramento desta medida, não só no tipo de público-alvo a quem se destina, mas também no papel do docente tutor e 

até na sua formação. 

A avaliação do apoio ao estudo foi bastante satisfatória no 1.º período. Este secesso deverá refletir-se num melhor 

aproveitamento a Português e a Matemática. 

No que diz respeito à coadjuvação em sala de aula, os níveis de sucesso nas disciplinas de Português e de Matemática 

parecem demonstrar que foi uma boa opção e uma alternativa ao apoio educativo.  

 

No 2.º período, grande parte das medidas de suporte à aprendizagem implementadas contribuíram para melhorar o 

desempenho académico dos alunos que delas beneficiaram. 

Os alunos com relatório técnico-pedagógico registaram uma ligeira melhoria na disciplina de Português, no 2.º ciclo, e 

de Matemática, no 3.º ciclo. 

Os alunos com programa educativo individual mantiveram elevados níveis de sucesso, à semelhança do que tinha 

acontecido no 1.º período.  

Os planos de acompanhamento foram eficazes em cerca de um terço dos alunos no 5.º ano e em aproximadamente 

metade dos alunos de 6.º e de 8.º anos e muito próximo de metade nos 7.º e 9.º anos.  

No que diz respeito aos programas de tutoria, a assiduidade melhorou, salvo raras exceções. A maior parte dos alunos, 

que beneficiaram desta medida, melhorou ligeiramente o seu aproveitamento. 

Em relação aos alunos que frequentaram o apoio tutorial específico, continuam a verificar-se níveis elevados de 

insucesso escolar, que são reflexo de uma assiduidade irregular e de pouco empenho e persistência. Aliás, metade dos 

alunos propostos para beneficiar deste apoio não o frequentaram. 

No 2.º ciclo, a avaliação do apoio ao estudo é bastante satisfatória. No 5.º ano, os resultados na disciplina de Português 

dos alunos que frequentam o apoio ao estudo são satisfatórios. Na disciplina de Matemática, continua a haver um elevado 

insucesso nesta indisciplina, o que não reflete nem a boa assiduidade nem a avaliação bastante satisfatória nas aulas de 

apoio ao estudo. 

No 6.º ano, a avaliação do apoio ao estudo é muito satisfatória, mas não tem correspondência direta com o sucesso nas 

disciplinas de Português e de Matemática. 
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No final do ano letivo, a avaliação das medidas de promoção do sucesso aplicadas permitem chegar a algumas 

conclusões: 

 Quase todos os alunos com Relatório Técnico-Pedagógico, que beneficiaram de medidas seletivas, transitaram ou 

foram aprovados, mas são notórias as dificuldades na área de Matemática; 

 Todos os alunos com Programa Educativo Individual obtiveram bons resultados, o que é um indicador de que as 

medidas adicionais aplicadas foram adequadas aos discentes;  

 O Centro de Apoio à Aprendizagem não cumpriu grande parte dos objetivos previstos no diploma legal que o 

instituiu e apoiou um número restrito de alunos, quer por falta de recursos humanos quer por não ter começado a funcionar 

no início do ano letivo; 

 Os Planos de Acompanhamento foram globalmente eficazes, embora a sua eficácia tenha sido medida pela 

situação escolar final dos alunos - transitou / aprovado, o que nem sempre traduz o desenvolvimento de competências, mas 

surge como a decisão mais favorável no caso concreto de cada aluno analisado pelo respetivo conselho de turma; 

 O Programa de Tutoria contribuiu para o sucesso educativo dos alunos que dele beneficiaram e que tinham sido 

indicados para dele usufruírem no final do ano letivo 2017/2018. Contudo, há que ter em conta que o programa de tutoria é 

uma medida seletiva e que, por isso, se destinará a ser aplicada a um número de alunos mais reduzido; 

 O Apoio Tutorial Específico foi frequentado por um terço dos alunos propostos, ou seja, 6 em 18 alunos propostos, 

em parte por não terem sido autorizados pelos encarregados de educação.  

 O apoio ao estudo teve resultados satisfatórios sobretudo na disciplina de Português. Os resultados na disciplina 

de Matemática no 5.º ano não foram satisfatórios. Aponta-se como hipótese para este insucesso a pouca autonomia e 

imaturidade dos alunos e a necessidade de o apoio na disciplina de Matemática poder ter de ser mais individualizado ou 

frequente para colmatar lacunas ou dificuldades; 

 Em relação à coadjuvação em sala de aula, é possível concluir que o trabalho desenvolvido não foi muito além do 

acompanhamento individualizado a partir de dinâmica em grande grupo, em função das necessidades. Os relatórios de 

coadjuvação referem algumas experiências positivas de trabalho colaborativo entre os docentes que coadjuvaram e os 

professores que lecionaram a disciplina de Português e de Matemática. Por um lado, salientaram-se factos positivos: a 

possibilidade de esclarecimento de dúvidas por parte dos alunos, a orientação e acompanhamento mais individualizado, o 

registo de conteúdos lecionados no caderno diário. Porém, são também indicados alguns aspetos que impedem a 

coadjuvação de ter um reflexo mais satisfatório no sucesso educativo das disciplinas de Português e de Matemática, 

nomeadamente, o facto de ocorrer apenas uma vez por semana durante cinquenta minutos, a falta de determinação, 

persistência e empenho por parte dos alunos e, por vezes, relutância na realização das atividades propostas.  

 

 

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA (PNPSE)  
 

Considerando as metas estabelecidas no âmbito do PNPSE para transição, enquanto compromisso mínimo, por ano de 
escolaridade para 2018/2019, as diferenças são as que a seguir se apresentam: 

 
 Meta Resultado Diferencial 
2.º ano 94% 92,5% -1,5% 

3.º ano 97% 100,0% 3% 

4.º ano 99% 100,0% 1,0% 

5.º ano 94% 84,3% -9,7% 

6.º ano 95% 84,7% -10,3% 

7.º ano 90% 91,4% 1,4% 

8.º ano 97% 92,8% -4,2% 

9.º ano 89% 91,9% 2,9% 
 
Verifica-se, assim, que os resultados ficaram aquém do esperado nos 2.º, 5.º, 6.º e 8.º anos, tendo-se superado a meta 

no 3.º, 4.º,  7.º e 9.º anos. 
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5. COMPORTAMENTO E AÇÃO DISCIPLINAR  
 

No âmbito da monitorização das ações disciplinares concretizadas ao longo do ano letivo, o coordenador desta área, o 

docente José Fernando, num trabalho pormenorizado e atento, elaborou um relatório cujos dados e ideias essenciais, pela 

importância que detêm, se apresentam de seguida. 
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Mais importante que a contagem das infrações disciplinares dos alunos […], urge fazer-se uma reflexão não só da 

evolução do número, mas sobretudo procurar entender os motivos, as circunstâncias em que ocorrem, os espaços, etc. Só 

assim será possível avançar no sentido de perceber um pouco melhor o problema e avançar com soluções mais eficazes. 

Para além da contagem das faltas disciplinares por turma, foi feito um breve tratamento estatístico destes dados para se 

entender a evolução do número de ocorrências disciplinares ao longo do período bem como para se conhecer a sua 

distribuição, por ciclo e por disciplina. Foi feito também um cruzamento entre as faltas registadas no programa InovarAlunos 

e os registos dos alunos no GAPA (por razões disciplinares). 

Os dados que a seguir se apresentam são constatações e não conclusões. Faz-se esta distinção pois não existe acesso 

a dados que me permitam cruzar informações e transformar as constatações em possíveis explicações. 

 

1. Registaram-se 158 faltas disciplinares no primeiro período letivo; 

2. Comparando os registos disciplinares com o período homólogo do ano letivo anterior, verifica-se um acréscimo de 

66,3%; 

3. Continua a ser o quinto ano de escolaridade onde se registam o maior número de faltas disciplinares (58), seguido 

do oitavo ano de escolaridade (50). No total estes dois anos letivos representam 68,4% de todas as infrações 

disciplinares; 

4. A turma do 8.º C com 27 participações ocupa o primeiro lugar; seguem-se o 5.º A (23) e o 6.ºC (17); 

5. Apenas as turmas do 7.ºE e do 9.º A não registam qualquer falta disciplinar; 

6. Existem 79 alunos com registo de faltas disciplinares no programa INOVAR; 

7. Comparando os registos das faltas disciplinares no programa Inovar com os registos do GAPA verifica-se um 

grande número de incongruências, a saber: 

 Das 158 faltas registadas no sistema, apenas 62 constam no registo do GAPA; 

 Dos 79 alunos que constam no programa Inovar com falta disciplinar, apenas 38 constam no registo do 

GAPA; 

 O caso mais difícil de explicar prende-se com o terceiro ciclo, uma vez que no programa Inovar constam 

77 faltas disciplinares e no GAPA existem apenas registadas 12 presenças referentes a apenas 4 alunos. 

 Existem alunos com presença registada no GAPA mas não têm falta disciplinar no sistema e o contrário 

também acontece com muito mais frequência.  
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Sintetizando: Este aumento de indisciplina requer medidas integradas que comprometam todos os elementos da 

comunidade educativa. É necessário ser mais rigoroso no controlo das presenças dos alunos nas aulas, nas ordens de 

saída, no acompanhamento dos alunos ao GAPA, no controlo da realização das tarefas que lhe são indicadas ou não. É 

necessário controlar as saídas dos alunos para “arejarem a cabeça”, mas é urgente ter uma postura diferente perante as 

pessoas que fazem as participações disciplinares. O mínimo que se pode fazer para com alguém que fez uma participação 

disciplinar, dentro ou fora da sala, é informá-la das medidas que foram tomadas acerca das participações. Caso contrário, é 

normal que as pessoas “fechem os olhos” por terem a consciência, certa ou errada, de que nada vai acontecer. 
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Constatações 

 

1. No segundo período registaram-se 173 faltas disciplinares. Este número representa um acréscimo de 9,5% face 

ao primeiro período. Primeiro e segundo períodos somam 331 faltas disciplinares; 

2. Podemos concluir que o 5.º e o 8.º anos de escolaridade mantêm-se em primeiro lugar no número de faltas 

registadas, ou seja, 44 cada. Seguem-se o 7.º (39), 6.º (24) e o 9.º (22); 

3. Enquanto se registou uma diminuição do número de faltas disciplinares no 5.º (27%) e no .8º (12%), nos restantes 

anos de escolaridade verificou-se o contrário. Se no 6.º ano o aumento foi apenas de 6%, no 7.º ano o valor subiu 

62,5% e no 9.º ano 733%; 

4. No segundo ciclo, apenas a disciplina de Ed. Visual não regista qualquer falta disciplinar. As disciplinas de Ed. 

Física, Inglês, Português e Ed. Musical são as disciplinas onde se registam mais faltas disciplinares; 

5. No terceiro ciclo, as disciplinas onde se registou maior número de faltas disciplinares foram Geografia, Inglês, 

Francês, História e Ciências Naturais. Apenas Cidadania e Desenvolvimento e TIC não registaram faltas 

disciplinares; 

6. Da análise do número de ocorrências de natureza disciplinar, por semana, pode concluir-se que houve um 

aumento progressivo destas ocorrências ao longo do mês de janeiro e fevereiro. O pico de ocorrências registou-se 

na semana de 4 a 8 de fevereiro com 28 faltas disciplinares. A semana 4 a 8 de março foi a semana com menos 

faltas disciplinares (5). Tal facto tem obviamente uma ligação com a abertura de processos disciplinares a um 

conjunto alargado de alunos. A partir desse dessa semana o número de ocorrências voltou a aumentar. A demora 

na aplicação efetiva das medidas disciplinares, fruto dos recursos interpostos pelos respetivos encarregados de 

educação, é uma das explicações para o novo aumento; 

7. Na análise que se fez do número de alunos com registo de faltas disciplinares durante o primeiro e segundo 

período, conclui-se que 120 alunos têm registo desta medida disciplinar. Esta constatação deita por terra a ideia 

que tem passado de que as faltas disciplinares são dadas por um número reduzido de alunos; 
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8. Dos 120 alunos com participação disciplinares 56,7% têm apenas uma falta, 14,2% registam duas faltas e 10% 

três faltas. Preocupante também é o fato de 8 alunos (6,6%) registarem entre 11 e 23 faltas disciplinares; 

9. Analisado o número de participações disciplinares por ano de escolaridade e a presença de alunos no GAPA, 

verifica-se que a situação se agravou no 2.º período. Agora as discrepâncias alargaram-se ao 2.º ciclo e 

agravaram-se. No segundo ciclo, registaram-se 68 faltas disciplinares, mas no GAPA apenas existem 15 registos. 

No terceiro ciclo, registaram-se 105 faltas disciplinares, no entanto, no GAPA existem apenas 13 registos. São 

discrepâncias que levantam muitas interrogações e devem merecer reflexão. 

 

Reflexões 

  O número de número de faltas disciplinares tem vindo a aumentar de forma preocupante, sendo largamente superior ao 

ano letivo anterior. 

1. O número de faltas disciplinares não reflete na integra a dimensão da indisciplina na escola porque não entra em 

linha de conta com as participações disciplinares feitas pelos professores mas que não marcaram falta disciplinar, 

nem com as participações realizadas pelos assistentes operacionais; 

2. Não podemos continuar a fazer de conta que este problema não existe, sob pena de ele atingir níveis de 

gravidade que acabarão por se virar contra todos nós, pondo em causa o ambiente escolar. Nada fazer não é 

opção. Fazer o mesmo, da mesma forma e esperar resultados diferentes não é sensato; 

3. Não podemos continuar a falar da indisciplina na Escola e tratar o assunto como se fosse apenas um problema da 

escola sede. 

4. Temos de analisar a indisciplina numa perspetiva de agrupamento. Temos de perceber a origem do problema, 

entender os seus contornos e dimensões, nos diversos ciclos, por forma a implementar uma estratégia comum ao 

Agrupamento; 

5. É necessário conhecer os dados das ocorrências disciplinares em todas as escolas do Agrupamento bem como 

as medidas disciplinares tomadas. Só assim conseguiremos saber a dimensão real do problema. Sem esses 

dados qualquer relatório será sempre incompleto; 

6. Conhecida a real dimensão do problema, é necessário promover um debate alargado sobre o mesmo de forma 

serena; 

7. Entender a dimensão do problema será o primeiro passo para o necessário debate com vista à elaboração de 

uma estratégia comum de atuação; 

8. Não podemos deixar que continue a aumentar a sensação de impunidade. A impunidade não é real, pelo menos 

em parte, dado que foram aplicadas sanções disciplinares a alguns alunos. Esta sensação tem de ser combatida 

com medidas concretas.  Combater esta sensação é da responsabilidade de todos os elementos da comunidade 

educativa. A comunidade educativa tem de ser informada das medidas disciplinares aplicadas; 

9. Não é aceitável que se marquem faltas disciplinares e que passem dias ou mesmo semanas sem a realização da 

respetiva participação disciplinar; 

10. Não é aceitável que um professor seja insultado na sala de aula e o mesmo não marque falta disciplinar; 

11. Não é aceitável que um professor seja insultado, ameaçado dentro da sala de aula, tenha feito a respetiva 

participação disciplinar e daí não resulte a aplicação de uma medida disciplinar; 

12. Não é aceitável que demore semanas ou meses para sinalizar alunos em risco junto da CPCJ; 

13. Não é aceitável que demore semanas a convocar um conselho de turma para analisar a situação disciplinar de 

alguns alunos devido às suas faltas disciplinares enquanto noutras situações a convocação é rápida; 

14. Não é aceitável que possa demorar semanas a implementar medidas disciplinares propostas em sede de 

conselho de turma; 

15. A aplicação indeferida de medidas disciplinares perde qualquer efeito educativo e cria uma sensação de 

impunidade que urge combater. 
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Despachos de natureza disciplinar efetuados pelo Diretor do Agrupamento 

Data Assunto Aluno Turma 
Tipo de medida aplicada Cumprida em que 

data 

21-09-2018 MDS 5955 7.º D 1 dia suspensão 28-09-2018 

21-09-2018 MDS 4874 8.º C 1 dia suspensão Suspensa 

24-09-2018 MDS 6043 5.º D 1 dia suspensão Suspensa 

26-09-2018 MDS 6053 6.º B 3 dia suspensão 18/19/20-02-2019 

26-09-2018 MDS 4703 6.º A 3 dia suspensão 1/2/3-10-2018 

26-09-2018 MDS 4927 9.º A 1 dia suspensão 03-10-2018 

04-10-2018 MDC 6043 5.º D Mudança de Turma  

04-10-2018 MDC 5966 5.º D Mudança de Turma  

25-10-2018 MDC 5279 5.º D Mudança de Turma  

02-11-2018 MDS 6039 5.º D 1 dia suspensão 08-11-2018 

02-11-2018 MDS 4703 6.º A 2 dias suspensão 8/9-11-2018 

02-11-2018 MDS 6043 5.º B 1 dia suspensão 12-11-2018 

02-11-2018 MDS 4485 9.º C 1 dia suspensão Suspensa 

05-11-2018 MDS 4687 9.º C 1 dia suspensão Suspensa 

05-11-2018 MDS 4840 8.º C 1 dia suspensão Suspensa 

05-11-2018 MDS 4874 8.º C 1 +1 dias suspensão 19/20-11-2018 

12-11-2018 MDC Turma 7.º D Atividades Integração  

15-11-2018 MDS 5376 6.º C 3 dias suspensão 16/19/20-11-2018 

15-11-2018 MDS 5101 5.º A 3 dias suspensão 16/19/20-11-2018 

19-11-2018 MDS 4915 7.ºA 1 dia suspensão Suspensa 

19-11-2018 MDS 5384 7.º A 1 dia suspensão Suspensa 

21-11-2018 MDC 4968 5.º A Atividades Integração  

07-12-2018 MDS 4874 8.º C 3 dias suspensão 12/13/14-12-2018 

07-12-2018 MDS 4840 8.º C 2 dias suspensão 13/14-12-2018 

07-12-2018 MDS 5070 8.º C 2 dias suspensão  Suspensa 

28-01-2019 MDS 5108 5.º B 3 dias suspensão 6/7/8-02-2019 

24-01-2019 MDS 4968 5.º A 1 dia suspensão 08-02-2019 

04-02-2019 MDS 4486 8.º A 1 dia suspensão Suspensa 

04-02-2019 MDS 6051 8.º D 1 dia suspensão 12-02-2019 

14-02-2019 MDS 6053 6.º B 3 dias suspensão 25/26/27-02-2019 

14-02-2019 MDS 5376 6.º C 2 dias suspensão 25/26-02-2019 

19-02-2019 MDS 5408 5.º D 1 dia suspensão Suspensa 

19-02-2019 MDS 5071 8.º C 2 dias suspensão 28-02 a 01/03-2019 

19-02-2019 MDS 5070 8.º C 1+2  dias suspensão 27-02 a 01-03-2019 

21-02-2019 MDS 

5108 5.º B 1 dia suspensão  
 
 
07-03-2019 

5310 5.º B 1 dia suspensão 

5473 5.º B 1 dia suspensão 

5278 6.º A 1 dia suspensão 

5471 6.º A 1 dia suspensão 

5064 6.º B 1 dia suspensão 

22-02-2019 PD_01 4874 8.º C 10 dias suspensão 11-03 a 22-03-2019 

07-03-2019 MDS 5278 6.º A 3 dias suspensão 20/21/22-03-2019 

15-03-2019 PD_02 5955 7.º D 9 dias suspensão 29/04 a 10-05-2019 

15-03-2019 PD_03 4703 6.º A 5 dia suspensão 25/03 a 29-03-2019 

15-03-2019 PD_04 4417 8.º A 5 dias suspensão 25/03 a 29-03-2019 

15-03-2019 PD_05 4840 8.º C 10 dias suspensão 26/04 a 06-05-2019 

15-03-2019 PD_06 4485 9.º C 5 dias suspensão 25/03 a 29-03-2019 

15-03-2019 PD_07 4687 9.º C 5 dias suspensão 25/03 a 29-03-2019 

15-04-2019 PD_08 5376 6.º C 8 dias suspensão 06/05 a 15-05-2019 

15-04-2019 MDS 5585 7.º C 3 dias suspensão 6/7/8-05-2019 

15-04-2019 MDS 4779 7.º C 3 dias suspensão 6/7/8-05-2019 

15-04-2019 MDS 5587 7.º C 3 dias suspensão 6/7/8-05-2019 
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15-04-2019 MDS 4712 8.º C 3 dias suspensão 6/7/8-05-2019 

17-05-2019 MDS 5108 5.º B 3 dias suspensão 22/23/24-05-2019 

17-05-2019 MDS 5473 5.º B 3 dias suspensão 22/23/24-05-2019 

31-05-2019 MDS 4840 8.º C 3 dias suspensão 12/13/14-06-2019 

31-05-2019 MDS 5049 8.º C 2 dias suspensão 13/14-06-2019 

31-05-2019 MDS 5071 8.º C 3 dias suspensão 12/13/14-06-2019 

31-05-2019 MDS 4968 5.º A 2 dias suspensão 13/14-06-2019 

31-05-2019 MDS 5122 5.º D 3 dia suspensão 12/13/14-06-2019 

07-06-2019 PD_09 4703 6.º A Suspensão Preventiva A partir de 7/06/2019 

07-06-2019 MDS 4874 8.º C 3 dias suspensão 12/13/14-06-2019 

07-06-2019 MDS 5955 7.º D 3 dias suspensão 12/13/14-06-2019 

07-06-2019 MDS 5060 8.º D 1 dia suspensão Suspensa 

 
Constatações 

 

1. No terceiro período, registaram-se 77 faltas disciplinares. Este número continua a ser preocupante atendendo ao 

número reduzido de semanas de aula do período; 

2. No total do ano letivo, registaram-se 408 faltas disciplinares. Comparado este valor com o do final do ano letivo 

anterior, verifica-se um aumento de 89,8%; 

3. O 5.º ano mantém o primeiro lugar no número de faltas registadas (137), representando 33,6% de toda a Escola.  

O 8.º ano permanece em segundo lugar com 97 faltas, correspondendo a 23,8%. Seguem-se o 7.º com 76 

(18,6%), 6.º com 70 (17,6%) e o 9.º com 28 (6,7%); Não existe qualquer alteração relativamente ao ano anterior 

quando à posição do 5.º ano de escolaridade, relativamente ao número de faltas disciplinares registadas; 

4. Se tivermos em atenção a dimensão o terceiro período relativamente aos outros, pode facilmente concluir-se pela 

neste período se registou um forte aumento do número de faltas disciplinares no 5.º e 6.º anos de escolaridade, 

enquanto nos outros anos se verificou o contrário; 

5. No 5.º ano registaram-se, no terceiro período, 35 faltas disciplinares, sendo que 48,6% destas foram na disciplina 

de Português. No sexto ano as faltas registadas na disciplina de Matemática representam 47,8%; 

6. No terceiro ciclo, registaram-se 16 faltas disciplinares. Os valores mais elevados de faltas registaram-se a 

Cidadania e Desenvolvimento (5), Português (4), Inglês (4) e Francês (3); 

7. Da análise do número de ocorrências de natureza disciplinar, por semana, pode concluir-se  que entre 20 de maio 

e 7 de junho se registou um grande número de faltas disciplinares, o que se vai refletir no número de  medidas 

disciplinares corretivas aplicadas, conforme se pode concluir pela análise do último quadro.  Neste período, foram 

exarados nove despachos e aplicados 25 dias de suspensão das atividades letivas.  

8. 127 alunos têm registo de faltas disciplinares. Este valor aumentou ligeiramente do segundo para o terceiro 

período. 

9. Dos 127 alunos com participação disciplinares, 50,4% têm apenas uma falta, 24,5% registam duas faltas e 3,9% 

três faltas. Com um valor situado entre as 4 e as 10 faltas disciplinares, existem 23 alunos, o que representa 

18,1%. Com valores situados entre as 12 e as 32 faltas disciplinares existem 9 alunos (7,1%); 

10. As discrepâncias entre o número de participações disciplinares e as respetivas presenças no GAPA foram-se 

agravando ao longo do ano. No terceiro período registaram-se 77 faltas disciplinares e apenas 16 presenças no 

GAPA, por razões disciplinares. São discrepâncias que devem merecer reflexão como foi referido nos períodos 

anteriores. 

 
Reflexões 

 
“O número de número de faltas disciplinares atingiu um valor recorde de 408. É um número que não nos deve deixar 

indiferentes sobretudo porque parece refletir uma realidade social de irresponsabilidade e falta de valores com a qual temos 

de conviver e sobre a qual temos de atuar sob pena de perdermos o controlo da situação. Ou encaramos a situação com 

firmeza e determinação ou rapidamente a situação irá descarrilar. O ambiente familiar da Escola sempre foi uma mais-valia 

para os alunos e demais membros da comunidade educativa pelo que nada fazer não me parece ser opção. 

A abertura do ensino secundário na Escola torna ainda mais urgente refletir, debater e tomar medidas que reponham a 

ordem e disciplina na Escola. A Escola é um espaço de liberdade para todas e não uma coutada para alguns que pensam 
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poder infernizar a vida dos outros, não respeitando colegas, professores e funcionários. A este respeito quero partilhar 

alguns pensamentos e reflexões: 

1. A responsabilidade de tudo quanto acontece na Escola é de todos nós quer queiramos quer não. Isso aplica-se 

não só aos aspetos positivos como aos menos positivos. Quando me refiro a nós quero dizer alunos, professores, 

assistentes operacionais, encarregados de educação. 

2. Somos responsáveis por ação ou por inação. Cabe-nos a nós, educadores, assumir a responsabilidade de 

contribuir para um ambiente de responsabilidade, liberdade e respeito mútuo. A liberdade constrói-se a cada dia, 

com ações e exemplo; 

3. Devemos ter a coragem da indignação com ação ou de nada serve. A este respeito quero deixar aqui a minha 

indignação com a forma como alguns assistentes operacionais são tratados por parte de alguns alunos. A minha 

indignação alarga-se ao fato destes pensarem que a falta de respeito de que são alvo é “normal” e nada adianta 

participar; 

4. Já referi anteriormente que as participações dos funcionários devem ser tidas em conta em pé de igualdade com 

as participações dos professores para efeitos de aplicações de medidas disciplinares ou de convocação de 

conselhos de turma. Referi também que as participações dos assistentes operacionais devem ser centralizadas e 

só depois distribuídas aos Diretores de Turma para se evitarem extravios das mesmas; 

5. A sensação de impunidade de que gozam alguns alunos tem de ser travada. Ela é real e aumentada sempre que 

dela falamos e nada fazemos para a contrariar. Pode ser usada como justificação por parte dos que preferem 

deixar passar em vez de agir. A responsabilidade de contrariar a situação é de todos nós. Neste sentido temos de 

trabalhar no próximo ano letivo para que determinadas situações não se repitam, pois no meu entender são 

tratamento desigual. Aponto alguns exemplos: 

 A convocação de conselhos de turma por acumulação de faltas disciplinares, tem regras definidas no 

Estatuto do Aluno e no Regulamento Disciplinar, não pode ter diversas interpretações. Não pode voltar a 

acontecer que diretores de turma convoquem conselho de turma para análise da situação de alunos que 

somaram três faltas disciplinares na mesma disciplina ou cinco em disciplinas diferentes, e outros demorem 

tempo de mais a fazê-lo ou simplesmente não o façam; 

 As participações disciplinares devem ser feitas dentro do tempo definido (24 horas). A demora de dias ou 

semanas a fazer as referidas participações tem de ser bloqueada no sistema pois tem implicações a jusante, 

aumentando a sensação da impunidade devido aos atrasos na aplicação de medidas disciplinares; 

 A justificação das faltas por parte dos Diretores de Turma tem de ser objeto de análise. Existe por parte 

alguns a ideia e a prática de aceitar qualquer justificação apresentada por parte do E. de Educação, em 

qualquer altura. Existem regras para estes casos. Mas as regras também se aplicam para a justificação das 

faltas no sistema. O sistema tem de bloquear a justificação de faltas dos alunos, ultrapassado o prazo para 

tal. Assim evitam-se situações em que faltas dadas no início do período sejam justificadas no final do 

período; 

 Sempre que um aluno seja objeto de medida disciplinar sancionatória a mesma deve ser comunicada os 

professores em tempo útil. Evitavam-se assim situações de alunos suspensos que estavam nas aulas a 

fazer teste como aconteceu este ano. Esta comunicação deve ser regra sem exceção. 

 Não devemos pactuar com situações de falta de respeito, ocorram elas dentro ou fora da sala, seja elas 

dirigidas contra alunos, professores ou assistentes operacionais. Este ano letivo vários destes 

comportamentos foram ignorados ou passaram impunes, o que não deveria ter acontecido. 

 

6.  Uma coisa é afirmar que a sensação de impunidade aumentou outra coisa é afirmar que não adianta participar os 

comportamentos desviantes porque não são tomadas medidas. O último quadro sintetiza as medidas disciplinares 

tomadas ao longo do ano letivo. Daqui podemos tirar algumas conclusões que desmentem aqueles que optam 

pela versão fácil de que nada foi feito: 

 Foram instaurados 9 processos disciplinares; 

 Foram realizados 59 despachos de natureza disciplinar; 

 Três alunos foram transferidos de turma; 

 A medida disciplinar sancionatória (suspensão das atividades letivas) foi aplicada a 33 alunos; 

 No total foram aplicados 149 dias de suspensão das atividades letivas efetivos e 11 na forma suspensa.  
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7. No final do ano letivo, ficaram retidos 21 alunos por terem ultrapassado o limite de faltas. Registaram-se milhares 

de faltas de presença, atraso ou material. É urgente a tomada de medidas. É importante o exemplo da 

pontualidade por parte dos professores; 

8. Para os alunos objeto de medidas disciplinares sancionatórias bem como para aqueles que ficaram retidos por 

razão da assiduidade, proponho que no próximo ano letivo,na primeira semana de aulas, sejam convocados os 

respetivos Encarregados de Educação para uma reunião conjunta. Nesta reunião, deverão estar presentes os 

Diretores de Turma, os membros da Equipa Multidisciplinar e, de preferência, o Diretor. Deve ser passada uma 

mensagem clara aos Encarregados de Educação de que a situação verificada no ano letivo 2018/2019 não 

poderá se repetir no ano letivo 2019/2020. Aos Encarregados de Educação deverá ser exigido o compromisso na 

mudança de atitudes dos seus educandos e transmitida a ideia de que se o empenho não for efetivo a Escola 

avançará para a sinalização dos alunos junto da CPCJ;  

9. Continua a ser necessário conhecer os dados das ocorrências disciplinares em todas as escolas do Agrupamento 

bem como as medidas disciplinares tomadas. Só assim conseguiremos saber a génese e a dimensão real do 

problema.  
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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 2018/2019, centrado nas 

atividades extracurriculares e de complemento curricular. 

 

INTRODUÇÃO 

 

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

2018/2019, 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 DESIGNADAS DE 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. Acautela-se 

que esteve sempre na mira o sucesso educativo, num ambiente agradável a todos os que dele fazem parte, desenvolvendo 

processos de incremento da consciência individual, social e cívica dos alunos, centrada nos valores universais definidos no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

VISÃO GLOBAL DO PAA 

 

Atividades previstas por momento de realização 

 

 
No decorrer do ano letivo foram concretizadas várias atividades como se pode constatar pela observação do gráfico 

acima representado. No primeiro período, executaram-se 67, no segundo 97, no terceiro 59 e ao longo do ano, e em 

diferentes momentos, concretizaram-se 32 atividades. Estas últimas estiveram muito relacionadas com eventos dos 

diversos projetos dinamizados no agrupamento 

Segue-se um outro gráfico que permite averiguar a distribuição das atividades que decorreram ao longo do tempo de 

acordo com a estrutura/área que as dinamizou. Na globalidade, averigua-se que houve departamentos que desenvolveram 

um maior número de atividades com destaque para o do 1.º ciclo; de Expressões; de Ciências Exatas, Naturais e das TIC; e 

ainda a Biblioteca Escolar. Seguiram-se os departamentos de Educação Pré-escolar; de Línguas; e de Ciências Sociais e 

Humanas. Com valores ligeiramente menores apresenta-se o SPO e Paredes Educa e, por fim, com quantitativos mais 
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reduzidos: EMAEI; APAAVES; e ENOSIS. Mais se pode apurar a Biblioteca Escolar, SPO e Departamento de Línguas e 

Paredes Educa foram os que mais eventos desenvolveram de longa duração (ao longo do ano letivo). 

 

Atividades por estrutura / área 
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Atividades por categoria / modalidade 

 

 

 

Comprova-se, pela leitura do gráfico anterior, que dominaram, neste ano letivo, os eventos classificados por Convívio / 

Comemoração; Visitas de estudo; Concursos; Conferência / Palestra / Debate; e Projetos em parceria com entidades 

externas e Projeto de Educação para a Saúde. Por outro lado, houve ainda várias Exposições e atividades de Projeto/clube 

interno. Também em menor valor absoluto, mas não menos marcantes, eventos associados ao EcoClube, ao Desporto, ao 

PES, Família na Escola e Comemoração de Dias simbólicos. 

No que concerne à relação categoria/modalidade com o período de concretização, constara-se que em muitos casos as 

atividades efetuaram-se no decorrer do segundo período, destacando as Visitas de estudo; Concursos; 

Convívio/comemorações; Conferência/palestra/debate; Projetos em parceria com entidades externas; e Exposição/mostra. 

No último período letivo fizeram-se ainda bastantes Visitas de estudo, houve Convívio/comemorações e várias atividades de 

Projeto/clube interno. Da leitura do mesmo gráfico salienta-se também que um número considerável de atividades não foi 

incluído em nenhuma Categoria/Modalidade pelos seus dinamizadores, classificando-as de Outras, sem que as tivessem 

especificado. 

 

  

  Não classificada 
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Atividades por público-alvo 
 

 
 

Relativamente ao público-alvo os alunos fora, sem dúvida, os preferencialmente visados em todos os momentos de 

acordo com a representação gráfica acima.  

Os diferentes anos de escolaridade estiveram envolvidos de forma díspar como é demonstrado na página seguinte. 

Assim, e por ordem crescente envolveram-se as crianças do pré-escolar; os alunos do 3.º ano; 1.º ano; 2.º ano; 4.º ano; 6.º 

ano; 9.º ano; 5.º e 7.º anos; e 8.º ano. Pela análise do mesmo gráfico, conclui-se que as se atividades efetuaram mais ou 

menos equitativamente no decorrer dos três períodos letivos. Genericamente, no 1.º ciclo houve menos atividades no último 

período, com exceção do 4.º ano. Nos 2.º e 3.º ciclos, promoveram-se menos atividades no último período, o que é 

compreensível tendo em conta toda a dinâmica e o calendário escolares.  
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Atividades por ano de escolaridade 
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Grau de execução global 
 

 
 
 

 

Conclui-se que de todas as atividades propostas apenas uma não foi avaliada como o previsto, embora tivesse sido 

concretizada. Ao longo do ano letivo, houve atividades que sofreram alterações de calendário, de designação ou junção de 

algumas, no sentido da interdisciplinaridade. 

Como forma de finalizar este estudo estatístico apresentam-se seguidamente três quadros que nos mostram e 

confirmam algumas conclusões já retiradas anteriormente. Relembra-se o descrito imediatamente atrás em que uma das 

atividades, por não ter sido avaliada, nos termos estatísticos que se seguem corresponde a não realizada, o que influencia 

alguns resultados finais dos três quadros que se seguem. 

 

A modo de conclusão podemos afirmar que genericamente dominaram as atividades desenvolvidas no âmbito do 

Departamento de 1.º CEB; Departamento de Expressões; Biblioteca Escolar; e Departamento de Ciências Exatas, Naturais 

e das TIC (quadro n.º 1). Prevaleceram as “Visita de estudo” e Convívio/Comemoração (quadro n.º 2) e foram abrangidos 

todos os OPE (quadro n.º 3) com forte destaque para “Desenvolver processos de incremento da consciência individual, 

social e cívica dos alunos, centrada nos valores universais definidos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória; “Melhorar os resultados escolares dos alunos na dependência da melhoria das suas aprendizagens e do 

desenvolvimento das suas competências”; e “Desenvolver as dinâmicas de organização curricular, de modo a promover a 

evolução positiva das competências dos alunos”. 
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ESTRUTURA / ÁREA PREVISTAS REALIZADAS NÃO AVALIADAS 

APAAVES 1 1 0 

Biblioteca Escolar 43 43 0 

Departamento de 1.º CEB 48 48 0 

Departamento de Ciências Exatas, Naturais e das TIC 42 41 1 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 20 20 0 

Departamento de Educação Pré-Escolar 31 31 0 

Departamento de Expressões 44 44 0 

Departamento de Línguas 28 28 0 

EMAEI 3 3 0 

ENOSIS 1 1 0 

Paredes Educa 18 18 0 

SPO 18 18 0 

Total 297 296 1 

Quadro n.º 1 – Relação entre as estruturas promotoras e a quantificação das atividades desenvolvidas 

CATEGORIA / MODALIDADE PREVISTAS REALIZADAS NÃO AVALIADAS 

Exposição/Mostra 15 15 0 

Exposição/Palestra 6 6 0 

Conferência/Palestra/Debate 22 22 0 

Projeto/clube interno 15 15 0 

Projeto em parceria com entidade externa 20 20 0 

Dia/Semana da escola/agrupamento 7 7 0 

Visita de estudo 29 29 0 

Concurso 23 23 0 

EcoClube 10 9 1 

Projeto de educação para a saúde (PES) 6 6 0 

Desporto Escolar 5 5 0 

Atividade desportiva 6 6 0 

Convívio/Comemoração 29 29 0 

Família na Escola 2 2 0 

Outro 32 32 0 

Total 227 226 1 

Quadro n.º 2 – Relação entre a Categoria / /Modalidade e as diversas atividades desenvolvidas 
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Por forma a ser conseguida toda a envolvência ao longo do ano letivo, muito contribuíram: 

 

 Os projetos em ação no agrupamento, tais como: EcoClube; PES; Desporto Escolar; SPO; Educa; Alma 

Solidária; Clube de Jornalismo; Escolas Solidárias – Fundação EDP; Provedoria do Aluno; Rádio Escolar; 

Ajudaris; Erasmus+; e os demais promovidos pela Biblioteca Escolar; 

 As parcerias com: Câmara Municipal de Paredes, Juntas de Freguesia de Sobreira, Recarei e Aguiar de Sousa, 

Cruz Vermelha – delegação de Sobreira, Parque das Serras do Porto, Centro Social e Paroquial de Recarei, 

Unicef, Helpo, ENOSIS, APPAVES, APDIS, Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, Faculdade de 

Ciências da Universidade do Porto, Jornais – O Paredense, O Verdadeiro Olhar e Yes Paredes; PNL2027, 

Museu/Fundação do Oriente – através do projeto Namorar a Lua; O projeto Erasmus+ que envolve a Letónia, 

Lituânia e Itália e, na receção efetuada aos alunos/docentes daqueles países, ativou uma série de parcerias locais 

ao nível concelhio e mesmo distrital, por exemplo com a deslocação a museus/fundações. 

 
Ao nível da participação em concursos nacionais, destaca-se: 

 

 Uma aventura – Prémio Especial do Júri para alunos de uma turma do 3.º ano da Escola Básica de Recarei; 

  Histórias da Ajudaris - Seleção de texto para inclusão no livro de “Histórias da Ajudaris” de 2019 dos alunos de 

uma turma do 3.º ano da Escola Básica de Recarei; 

 Português - seleção de um aluno do 2.º e outro do 3.º ciclo para representarem o município de Paredes, na fase 

terceira fase que correspondeu à representação da área metropolitana do Porto; 

 Ciências Físico-químicas  - 4.º lugar de uma equipa de alunos de 9.º ano; 

 Escolas Solidárias – qualificada entre 98 escolas de 514 escolas inscritas; 

 Selo Escola Saudável - atribuição de um valor monetário ao PES pela certificação do Selo Escola Saudável; 

 Canguru Matemático:  

 

Escola Básica n.º 1 de Sobreira 

Três alunos do 2.º ano 

Quatro alunos do 3.º ano 

Quatro alunos do 4.º ano 

Escola Básica de Recarei 

Seis alunos do 2.º ano 

Três alunos do 3.º ano 

Três alunos do 4.º ano 

 

  

CATEGORIA / MODALIDADE PREVISTAS REALIZADAS 

Desenvolver práticas pedagógicas e didáticas que adeqúem a globalidade da ação educativa às finalidades 
do perfil de competências dos alunos. 

97 97 

Desenvolver as dinâmicas de organização curricular, de modo a promover a evolução positiva das 
competências dos alunos. 

144 144 

Desenvolver processos de incremento da consciência individual, social e cívica dos alunos, centrada nos 
valores universais definidos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

171 170 

Melhorar os resultados escolares dos alunos na dependência da melhoria das suas aprendizagens e do 
desenvolvimento das suas competências. 

150 150 

Melhorar os processos de organização, de gestão e de administração. 16 16 

Melhorar os mecanismos de identificação da comunidade educativa com a escola, desenvolvendo-se uma 
cultura de escola identitária. 

117 116 

Total 695 693 

Quadro n.º 3 – Quantificação dos momentos em que cada OPE foi contemplado nas atividades desenvolvidas 
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 Atividades desportivas 

CAMPEONATO / MODALIDADE CLASSIFICAÇÕES 
Andebol Feminino Infantil B 2.º lugar (CLDE Tâmega + CLDE Braga 

Andebol Feminino Iniciado 1.º lugar em CLDE Porto e 3.º lugar  na Série dos 1.º CLDE Tâmega 

Andebol Masculino Infantil B 3.º lugar (Série dos 1º CLDE Tâmega) 

Badmínton Iniciado Misto 7.º lugar em Individual Feminino; 2.º em Pares Feminino; 6.º em Pares Misto 

Orientação  Sem informação por parte de CLDE Tâmega 

Fases CLDE 
Tâmega 
 
 

Corta-Mato Individual: 24.º lugar Infantil A em 197 participantes; 

 26.º lugar Infantil B masculino em 227 participantes; 

 9.º lugar Infantil B feminino em 235 participantes;  

21.º lugar Juvenil em 197 participantes;  

Coletiva: 13.º lugar Infantil A Feminino em 31 escolas e 10.º lugar Infantil B Feminino em 37 
escolas. 

Mega Atleta Salto em Comprimento: 1.º e 3.º lugar (Infantis A), 2.º e 4.º lugar (Infantis B), 3.º e 4.º lugar 

(Iniciados), 7.º lugar (Juvenis). 

Em peso: 4.º e  5.º lugar (Iniciados).  

Em Velocidade: 1.º, 6.º  e 7.º lugar (Inf.A). 

Em 1000m: 5.º e  6.º lugar (Inf.A); 6.º lugar (Inf. B); 7.º e 8.º lugar; 9.º lugar (Juv.). 

Fase Nacional do Mega Atleta Participação de uma aluna em Infantil A nas provas de Salto em comprimento e Velocidade  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Entende-se que o presente plano anual de atividades contribuiu para a concretização dos objetivos do projeto educativo. 

Com este intuito foram realizadas atividades propostas pelos diferentes Departamentos/Grupos Disciplinares, bem como por 

outras Entidades e Projetos. Este PAA permitiu alargar experiências educativas dentro e fora da sala de aula e proporcionou 

a abertura da escola ao meio envolvente e áreas geográficas mais alargadas, nomeadamente com a participação em 

projetos nacionais e internacionais. 

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

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

      A execução do PAA foi, sem dúvida, louvável, mas, sendo que somos escola e ambiciosos, entende-se, numa linha de 

aperfeiçoamento, que futuramente há a ter em conta: 

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

 Aumentar a interação com as Associações de Pais e EE e agilizar o processo de registo e avaliação das atividades 

em que se envolvem; 

 Continuar a incrementar o envolvimento/parcerias/protocolos com entidades externas; 

 Promover a divulgação e comunicação dos eventos e visualização do produto final; 

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

 

Em suma, continuar a difundir o envolvimento, a cooperação e a ligação ao exterior, de forma a aumentar o sucesso 

educativo, o gosto profissional e a que se caminhe sempre ao encontro a uma Escola de Excelência.  
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7. CONSELHO PEDAGÓGICO 
 

O Conselho Pedagógico, no âmbito das suas competências, em reuniões ordinárias e extraordinárias 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 alteração do regulamento interno e do plano anual de atividades 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;  
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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 2019) 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 criteriosa, em função das necessidades 

emergentes; 

 A seleção e recrutamento de pessoal não docente (assistentes operacionais – contratos a termo resolutivo certo) 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; 

 Verificação mensal de equipamentos desportivos; 

 Inspeção às instalações de gás;  

 Concretização de exercício de evacuação na Escola Básica de Sobreira; 

 Atualização do Plano de Prevenção e Emergência – aprovado pela ANPC; 

 Implementação do Plano de Controlo e Prevenção da Legionella. 

 
 
 

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 extraordinário trabalho desenvolvido ao longo dos anos escolares 2017/2018 e 2018/2019. 

 

1. Introdução 

 

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

autoavaliação realizado no Agrupamento de Escolas de Sobreira nos anos letivos 2017/2018 e 2018/2019. 

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. 

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); 
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- 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). (Encerrado em 18/19) 

 

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. O Jardim de Infância de 

Pulgada responde às necessidades da Educação Pré-Escolar da Freguesia de Aguiar de Sousa 

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. 

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. 

 

Ano Letivo 2017/18 

 

 

 

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 

EB Sobreira      99 125 94 74 81 

EB1 Sobreira 79 22 40 31 29      

EB Recarei 69 48 48 41 45      

JI Pulgada 17          

JI TDV 25          

TOTAL 
190 304 224 249 

967 



 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2018/2019 

 

Pág.109/ 169 

Ano Letivo 2018/19 

 

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.  

 

Ano Letivo 2017/18 

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 

 

Ano Letivo 2018/19 

DOCENTES 

Pré-escolar 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Contratado Quadro Contratado Quadro Contratado Quadro Contratado Quadro 

1 11 5 20 2 17 0 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 de uma profissional mediadora do 

projeto EPIS, contextualmente integrado na APPIS (2017/2018) e do projeto Paredes Educa (2018/2019), está dependente 

do protocolo entre instituições 

 

Ano Letivo 2017/18 e 2018/2019 

 
NÃO DOCENTES 

A. Operacionais  A. Técnicos Psicólogos / Técnicos 

Ministério Educação 34 7 2 

Autarquia 4 _ 1 

 

  

ALUNOS 

Escola EPE 
1.ºCiclo 2.ºCiclo 3.ºCiclo 

1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 

EB Sobreira      83 98 116 83 74 

EB1 Sobreira 86 26 22 37 35      

EB Recarei 92 42 52 49 42      

JI Pulgada 19          

TOTAL 
197 305 181 273 

956 
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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); Augusta Fonseca (1.º Ciclo); Ana Nunes (2.º 

Ciclo, 2017/2018); Ana Soares (3.º Ciclo, 2017/2019); João Garcia (Direção); 

– Representantes do Pessoal Não Docente: Fátima Costa (Chefe dos serviços de Administração Escolar, 2017/2018) e 

Rosa Coelho (Chefe dos Assistentes Operacionais); 

– Um representante da Associação de Pais / Encarregados de Educação: Pedro Joel Sousa Sevilha (2017/2018) e 

Liliana Silva (2018/2019). 

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 dois tempos, com a finalidade de 

desenvolver o projeto relativo aos anos letivos 2017/2018 e 2018/2019 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 
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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;  

• 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 para 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. 
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3.5. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE RESULTADOS 

Conceitos fundamentais para a análise dos critérios de resultados 

 

Ponto Forte 
Resultados que demonstram um desempenho excelente da organização, suscetíveis de terem uma 

pontuação elevada de acordo com os quadros de pontuação da CAF. 

Áreas a 

melhorar 

Áreas a melhorar constituem os pontos fracos da organização e designam dois tipos de situações:      

- Resultados avaliados que são suscetíveis de ser melhorados, ou seja, necessitam de uma intervenção 

nos critérios de meios associados para o desempenho excelente da organização. 

- Resultados que não são avaliados, mas que o deveriam ser para monitorizar o desempenho da 

organização. 

Sugestões de 

melhoria 

As sugestões de melhoria servem para melhorar os pontos fracos (identificados na coluna "Áreas a 

melhorar") e compreendem o seguinte:                                                                                                                                      

-  Ações que devem ser implementadas para melhorar os resultados da organização com potencial de 

melhoria (os pontos fracos identificados no diagnóstico). 

- Ações que devem ser implementadas para cumprir os objetivos do subcritério (ex: avaliar resultados; 

avaliar impactos; definir metas anuais, etc). 

- Melhorar resultados fracos; 

- Avaliar resultados; 

- Avaliar impactos. 

Indicadores 

Medidas que são indicativas, ou seja, que demonstram os resultados de uma ação e que ajudam as 

organizações a monitorizar, compreender, prever e melhorar o modo como funcionam e o desempenho 

que alcançam (consultar glossário da CAF 2013). 
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3.5.1. ESCALA DE PONTUAÇÃO 

 

       Por se tratar da primeira aplicação do modelo CAF Educação, a equipa de autoavaliação optou por utilizar para os 

critérios de Resultados o sistema de pontuação clássico que a seguir se apresenta: 

 

Painel de Pontuação dos Critérios de Resultados 
 

PONTUAÇÃO CLÁSSICA  PONTUAÇÃO  

Não há resultados medidos e/ou não há informação disponível 0-10 

Os resultados estão avaliados e demonstram uma tendência negativa e não foram alcançadas metas 

relevantes.  
11-30 

Os resultados estão medidos e demonstram uma tendência negativa, embora algumas metas 

estejam próximas de serem atingidas. 

Os resultados demonstram uma tendência estável. 

31-50  

Os resultados demonstram uma tendência estável e algumas metas relevantes foram alcançadas.  

Os resultados demonstram uma tendência de melhoria. 

51-70 
Os resultados demonstram uma tendência de melhoria e a maior parte das metas relevantes foram 

alcançadas.  

Os resultados demonstram um progresso substancial. 

71-90 

Os resultados demonstram um progresso substancial e todas as metas relevantes foram alcançadas. 

Foram alcançados resultados excelentes e sustentáveis e todas as metas relevantes foram 

alcançadas.  

91-100 Foram alcançados resultados excelentes e sustentáveis. Todas as metas relevantes foram 

alcançadas. Foram feitas comparações positivas sobre os resultados-chave com outras 

organizações relevantes  

 

 

3.6. 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. 
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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 susceptível 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 susceptíveis de serem 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. 

 

 

 

4. Resultados da autoavaliação 

 

4.1. Avaliação dos Critérios de Meios 

    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 
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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. 

 

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. 

       

  

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 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). 

 

    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, contribuam, de forma decisiva e intencional na promoção e melhoria organizacional, delegando 

responsabilidades e competências nos seus colaboradores, bem como, atender 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 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. 

• 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. 
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• 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 

necessidades específicas com medidas adicionais…), 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 

 

 

      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 
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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.   

No planeamento e na gestão, para assegurar que as competências em matéria de recursos humanos, de acordo com a 

legislação em vigor, é necessário que estes estejam disponíveis para atingir a missão, bem como que exista um equilíbrio 

entre as tarefas e responsabilidades, mas 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. 

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 – Oficina de 

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. 



 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2018/2019 

 

Pág.124/ 169 

• 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. 

 

 

      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)  
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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.  

• 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. 
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• 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-

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 online; formulários online; 

• Equilibrar a eficiência e a adequação das infraestruturas com as necessidades e expectativas dos professores e alunos. 

(Ponto Forte) (Evidências): alterações efectuadas 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;  

http://www.agrupamentoescolassobreira.org/cedencia-de-instalacoes/
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• Existência de procedimentos para a limpeza das instalações. (Ponto Forte) (Evidência): Escalas de limpeza e fo lhas 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. 

 

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 
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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 inerente 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. 

• 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.  
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• 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. 

• 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 expectativas 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). 
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• 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 electrónico. 

• 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; as instituições “Comunicar”, Centro 

Social de Recarei, Vilarinha. 

• 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. 
 

4.2. Avaliação dos Critérios de Resultados 
 

Para a atribuição da pontuação do pessoal docente, pessoal não docente, encarregados de educação, alunos e 

entidades externas, a equipa procedeu da mesma forma que no Critério de Meios, enquadrando 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, atendendo a que cada subcritério possui pontos fortes e evidências, então 

encontrámo-nos no intervalo [      ] . 

Seguidamente a equipa procedeu à subdivisão deste intervalo em três outros intervalos a saber: [      ] ; [      ] e 

[      ] (amplitudes 6,7 e 4 respetivamente) conforme tem 3 tipos de sugestões de melhoria, 2 ou 1.  

    Os tipos de sugestões de melhoria são as sugestões de melhoria dadas pelos colaboradores; alunos/pais e encarregados 

de educação e entidades externas/parceiros. Por exemplo, no caso de termos 3 tipos de sugestões de melhoria, isto é, 

intervalo[      ] a equipa fez a contagem do número total de sugestões de melhoria das questões que pertenciam ao 

subcritério, estabelecendo a seguinte correspondência:  
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- Número de sugestões de melhoria: 

   251   71 pontos; 

 201  N.º sugestões de melhoria        72 pontos; 

 151  N.º sugestões de melhoria   200   73 pontos; 
      N.º sugestões de melhoria   150   74 pontos; 

     N.º sugestões de melhoria   100   75 pontos; 

     N.º sugestões de melhoria   50   76 pontos; 
   10   77 pontos. 

 

      No caso de termos 2 tipos de sugestões de melhoria, isto é [      ], a equipa estabeleceu a seguinte 

correspondência: 

- Número de sugestões de melhoria: 

      251  78 pontos; 

 201  N.º sugestões de melhoria        79 pontos; 

 151  N.º sugestões de melhoria   200   80 pontos; 

      N.º sugestões de melhoria   150   81 pontos; 

     N.º sugestões de melhoria   100   82 pontos; 

     N.º sugestões de melhoria   50   83 pontos; 

    N.º sugestões de melhoria   10   84 pontos; 

     5      pontos. 

 

       Por último, no caso de termos 1 tipo de sugestão de melhoria, isto é [      ], a equipa estabeleceu a seguinte 

correspondência: 

- Número de sugestões de melhoria 

   151  86 pontos; 

 101  N.º sugestões de melhoria        87 pontos; 

 51  N.º sugestões de melhoria   100   88 pontos; 

     N.º sugestões de melhoria   50   89 pontos; 

   20      pontos. 

 

      Atendendo a que as questões do inquérito Alunos/Encarregados de Educação, referentes ao subcritério 7.2 não foram 

enquadradas pela equipa de autoavaliação neste subcritério, não poderá haver pontuação no sistema de pontuação do 

CAF.  

      O mesmo acontece nos subcritérios que não obtiveram pontuação, isto é, o não enquadramento das questões levou à 

não pontuação. 
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No gráfico 7, são apresentadas as pontuações em função dos critérios resultados (critério 6 a 9) (a verde mais claro) e 

na última coluna a (a verde mais escuro) a pontuação – Avaliação Final. 

 

 
Gráfico 7 – Pontuação dos Critérios Resultados 

 

 Pela observação do gráfico 7, podemos constatar que, no Agrupamento de Escolas de Sobreira, os resultados 

demonstram um progresso substancial e todas as metas relevantes foram alcançadas na escala de pontuação clássica para 

o Critério Resultados, intervalo de pontuação (71-90). 

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). 

No gráfico 8, estão representadas, na primeira coluna (a verde mais escuro), a média global do critério 6, Resultados 

orientados para os cidadãos/clientes, e nas colunas seguintes (a verde mais claro) as médias de cada um dos 

subcritérios. 
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6.1. Medições da Perceção 

• A imagem global da instituição de ensino e formação  

• Envolvimento e participação dos alunos e de outras partes interessadas nos processos de ensino, funcionamento e 

tomada da decisão da instituição.  

• Acessibilidade 

• Transparência  

• Níveis de qualificações e resultados obtidos (competências adquiridas), adequação de perfis aos atuais requisitos e 

processos de qualidade de ensino e formação 

• Resultados relativos à qualidade dos serviços de apoio (por exemplo, bibliotecas/cantinas, instalações, edifícios e 

equipamento, tecnologias de informação e comunicação. 

• Informação disponível e sua receção por parte dos alunos 

• Frequência dos inquéritos de opinião dos alunos sobre a instituição. 

6.2. Medições do desempenho 

Resultados relativos ao envolvimento 

 Número de sugestões recebidas e implementadas. 

• Grau de utilização de métodos novos e inovadores para lidar com os alunos e outras partes interessadas.  

• Frequência das revisões regulares, conjuntamente com as partes interessadas, para monitorizar as suas necessidades 

de mudança e o grau em que as mesmas são satisfeitas. 

Resultados relativos à transparência da prestação de serviços 

• Número de canais de informação e sua eficiência.  

• Disponibilidade da informação.  

• Disponibilidade de objetivos e resultados de desempenho da instituição 

Resultados relativos aos níveis de qualificações e resultados  

• Número de alunos que atingem níveis superiores de educação. 

Resultados relativos à qualidade das atividades de ensino e formação e de outros serviços 

• Conformidade com os padrões de serviço publicados  

• Número e tempo de tratamento das reclamações.  

• Gestão de documentos e tempo de tratamento. 

 

Gráfico 8 – Critério 6 – Resultados orientados para os cidadãos/clientes 

 

Este critério incide sobre: 

- A perceção da comunidade escolar acerca do desempenho da Escola/Agrupamento; 

- Os indicadores internos que revelam o desempenho da Escola/Agrupamento ao nível do envolvimento, da acessibilidade, 

transparência e da qualidade dos serviços prestados. 

 

Pontos Fortes/Evidências 

Medições da Perceção 

• A imagem global da instituição de ensino e formação (por exemplo, os seus resultados e impactos, capacidade para inovar 

e melhorar, reputação, níveis de exigência, clareza da informação prestada, sociabilidade, atitude do pessoal docente, 

abertura, vontade de ouvir e dar orientação, etc.). (Evidências): Projeto educativo, Escola em debate, Dia aberto, PAA, 

Inovar alunos, Inovar consulta, Inovar PAA, Portal SIGE, Avaliação externa, Provas de aferição, Parcerias com entidades 

externas, etc. 

 • Envolvimento e participação dos alunos e de outras partes interessadas nos processos de ensino, funcionamento e 

tomada da decisão da instituição. (Evidências): GPS; PES; provedor do aluno; orçamento participativo, Escola em Debate, 

Assembleias de Escola, participação dos EE/Pais nas atividades do agrupamento, reuniões solicitadas pelos encarregados 

de educação dirigem-se à Escola, por sua iniciativa, para obterem informações sobre os seus educandos, visita de 

elementos das Associações de Pais para monitorização do serviço de refeições, Dia aberto, etc. 

• Acessibilidade (por exemplo, acessibilidade aos transportes públicos, facilidade de acesso aos vários espaços, horário de 

abertura e tempo de espera nos serviços administrativos, acessibilidade e estruturas adequadas para os deficientes, acesso 

à informação, e custo dos serviços). (Evidências): Os horários afixados dos diferentes espaços, Serviços Administrativos 
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abertos à hora de almoço, atendimento aos alunos e ao público em geral é feito de forma eficaz e cordial, o horário de 

atendimento do Diretor de Turma/Professor Titular de Turma/Coordenadora de Estabelecimentos é adequado, a escola 

possui estruturas de acesso a pessoas de mobilidade reduzida. 

• Transparência (por exemplo, sobre o funcionamento da instituição, das deliberações e processos de tomada de decisão, 

das parcerias educacionais formais entre professores e alunos, da comunicação interna, etc.). (Evidências): Conselho 

Pedagógico; Conselho Administrativo, Conselho Geral; Reuniões de Departamento; Conselhos de Turma, Reuniões de 

trabalho colaborativo, Articulação curricular, Assembleias de Turma/Escola, etc. 

• Níveis de qualificações e resultados obtidos (competências adquiridas), adequação de perfis aos atuais requisitos e 

processos de qualidade de ensino e formação (por exemplo: inovações educativas; abordagem pedagógica; instrução 

diferenciada; coerência da informação; transparência dos objetivos didáticos e critérios de avaliação; orientação profissional 

para os alunos; qualidade na preparação de futuras carreiras; prevenção do abandono escolar; aulas de recuperação para 

alunos com dificuldades; ensino personalizado para estudantes com necessidades especiais e socialmente desfavorecidos. 

(Evidências): Escola Virtual; Coadjuvação; Educação Inclusiva; Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

(Decreto – Lei n.º54/2018 de 6 de julho); Flexibilidade Curricular; Apoio Educativo Individual; Apoio Tutorial Específico; 

Serviço de Psicologia e Orientação (SPO); CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens); aulas de recuperação para 

os alunos com dificuldades específicas, aulas de preparação para exames finais, etc. 

• Resultados relativos à qualidade dos serviços de apoio (por exemplo, bibliotecas/cantinas, instalações, edifícios e 

equipamento, tecnologias de informação e comunicação (TIC), etc.). (Evidências): Relatório da biblioteca; número de 

refeições servidas; inspeção periódicas a todo o material de Educação Física; Plano de Emergência; vistorias efetuadas 

pela delegação de saúde; técnico de informática; Plataforma Inovar Relatório PAA. Moodle.  

• Informação disponível e sua receção por parte dos alunos: (por exemplo quantidade, qualidade, fiabilidade, transparência, 

legibilidade, adequação ao grupo-alvo, etc.). (Evidências): Circulares; recados enviados pela caderneta escolar; ofícios; 

emails; cartas; página Web, telefone, SMS, cartazes, avisos, blog, pessoalmente. 

• Frequência dos inquéritos de opinião dos alunos sobre a instituição. (Evidências): Inquérito para a elaboração do Projeto 

Educativo (2018/2021) e o inquérito do modelo CAF (equipa de autoavaliação), inquérito de opinião em todas as atividades 

realizadas; inquérito de satisfação (PND) 

• A imagem global da instituição de ensino e formação (por exemplo, os seus resultados e impactos, capacidade para inovar 

e melhorar, reputação, níveis de exigência, clareza da informação prestada, sociabilidade, atitude do pessoal docente, 

abertura, vontade de ouvir e dar orientação, etc.). (Evidências): Projeto educativo, Escola em debate, Dia aberto, PAA, 

Inovar alunos, Inovar consulta, Inovar PAA, Portal SIGE, Avaliação externa, Provas de aferição, Parcerias com entidades 

externas, etc. 

• Envolvimento e participação dos alunos e de outras partes interessadas nos processos de ensino, funcionamento e 

tomada da decisão da instituição. (Evidências): GPS; PES; provedor do aluno; orçamento participativo, Escola em Debate, 

Assembleias de Escola, participação dos EE/Pais nas atividades do agrupamento, reuniões solicitadas pelos encarregados 

de educação e dirigem-se à Escola, por sua iniciativa, para obterem informações sobre os seus educandos, visita de 

elementos das Associações de Pais para monotorização do serviço de refeições, Dia aberto, etc. 

• Acessibilidade (por exemplo, acessibilidade aos transportes públicos, facilidade de acesso aos vários espaços, horário de 

abertura e tempo de espera nos serviços administrativos, acessibilidade e estruturas adequadas para os deficientes, acesso 

à informação, e custo dos serviços). (Evidências): os horários afixados dos diferentes espaços, aberto hora de almoço, 

atendimento aos alunos e ao público em geral é feito de forma eficaz e cordial, o horário de atendimento do Diretor de 

Turma/Professor Titular de Turma/Coordenadora de Estabelecimentos é adequado, a escola possui estruturas de acesso a 

pessoas de mobilidade reduzida. 

• Transparência (por exemplo, sobre o funcionamento da instituição, das deliberações e processos de tomada de decisão, 

das parcerias educacionais formais entre professores e alunos, da comunicação interna, etc.). (Evidências): Conselho 

Pedagógico; Conselho Administrativo, Conselho Geral; Reuniões de Departamento; Conselhos de Turma, Reuniões de 

trabalho colaborativo, Articulação curricular, Assembleias de Turma/Escola, etc. 

• Níveis de qualificações e resultados obtidos (competências adquiridas), adequação de perfis aos atuais requisitos e 

processos de qualidade de ensino e formação (por exemplo: inovações educativas; abordagem pedagógica; instrução 

diferenciada; coerência da informação; transparência dos objetivos didáticos e critérios de avaliação; orientação profissional 

para os alunos; qualidade na preparação de futuras carreiras; prevenção do abandono escolar; aulas de recuperação para 

alunos com dificuldades; ensino personalizado para estudantes com necessidades especiais e socialmente desfavorecidos. 

(Evidências): Escola Virtual; Coadjuvação; Educação Inclusiva; Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 
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(Decreto – Lei n.º54/2018 de 6 de julho); Flexibilidade Curricular; apoio educativo individual; apoio tutorial especifico; serviço 

de psicologia e orientação (SPO); CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens); aulas de recuperação para os 

alunos com dificuldades específicas, aulas de preparação para exames finais, etc. 

• Resultados relativos à qualidade dos serviços de apoio (por exemplo, bibliotecas/cantinas, instalações, edifícios e 

equipamento, tecnologias de informação e comunicação (TIC), etc.). (Evidências): Relatório da biblioteca; número de 

refeições servidas; inspeção periódicas a todo o material de Educação Física; Plano de Emergência; vistorias efetuadas 

pela delegação de saúde; técnico de informática; Plataforma Inovar Relatório PAA. Moodle.  

• Informação disponível e sua receção por parte dos alunos: (por exemplo quantidade, qualidade, fiabilidade, transparência, 

legibilidade, adequação ao grupo-alvo, etc.. (Evidências): Circulares; recados enviados pela caderneta escolar; ofícios; 

emails; cartas; página Web, telefone, SMS, cartazes, avisos, blog, pessoalmente. 

• Frequência dos inquéritos de opinião dos alunos sobre a instituição. (Evidências): Inquérito para a elaboração do Projeto 

Educativo (2018/2021) e o inquérito do modelo CAF (equipa de autoavaliação), inquérito de opinião em todas as atividades 

realizadas; inquérito de satisfação (PND) 

 

Medições do desempenho 

Resultados relativos ao envolvimento 

 

• Número de sugestões recebidas e implementadas. (Evidências): Caixa de sugestões relativamente ao ano letivo 

2017/2018 - 1.º Ciclo (Sugestões e alertas debatidos em assembleia de escola trimestralmente) 2.º e 3.º Ciclos – GPS - 

respostas afixadas na sala, Escola em debate, livro de reclamações, E-mail institucional, correio, presencialmente, 

orçamento participativo, Provedor do aluno). 

• Grau de utilização de métodos novos e inovadores para lidar com os alunos e outras partes interessadas. (Evidências): 

Flexibilidade Curricular – 1.º ano (3 turmas); 5.º ano (4 turmas) e 7.º ano (5 turmas); coadjuvação – 1.º ciclo 

(Português/Matemática) - turmas do 1.º e 2.º ano) e nas disciplinas de Português e Matemática em todas as turmas do 5.º 

ano ao 9.º ano; articulação curricular (nos 6.º, 8.º e 9.º anos); trabalho colaborativo (EPE 1.º ano ao 9.º ano), Apoio 

individual (Português e Matemática), Apoio Tutorial Especifico. 

• Frequência das revisões regulares, conjuntamente com as partes interessadas, para monitorizar as suas necessidades de 

mudança e o grau em que as mesmas são satisfeitas. (Evidências): Plano de acompanhamento; plano de recuperação 

(para os alunos que ultrapassam o limite de faltas); conselhos de turma intercalares; relatório das coadjuvações (efetuado 

no fim de cada período); grelhas de análise dos resultados de cada período. 

 

Resultados relativos à transparência da prestação de serviços 

• Número de canais de informação e sua eficiência. (Evidências): Página web, blogs, plataformas digitais (Inovar, Escolas 

solidárias Fundação EDP, Eco escolas, SIESTE, SIGRHE, DGEstE, SIGO, SINAGET, Portal das Escolas, SIRIT, … 

• Disponibilidade da informação. (Evidências): Os canais habituais de publicação e consulta. 

• Disponibilidade de objetivos e resultados de desempenho da instituição. (Evidências): Documentos orientadores do 

funcionamento do agrupamento; projeto educativo; relatório plano anual de atividades; relatório de autoavaliação; resultados 

das provas finais (avaliação externa) (português e matemática); resultado da avaliação interna.  

 

Resultados relativos aos níveis de qualificações e resultados 

• Número de alunos que atingem níveis superiores de educação. (Evidências): Estatística 9.º ano 2011/2012,   

 

Resultados relativos à qualidade das atividades de ensino e formação e de outros serviços 

• Conformidade com os padrões de serviço publicados (por exemplo, projetos sociais, culturais e educacionais.). 

(Evidências): Projeto Alma Solidária (a escola obteve o 5.º lugar a nível nacional), Ajudaris; Escolas solidárias Fundação 

EDP, Inquéritos CAF, etc. 

• Número e tempo de tratamento das reclamações. (Evidências): Dentro do tempo estipulado em lei. 

• Gestão de documentos e tempo de tratamento (Por exemplo: certificados, ficheiros, registos, cartões de estudante, etc.). 

(Evidências): certificados e Cartões de estudantes quando solicitados, etc. 
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No gráfico 9, estão representadas, na primeira coluna (a verde mais escuro), a média global do critério 7, Resultados 

das pessoas, e nas colunas seguintes (a verde mais claro) as médias de cada um dos subcritérios. 

 

 
 

7.1. Medições da Perceção 

Resultados relativos à perceção global das pessoas com: 

• A imagem (auto perceção) e o desempenho global da instituição (para a sociedade, alunos e outras partes 

interessadas) 

• O envolvimento das pessoas na instituição, o processo de tomada de decisão e a consciencialização da sua missão, 

visão e valores. 

• O grau de envolvimento dos colaboradores nas atividades extracurriculares da instituição.  

• A consciencialização do pessoal quanto a possíveis conflitos de interesses 

• Os mecanismos de consulta e diálogo.  

• A responsabilidade social da instituição.  

Resultados relativos à perceção da liderança e aos sistemas de gestão 

• A capacidade da gestão de topo para dirigir a instituição  

• A conceção e gestão dos diferentes processos da instituição.  

• A divisão de tarefas e o sistema de avaliação relativamente às pessoas.  

• A abordagem da instituição face às mudanças e às inovações. 

Resultados relativos à satisfação com as condições de trabalho  

• O clima de trabalho  

• Abordagem das questões sociais 

Resultados relativos à motivação e satisfação com o desenvolvimento da carreira e das competências 

• Desenvolvimento sistemático da carreira e competências. 

• Acesso e qualidade da formação em relação com os objetivos estratégicos da instituição. 
  

7.2. Medições de Desempenho 

• Indicadores relativos ao comportamento das pessoas  

• Indicadores relativos à motivação e ao envolvimento  

• Indicadores relativos ao desempenho individual  

• Nível de envolvimento em atividades de melhoria.  

• Nível de utilização das tecnologias de informação e comunicação. 

• Indicadores relativos ao desenvolvimento de competências 

• Indicadores relativos à capacidade dos colaboradores para lidarem com os alunos e outras partes interessadas e 

responder às suas necessidades 

• Frequência do reconhecimento dos esforços individuais e da equipa.  

• Frequência da participação voluntária no contexto das atividades relativas à responsabilidade social promovidas pela 

instituição. 
 

Gráfico 9 – Critério 7 – Resultados das pessoas 
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Este critério incide sobre: 

- A perceção dos colaboradores ao nível da liderança, desenvolvimento da carreira e das competências e condições de 

trabalho; 

- Indicadores internos que revelam desempenho individual, o envolvimento na gestão da Escola/Agrupamento e o 

desenvolvimento de competências. 

 

Pontos Fortes/Evidências 

Medições da Perceção 

Resultados relativos à perceção global das pessoas com: 

• A imagem (autoperceção) e o desempenho global da instituição (para a sociedade, alunos e outras partes interessadas). 

(Evidências): Ver inquérito do modelo CAF,  

• O envolvimento das pessoas na instituição, o processo de tomada de decisão e a consciencialização da sua missão, visão 

e valores. (Evidências): Atividades do PAA (Plano anual de atividades); Dia Aberto, Projeto Educativo, Projetos, Clubes, 

Relatórios de autoavaliação, Atas de Articulação, Departamento, Conselho Pedagógico, Conselhos diretores de turma, 

Concelho de docentes, … 

• O grau de envolvimento dos colaboradores nas atividades extracurriculares da instituição. (Evidências): Atividades de 

Animação e Apoio à Família (AAAF- EPE); Atividades Lúdicas (1.ºC); Desporto Escolar; Erasmus; Jornal da Escola; Teatro; 

Dia Aberto, Clube de xadrez, Clube de pintura, Clube de música, Eco clube, Eco escolas, Clube de rádio, Atividades da 

biblioteca,… 

• A consciencialização do pessoal quanto a possíveis conflitos de interesses (por exemplo, atitude de um docente que 

ensina um membro da sua própria família) e a importância do comportamento ético (no que respeita à propriedade 

intelectual). (Evidências): Existe um documento no qual os docentes manifestam a sua incompatibilidade nas vigilâncias das 

provas finais e nas provas de aferição, Regulamento Interno. 

• Os mecanismos de consulta e diálogo. (Evidências): Minutas do Conselho Pedagógico; atas dos conselhos de turma, atas 

de departamento, atas de grupo, atas de articulação; relatório do plano anual de atividades; relatório da biblioteca; página 

da Web; e-mail; plataforma moodle; trabalho colaborativo; reuniões gerais moderadas pelo Sr. Diretor do agrupamento. 

• A responsabilidade social da instituição. (Evidências): Cabaz do Natal; Projeto Alma Solidária; recolha de tampinhas; 

recolha de livros usados e material escolar, roupas, óleo usado, suplementos alimentares, Ação social escolar. 

 

Resultados relativos à perceção da liderança e aos sistemas de gestão 

• A capacidade da gestão de topo para dirigir a instituição (por exemplo, fixação de objetivos, alocação de recursos, 

avaliação do desempenho global da instituição, estratégia na gestão de recursos humanos, etc.) e comunicar estes aspetos. 

(Evidências): Projeto Educativo, Regulamento Interno, inquéritos realizados online, avaliação externa das provas finais, 

avaliação externa das provas de aferição (RIPA – relatório individual de prova de aferição e REPA- relatório da escola de 

prova de aferição; página da web; Plataforma Inovar, Relatório de Autoavaliação.  

• A conceção e gestão dos diferentes processos da instituição. (Cargos intermédios) 

• A divisão de tarefas e o sistema de avaliação relativamente às pessoas. (Evidências): Distribuição de serviço, avaliação de 

desempenho, Autoavaliação, Conselho Pedagógico, Regulamento Interno,.. 

• A abordagem da instituição face às mudanças e às inovações. (Evidências): Plataforma Inovar; Flexibilidade Curricular; 

Articulação Curricular; Coadjuvação; Trabalho Colaborativo, Educação Inclusiva, CAAP. 

 

Resultados relativos à satisfação com as condições de trabalho 

• O clima de trabalho (por exemplo, como lidar com conflitos, reclamações ou problemas pessoais, assédio moral na 

instituição) e a cultura geral da instituição (por exemplo, como lidar e promover o intercâmbio entre departamentos, 

faculdades, categorias, etc.). (Evidências): Inquéritos; número de reclamações; Trabalho colaborativo, Relatório de 

Autoavaliação, reuniões de articulação curricular, conselhos de turma, conselhos de docentes, diretores de turma, 

envolvimento dos DT e professores titulares em solucionar os problemas com os alunos e Encarregados de Educação, 

relação entre pares. 

• Abordagem das questões sociais (por exemplo, flexibilidade do horário de trabalho, conciliação da vida pessoal e 

profissional, proteção na saúde, conforto no local de trabalho). (Evidências): Elaboração dos horários tendo em 
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consideração a vida pessoal, familiar, saúde, formação entre outras situações; salas de aula com um aquecedor, na sala de 

trabalho. 

 

Resultados relativos à motivação e satisfação com o desenvolvimento da carreira e das competências 

• Desenvolvimento sistemático da carreira e competências. (Evidências): A lei em vigor, Centro de formação CFAEPPP, 

realização de ações de formação. 

• Acesso e qualidade da formação em relação com os objetivos estratégicos da instituição. (Evidências): As ações de 

formação disponibilizadas pelo CFAEPPP- Centro de Formação de Associação de Escolas Paços de Ferreira, Paredes e 

Penafiel, sendo a responsável a Susana Tenreiro – docente do agrupamento do grupo de recrutamento 330), levantamento 

de ações de formação a realizar de acordo com a opinião dos docentes. 

 

Medições de Desempenho 

• Indicadores relativos ao comportamento das pessoas (por exemplo, níveis de absentismo ou doença, taxas de rotação do 

pessoal, número de reclamações, número de dias de greve, tempo para tratamento das reclamações). (Evidências): 

Relatórios estatísticos finais (PAA, resultados, Inovar, …) 

• Indicadores relativos à motivação e ao envolvimento (por exemplo, taxas de resposta aos inquéritos ao pessoal, número 

de propostas de inovação, participação em grupos internos de discussão). (Evidências): Respostas aos inquéritos, 

propostas de inovação, participação nas reuniões de departamento, de articulação, no Conselho Pedagógico, Conselho 

Geral, Grupo, trabalho colaborativo, etc. (Atas e outros documentos orientadores). 

• Indicadores relativos ao desempenho individual (por exemplo, resultados da avaliação das pessoas). (Evidências): 

Estatística sobre: número de Excelentes, Muito Bom, Bom e Insuficiente (PD/PND) tendo por base o número máximo 

possível em cada menção, relatórios de autoavaliação, 

• Nível de envolvimento em atividades de melhoria. (Evidências): Projeto Educativo elaborado de acordo com o relatório de 

autoavaliação,… 

• Nível de utilização das tecnologias de informação e comunicação. (Evidências): Computador por sala; quadro interativo; 

escola virtual; plataforma LEYA; plataforma inovar; moodle; email; Pag web, outros recursos digitais,…     

• Indicadores relativos ao desenvolvimento de competências (por exemplo, participação em ações de formação, utilização 

eficiente dos orçamentos para ações de formação). (Evidências): Estatística sobre as ações de formação dos colaboradores 

no ano letivo 2017/2018, (todos os Docentes com o mínimo horas de formação exigida e na sua maioria com horas a mais).  

• Indicadores relativos à capacidade dos colaboradores para lidarem com os alunos e outras partes interessadas e 

responder às suas necessidades (por exemplo, número de reclamações dos alunos  

em relação aos colaboradores). (Evidências): Estatística das reclamações dos alunos em relação aos colaboradores, 

Provedor do aluno, Inquérito orçamento participativo, CAAP, GApA, … 

• Frequência do reconhecimento dos esforços individuais e da equipa. (Evidências: Atas de Conselho Pedagógicos, 

relatórios, … 

• Frequência da participação voluntária no contexto das atividades relativas à responsabilidade social promovidas pela 

instituição. (Evidências): Participações voluntárias em projetos sociais, Projeto Alma solidária, Ecoclube, Ecoescolas, .. 
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No gráfico 10, estão representadas, na primeira coluna (a verde mais escuro), a média global do critério 8, Resultados 

da responsabilidade social, e nas colunas seguintes (a verde mais claro) as médias de cada um dos subcritérios. 

 

 
 

8.1. Medições da Perceção 

• Consciência pública do impacto das realizações da instituição de ensino e formação na qualidade de vida dos 

cidadãos/clientes 

• Perceção da abordagem às questões ambientais 

• Perceção da imagem da instituição, na cobertura realizada pelos meios de comunicação social, no que respeita à 

sua responsabilidade social.  

• Perceção da capacidade da instituição de se adaptar às mudanças no ambiente social/ 

/tecnológico/económico/político 

8.2. Medições de Desempenho 

• Número de relações com as autoridades locais, grupos e representantes da comunidade. 

• Apoio dedicado a cidadãos socialmente desfavorecidos  

• Programas de prevenção junto dos alunos/formandos, cidadãos /clientes e colaboradores quanto aos riscos para a 

saúde e acidentes 

 

 

Gráfico 10 – Critério 8 – Resultados da responsabilidade social 

 

Este critério incide sobre: 

- A perceção pública relativamente ao desempenho da Escola/Agrupamento e impacto de sua atividade e reputação; 

- Indicadores internos que revelam o desempenho da Escola/Agrupamento em termos de responsabilidade social e 

envolvimento da comunidade.   

 

Pontos Fortes/Evidências 

Medições da Perceção 

• Consciência pública do impacto das realizações da instituição de ensino e formação na qualidade de vida dos 

cidadãos/clientes, como por exemplo: educação sobre saúde; apoio a atividades desportivas e culturais; participação em 

ações de ajuda humanitária; fornecimento de produtos e serviços a pessoas socialmente vulneráveis tais como cidadãos 

idosos; organização de eventos culturais abertos ao público. (Evidências): PES; GPS; cabaz de Natal; recolha de 

tampinhas; recolha de livros usados para Angola; recolha de cobertores para os sem-abrigo da cidade do Porto; Projeto 

Alma Solidária; recolha de óleo usado; cedência das instalações a algumas instituições locais; Atividades conjuntas 

(Centros Sociais e Escola), atribuição de suplementos alimentares; Dia Aberto; exposição Rota do Românico; clube de 

pintura; Parque das Serras do Porto; Feira de S. Martinho; Feira da Primavera; Sarau; Criação de Equipas solidárias.)  

• Perceção da abordagem às questões ambientais (por exemplo, perceção da pegada ecológica, gestão da energia, 

consumo reduzido de água e eletricidade, proteção contra a poluição sonora e atmosférica, estímulo à mobilidade através 

84,9 

90,0 

79,9 

Critério 8 Subcritério 8.1 Subcritério 8.2
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do transporte público, gestão dos resíduos potencialmente tóxicos, etc.). (Evidências): Relatórios Eco clube e Eco escolas, 

Parque das Serras do Porto. 

• Perceção da imagem da instituição, na cobertura realizada pelos meios de comunicação social, no que respeita à sua 

responsabilidade social. (Evidências): Jornal da escola (Solta Palavras), Jornais de Paredes (Yes Paredes, O Verdadeiro 

Olhar, O Paredense)… 

• Perceção da capacidade da instituição de se adaptar às mudanças no ambiente social/ /tecnológico/económico/político 

(por exemplo, mudanças nas ferramentas tecnológicas). (Evidências): computador por sala de aula; quadro interativo; 

plataforma inovar; portal SIGE; página Web; blogue; etc. 

 

Medições de Desempenho 

• Número de relações com as autoridades locais, grupos e representantes da comunidade. (Evidências): 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; Escola Segura. 

• Apoio dedicado a cidadãos socialmente desfavorecidos (estimativa do custo deste apoio, número de beneficiários, 

percentagem de pessoas desfavorecidas empregadas, importância das infraestruturas dedicadas a cidadãos 

desfavorecidos, etc.). (Evidências): Estatística sobre Ação Social Escolar (ASE); estatística sobre o número de suplementos 

alimentares, Cabazes de Natal, Equipas solidárias. 

• Programas de prevenção junto dos alunos/formandos, cidadãos /clientes e colaboradores quanto aos riscos para a saúde 

e acidentes (por exemplo, número/tipos de triagem/análises e programas de educação nutricional, número de beneficiários e 

rácio custo/qualidade destes programas, etc.). (Evidências): Plano de Segurança; Medidas de Autoproteção; Escola Segura, 

projetos PES e GPS. 

  

      No gráfico 11, estão representadas, na primeira coluna (a verde mais escuro), a média global do critério 9, Resultados 

do desempenho-chave, e nas colunas seguintes (a verde mais claro) as médias de cada um dos subcritérios. 
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9.1. Resultados externos: resultados e impactos em relação aos objetivos 

• O nível de qualidade dos serviços ou produtos prestados em relação aos padrões e regulamentos.  

• Resultados em termos de output (quantidade e qualidade na prestação de serviços e produtos) 

• O que faz a escola para valorizar a excelência 

• Resultados do benchmarking (análise comparativa) 

• Resultados da inovação de serviços/produtos na melhoria dos impactos. 

9.2. Resultados internos: nível de eficiência 

• Eficiência da instituição em gerir os recursos disponíveis  

• Eficácia das parcerias e atividades conjuntas  

• Valor acrescentado da utilização das tecnologias de informação e comunicação para aumentar a eficiência, reduzir a 

carga administrativa e melhorar a qualidade do serviço prestado 

• Resultados das medições, através de inspeções e auditorias sobre o funcionamento da instituição  

• Resultados das inspeções e auditorias sobre a gestão financeira e os orçamentos e o cumprimento dos objetivos 

financeiros  
 

Gráfico 11 – Critério 9 – Resultados do desempenho-chave 

 

Este critério incide sobre: 

- Resultados e impactos da Escola/Agrupamento no que respeita aos seus processos-chave; 

- Resultados internos ao nível da eficiência, eficácia, inovação e melhoria.   

 

Pontos Fortes/Evidências 

Resultados externos: resultados e impactos em relação aos objetivos 

• O nível de qualidade dos serviços ou produtos prestados em relação aos padrões e regulamentos. Por exemplo, os 

resultados das avaliações dos níveis de competência dos alunos. (Evidências): Estatística da avaliação final de cada 

disciplina por período – Ver plataforma Inovar. 

• Resultados em termos de output (quantidade e qualidade na prestação de serviços e produtos, como por exemplo: o 

número de estudantes inicialmente inscritos e o número de estudantes que terminam o 9.º ano; taxa de estudantes que 

realizaram o exame final; taxa de admissões/insucesso para o nível seguinte; atividades para valorizar a excelência, etc.). 

(Evidências): Estatística sobre o número de alunos inscritos e o número de alunos que terminam o 9.º ano; estatística sobre 

o número de alunos admitidos às provas finais de Português e Matemática; estatística sobre o número de retenções em 

cada ano de escolaridade.  

• O que faz a escola para valorizar a excelência?  - (Evidências): Atribuição de diplomas de mérito, Regulamento Interno. 

• Resultados do benchmarking (análise comparativa) em termos de outputs (posicionamento da instituição comparado com 

outras) e outcomes (grau de impacto da integração de boas práticas nos resultados externos). (Evidências): Estatística 

sobre a avaliação interna e externa relativamente ao ano letivo 2017/2018, resultados comparativos com escolas do 

conselho, ranking das escolas. 

• Resultados da inovação de serviços/produtos na melhoria dos impactos.  

 

Resultados internos: nível de eficiência 

• Eficiência da instituição em gerir os recursos disponíveis (por exemplo, custo por estudante), incluindo a gestão de 

recursos humanos, gestão do conhecimento e equipamentos/instalações de forma otimizada. (Evidências): Substituição dos 

professores e dos assistentes operacionais; organização dos horários tendo por base o número de salas disponíveis e o 

benefício das aprendizagens dos alunos no turno da manhã; Incidência das áreas de português e matemática no horário da 

manhã (1.ºC).  

• Eficácia das parcerias e atividades conjuntas (número de parcerias com organizações externas; número de soluções 

inovadoras derivadas de parcerias; melhorias relacionadas com os desempenhos dos fornecedores e poupanças daí 

derivadas). (Evidências): Estatística do número de parcerias com organizações externas – o agrupamento tem 26 parceiros; 

estatística sobre o número de soluções inovadoras derivadas de parcerias; estatística sobre as melhorias relacionadas com 

os desempenhos dos fornecedores e poupanças daí derivadas. 

• Valor acrescentado da utilização das tecnologias de informação e comunicação para aumentar a eficiência, reduzir a carga 

administrativa e melhorar a qualidade do serviço prestado (por exemplo, custos reduzidos, menos burocracia, trabalhar 
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conjuntamente com outros prestadores, interoperabilidade, economia de tempo). (Evidências): Plataforma inovar; plataforma 

SIGE). 

• Resultados das medições, através de inspeções e auditorias sobre o funcionamento da instituição (controlos intermédios 

efetuados à formação anual, gabinete interno de qualidade, avaliações efetuadas por peritos externos, etc.). (Evidências): 

Inspeção à segurança e manutenção dos equipamentos; relatório da Delegada de Saúde, Plano de Segurança Interno 

aprovado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil.  

• Resultados das inspeções e auditorias sobre a gestão financeira e os orçamentos e o cumprimento dos objetivos 

financeiros. (Evidências): Projetos de orçamento, Relatório de contas de gerência.   

 

5. Ações de melhoria  

 

     As ações de melhoria estão corporizadas 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 do objetivo do projeto educativo. 

 

Áreas a melhorar: 

• Utilização da Plataforma Moodle. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 
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• 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. 

• 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 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. 
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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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Apresentam-se, então, os resultados globais do processo de autoavaliação desenvolvido (Anexo 1 – Resultado Final). 

 

Resultado Final       75,5 

 

80,6 74,8 75,6 73,2 64,4 71,9 

            

 

Equipa PD PND EE Alunos Entidades 

Critério 1. Liderança 76,9 
 

81,3 74,1 76,4 78,4 64,1 70,7 

1.1. Dar uma orientação à organização desenvolvendo a missão, visão e valores 77,9 
 

85,0 73,9 73,9 78,4 64,6 0,0 

1.2. Gerir a organização, o desempenho e a melhoria contínua 72,2 
 

72,0 76,2 76,2 72,8 66,4 74,6 

1.3. Motivar e apoiar as pessoas da organização e servir de modelo de conduta 78,0 
 

84,0 71,8 71,8 80,7 62,0 66,7 

1.4. Gerir de forma eficaz as relações com o nível político e outras partes interessadas 79,6 
 

84,0 74,6 74,6 74,6 63,2 0,0 

            
 

            

Critério 2. Planeamento e estratégia 73,3 
 

76,6 73,5 74,6 70,3 63,0 72,2 

2.1. Recolher informação relacionada com as necessidades presentes e futuras das 
partes interessadas, bem como informação de gestão relevante 

74,9 

 

79,0 0,0 0,0 76,5 69,0 66,7 

2.2. Desenvolver a estratégia e o planeamento, tendo em conta a informação recolhida 75,6 

 

81,0 64,9 64,9 73,4 65,3 77,7 

2.3. Comunicar e implementar o planeamento e a estratégia em toda a organização e 
rever de forma regular 

74,7 

 

74,5 80,9 80,9 67,3 66,0 72,2 

2.4. Planear, implementar e rever a inovação e a mudança 68,1 

 

72,0 74,6 74,6 64,0 51,6 0,0 

            
 

            

Critério 3. Pessoas 75,8 
 

78,8 70,7 70,7 80,0 66,0   

3.1. Planear, gerir e melhorar os recursos humanos de forma transparente em sintonia 
com o planeamento e a estratégia 

74,3 

 

79,0 62,9 62,9 80,0 66,0 0,0 

3.2. Identificar, desenvolver e utilizar as competências das pessoas, alinhando os 
objetivos individuais e organizacionais 

75,5 

 

79,5 73,6 73,6 0,0 0,0 0,0 

3.3. Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades e 
apoiar o seu bem-estar 

77,7 

 

78,0 75,6 75,6 0,0 0,0 0,0 
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Critério 4. Critério Parcerias e recursos 77,1 
 

78,9     62,7 64,7 77,8 

4.1. Desenvolver e gerir parcerias com organizações relevantes 78,4 
 

79,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,8 

4.2. Desenvolver e implementar parcerias com os cidadãos/clientes 78,5 
 

78,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. Gerir os recursos financeiros 90,0 
 

90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4. Gerir o conhecimento e a informação 78,5 
 

78,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.5. Gerir os recursos tecnológicos 68,0 
 

72,5 0,0 0,0 59,2 67,7 0,0 

4.6. Gerir os recursos materiais 69,5 
 

75,0 0,0 0,0 66,2 61,6 0,0 

            
 

            

Critério 5. Processos 74,6 
 

76,5     71,0 63,3 66,6 

5.1. Identificar, conceber, gerir e inovar os processos de forma sistemática, envolvendo as 
partes interessadas 

74,0 

 

74,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2. Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os cidadãos/clientes 72,7 

 

78,5 0,0 0,0 71,0 63,3 66,6 

5.3. Coordenar os processos em toda a organização e com outras organizações 
relevantes 

77,0 

 

77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

            
 

            

Critério 6. Resultados orientados para os cidadãos/clientes 74,5 
 

76,5 78,9 76,6 69,7 63,3 73,9 

6.1. Medições da Perceção 73,5 
 

71,0 83,1 86,4 73,2 64,8 72,2 

6.2. Medições do desempenho 75,5 
 

82,0 74,6 66,7 66,2 61,7 75,5 

            
     

    

Critério 7. Resultados das pessoas 74,7 
 

80,0 69,8 71,2 78,4 65,1 70,3 

7.1. Medições da Perceção 71,9 
 

71,0 72,9 76,8 78,4 65,1 70,3 

7.2. Medições do desempenho 77,6 
 

89,0 66,7 65,5 0,0 0,0 0,0 

            
 

    
  

    

Critério 8. Resultados da responsabilidade social 84,9 
 

86,5 82,1 84,0 74,9 65,9   

8.1. Medições da Perceção 90,0 
 

90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.2. Medições do desempenho 79,9 
 

83,0 82,1 84,0 74,9 65,9 0,0 
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Critério 9. Resultados do desempenho-chave 81,1 
 

90         72 

9.1. Resultados externos: resultados e impactos em relação aos objetivos 83,9 
 

90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,8 

9.2. Resultados internos: nível de eficiência 78,3 
 

90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 
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14. EXECUÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
 

A monitorização da implementação do Projeto Educativo no ano escolar 2018/2019 foi realizada pelos diversos 

departamentos curriculares e pelo Conselho Pedagógico, tendo, dessa análise, resultado as conclusões apresentadas de 

seguida. 

 

Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos e Metas 
Domínio Objetivo estratégico 

A.  
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E DIDÁTICAS 

1.  
Desenvolver práticas pedagógicas e didáticas que adeqúem a globalidade da ação educativa 
às finalidades do perfil de competências dos alunos. 

 

PLANO PLURIANUAL DE 

ATIVIDADES 
   

2018/2019 

Objetivos específicos Metas Indicadores de 
avaliação 

Meios de verificação  

a. Abordar os conteúdos de 
cada área do saber, 
associando-os a situações e 
problemas presentes no 
quotidiano da vida do aluno ou 
presentes no meio sociocultural 
e geográfico em que se insere, 
recorrendo a materiais e 
recursos diversificados. 

 Prever esta abordagem 
nas planificações de cada 
uma das disciplinas no 
início do ano letivo e a sua 
implementação. 

 Abordagens 
efetuadas ao 
longo do ano 
letivo. 

 Planificações; 
 Plano Curricular de 

Turma; 
 Atas de Departamento / 

Grupo Disciplinar; 
 Relatórios de Atividade. 

 Em desenvolvimento; 

b. Organizar o ensino prevendo 
a experimentação de técnicas, 
instrumentos e formas de 
trabalho diversificados, 
promovendo intencionalmente, 
na sala de aula ou fora dela, 
atividades de observação, 
questionamento da realidade e 
integração de saberes. 
 

 Planear genericamente 
este tipo de atividades a 
partir dos documentos 
curriculares e aplicá-las 
em contexto de turma. 

 Atividades 
realizadas. 

 Planificações; 
 Plano Curricular de 

Turma; 
 Atas de Departamento / 

Grupo Disciplinar; 
 Relatórios de Atividade. 

 Em desenvolvimento; 

c. Organizar e desenvolver 
atividades cooperativas de 
aprendizagem, orientadas para 
a integração e troca de saberes, 
a tomada de consciência de si, 
dos outros e do meio e a 
realização de projetos intra ou 
extraescolares. 
 

 Planear atividades 
cooperativas de 
aprendizagem e 
implementá-las 
contextualmente; 

 Atividades 
realizadas. 

 Planificações; 
 Plano Curricular de 

Turma; 
 Atas de Departamento / 

Grupo Disciplinar; 
 Relatórios de Atividade. 

 Em desenvolvimento; 

d. Organizar o ensino prevendo 
a utilização crítica de fontes de 
informação diversas e das 
tecnologias da informação e 
comunicação. 
 

 Planear genericamente 
este tipo de atividades a 
partir dos documentos 
curriculares e aplicá-las 
em contexto de turma. 

 Atividades 
realizadas. 

 Planificações; 
 Plano Curricular de 

Turma; 
 Atas de Departamento / 

Grupo Disciplinar; 
 Relatórios de Atividade. 

 Em desenvolvimento; 

e. Promover de modo 
sistemático e intencional, na 
sala de aula e fora dela, 
atividades que permitam ao 
aluno fazer escolhas, confrontar 
pontos de vista, resolver 
problemas e tomar decisões 
com base em valores. 
 

 Planear genericamente 
este tipo de atividades a 
partir dos documentos 
curriculares e aplicá-las 
em contexto de turma. 

 Atividades 
realizadas. 

 Planificações; 
 Plano Curricular de 

Turma; 
 Atas de Departamento / 

Grupo Disciplinar; 
 Relatórios de Atividade. 

 Em desenvolvimento; 

f. Criar na escola espaços e 
tempos para que os alunos 
intervenham livre e 
responsavelmente. 

 Dinamizar as Assembleias 
de Delegados, presididas 
pelo Provedor do Aluno. 

 Reuniões 
realizadas. 

 Atas de Reunião; 
 Relatórios de Atividade; 
 Resultados obtidos. 

 Em desenvolvimento; 

 Reforçar as dinâmicas do 
Parlamento dos Jovens e 
do Orçamento 
Participativo. 

 Propostas 
apresentadas. 

 Propostas 
apresentadas; 

 Resultados obtidos. 

 Concretizado e em 
desenvolvimento; 

 

 Reforçar as dinâmicas do 
Conselho Eco-Escolas 

 Propostas 
apresentadas 

 Propostas 
apresentadas; 

 Resultados obtidos. 

 Concretizado e em 
desenvolvimento 

 Dinamizar as Assembleias 
de Escola no 1.º CEB 

 Propostas 
apresentadas 

 Propostas 
apresentadas; 

 Resultados obtidos. 

 Concretizado e em 
desenvolvimento 
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g. Valorizar, na avaliação das 
aprendizagens do aluno, o 
trabalho de livre iniciativa, 
incentivando a intervenção 
positiva no meio escolar e na 
comunidade. 
 

 Prever, no âmbito de cada 
disciplina, a valorização do 
trabalho de livre iniciativa e 
a intervenção positiva no 
meio escolar e na 
comunidade. 

 Alunos 
valorizados; 

 Projetos 
implementados. 

 Plano Curricular de 
Turma; 

 Quadro de Valor. 

 Concretizado e em 
desenvolvimento 

 
 
Domínio Objetivo estratégico 

B.  
DESENVOLVIMENTO E ORGANIZAÇÃO 

CURRICULARES 

2.  
Desenvolver as dinâmicas de organização curricular, de modo a promover a evolução 
positiva das competências dos alunos. 

 
PLANO PLURIANUAL DE 

ATIVIDADES 
   

2018/2019 

Objetivos específicos 
 

Metas Indicadores de 
avaliação 

Meios de verificação  

a. Aprofundar a reflexão 
sobre os processos de 
flexibilidade e autonomia, de 
forma a evoluir na sua 
implementação. 
 

 Dinamizar DAC, de forma 
gradual, nos anos abrangidos 
pelo DL 55/2018, com efeitos 
na evolução das 
aprendizagens dos alunos. 

 DAC realizados por 
ano de escolaridade. 

 Relatório da secção 
do CP; 

 Plano Curricular de 
Turma. 

 Concretizado e em 
desenvolvimento 

 Adotar funcionalidades 
organizacionais permitidas 
pela autonomia curricular, em 
termos de gestão temporal 
da lecionação disciplinar. 

 Funcionalidades 
temporais adotadas; 

 Resultados escolares 
obtidos. 

 Atas de CP; 
 Resultados 

escolares. 

 No presente ano escolar, 
não foi apresentada 
qualquer proposta de 
alteração a este nível; 

b. Implementar dinâmicas 
motivacionais e de 
aprendizagem na disciplina 
de Complemento à Educação 
Artística (Teatro), de forma a 
que se torne uma área 
culturalmente identitária. 

 Dinamizar os processos de 
ensino-aprendizagem de 
CEA (2.º CEB). 

 Avaliação da 
disciplina; 

 Avaliação por 
questionário de 
satisfação aplicado 
aos alunos; 

 Resultados 
escolares; 

 Resultados do 
questionário. 

 Em desenvolvimento; 

 Estabelecer parcerias locais 
e/ou nacionais para 
desenvolvimento desta área 
disciplinar. 

 Parcerias 
estabelecidas; 

 Ações resultantes das 
parcerias. 

 Relatório de 
Atividade. 

 Não concretizado; 

c. Aprofundar a 
implementação de 
mecanismos e processos de 
articulação / cooperação 
horizontal e vertical. 
 

 Desenvolver e melhorar a 
estruturação da articulação 
vertical e horizontal. 

 Articulação vertical e 
horizontal. 

 Atas de articulação; 
 Plano Curricular de 

Turma. 

 Concretizado e em 
desenvolvimento 

 Desenvolver nos grupos 
disciplinares ações regulares 
de aferição de práticas 
pedagógicas. 

 Ações realizadas. 
 Atas de grupo 

disciplinar. 

 Em desenvolvimento; 

d. Desenvolver as iniciativas 
possíveis para que a 
organização da rede de oferta 
educativa contemple a oferta 
de nível secundário no 
agrupamento. 
 

 Desenvolver os esforços 
possíveis para se conseguir 
a oferta do nível de ensino 
secundário aos alunos do 
agrupamento. 

 Iniciativas 
desenvolvidas. 

 Resultado obtido. 

 Concretizado. 
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Domínio Objetivo estratégico 

C. 
EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

3. 
Desenvolver processos de incremento da consciência individual, social e cívica dos alunos, 
centrada nos valores universais definidos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória. 

 
PLANO PLURIANUAL DE 

ATIVIDADES 
    

Objetivos específicos 
 

Metas Indicadores de 
avaliação 

Meios de verificação 
2018/2019 

a. Promover uma cultura de 
valores de cidadania, baseados 
na assunção da 
responsabilidade individual e 
social, na promoção do bem-
estar coletivo, através da 
implementação transversal da 
Estratégia de Educação para a 
Cidadania. 

 Implementar a Estratégia 
de Educação para a 
Cidadania. 
 

 Atividades 
desenvolvidas. 
 

 Relatório de 
Educação para a 
Cidadania; 
 

 Concretizado; 

 Orientar atividades 
extracurriculares e de 
complemento curricular 
para temáticas de 
educação para a 
cidadania. 

 Atividades 
extracurriculares e 
de desenvolvimento 
curricular 
desenvolvidas. 

 Relatórios de 
Execução do PAA. 

 Concretizado e em 
desenvolvimento 

 Melhorar o comportamento 
cívico global dos alunos. 

 Medidas 
disciplinares 
corretivas e 
sancionatórias 
aplicadas. 

 Relatório de 
Execução do PAA e 
de Autoavaliação. 

 Não concretizado; 
 Os dados finais mostram 

uma evolução negativa 
muito significativa; 

 Incentivar e melhorar a 
participação cívica dos 
alunos. 

 Participação em 
projetos de ação 
cívica e solidária. 

 Relatório de 
Educação para a 
Cidadania. 

 Concretizado e em 
desenvolvimento 

 Desenvolver a rede de 
parcerias no âmbito da 
Estratégia de Educação 
para a Cidadania. 

 Parcerias 
estabelecidas; 

 Ações 
desenvolvidas. 

 Relatório de 
Educação para a 
Cidadania. 

 Concretizado e em 
desenvolvimento 

 Participar em campanhas 
cívicas locais, nacionais 
e/ou internacionais. 

 Participação em 
campanhas. 

 Relatório de 
Educação para a 
Cidadania. 

 Concretizado e em 
desenvolvimento; 

 Envolver a comunidade 
educativa em ações 
conjuntas. 

 Ações 
desenvolvidas. 

 Relatório de 
Educação para a 
Cidadania. 

 Em desenvolvimento; 

b. Afirmar o agrupamento 
enquanto espaço de inclusão 
social, na garantia da igualdade 
de oportunidades 

 Promover os valores 
sociais de igualdade de 
oportunidades e de 
inclusão social. 

 Ações 
desenvolvidas. 

 Relatório de 
Educação para a 
Cidadania. 

 Concretizado e em 
desenvolvimento; 
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Domínio Objetivo estratégico 

D. 
RESULTADOS ESCOLARES 

4. 
Melhorar os resultados escolares dos alunos na dependência da melhoria das suas aprendizagens e do 
desenvolvimento das suas competências 

 

PLANO PLURIANUAL DE 

ATIVIDADES 
   

2018/2019 

Objetivos específicos 
 

Metas Indicadores de 
avaliação 

Meios de verificação  

a. Garantir as condições 
necessárias ao sucesso escolar 
dos alunos. 
 

 Desenvolver processos 
de ensino-aprendizagem 
motivadores e, quando 
necessário, diferenciados, 
que permitam a evolução 
positiva dos alunos e 
promovam percursos de 
sucesso 

 Resultados escolares 
 Inquéritos de satisfação 

motivacional 

 Relatórios de 
atividade 

 Resultados 
escolares 

 Resultados dos 
inquéritos 

 Em desenvolvimento; 

 Desenvolver atividades 
extracurriculares e de 
complemento curricular, 
de projetos e clubes que 
promovam o 
desenvolvimento das 
competências dos alunos 

 Atividades 
desenvolvidas 

 Projetos e clubes 
dinamizados 

 Relatórios de 
atividade 

 Relatório de 
Execução do PAA 

 Concretizado e em 
desenvolvimento; 

 Promover a importância 
da Biblioteca Escolar 
enquanto estrutura 
fundamental de 
desenvolvimento escolar 
e pessoal 

 Atividades 
desenvolvidas 

 Relatório de 
Execução do PAA 

 Relatório da 
Biblioteca Escolar 

 Concretizado e em 
desenvolvimento 

b. Promover o 
desenvolvimento de medidas 
de promoção do sucesso a 
alunos com dificuldades de 
aprendizagem, de forma a 
garantir melhores taxas de 
percursos de sucesso e a 
manutenção da taxa nula ou 
residual de abandono escolar. 

 Diversificar as medidas 
de promoção do sucesso 
em função das 
necessidades dos alunos 
e dos recursos existentes 

 Medidas de promoção 
do sucesso 
implementadas por 
ciclo de ensino 

 Relatório da EMAEI 

 Concretizado e em 
desenvolvimento; 

c. Aprofundar linhas de atuação 
para o desenvolvimento de 
uma cultura de escola onde 
todos encontrem oportunidades 
para aprender, respondendo às 
necessidades de cada aluno, 
valorizando a diversidade e 
promovendo a equidade no 
acesso ao currículo e na 
progressão no sistema 
educativo. 

 Promover a aplicação das 
medidas de suporte à 
aprendizagem 
necessárias ao sucesso 
educativo dos alunos 

 Aplicação do DL da 
educação inclusiva 

 Medidas de suporte à 
aprendizagem 
implementadas 

 Relatório da EMAEI 
 Resultados 

escolares 

 Concretizado e em 
desenvolvimento; 

d. Desenvolver condições para 
a implementação de programas 
e de projetos de relevância 
educativa 
 

 Participar em atividades 
e/ou programas com 
relevância interna, 
regional, nacional e/ou 
internacional, que 
promovam o sucesso 
educativo dos alunos 

 Participação em 
atividades e/ou 
programas com 
relevância regional, 
nacional e/ou 
internacional 

 Relatório de 
Execução do PAA 

 Concretizado e em 
desenvolvimento; 

e. Melhorar as taxas relativas 
aos resultados escolares dos 
alunos 

 Melhorar (ou manter, nos 
casos em que já se 
encontram acima dos 
95%) as taxas de 
transição / aprovação em 
todos os anos de 
escolaridade, no mínimo, 
entre 0,5% e 1%, ao 
longo do triénio 

 Taxas de transição / 
aprovação 

 Atas do CP 
 Relatórios de 

Avaliação dos 
Alunos 

 Parcialmente concretizado: 
2.º - 93,3% > 92,5% 
3.º - 95,7% > 100% 
4.º - 97,4% > 100% 
5.º - 91% > 84,3% 
6.º - 94,4% > 84,7% 
7.º - 97,9% > 91,4% 
8.º - 98,6% > 92,8% 
9.º - 91,4% > 90,5% 

 Melhorar as taxas de 
sucesso em todas as 
disciplinas (que não 
tenham sucesso 
absoluto) em todos os 
anos de escolaridade ao 
longo do triénio 

 Taxas de sucesso 

 Atas do CP 
 Relatórios de 

Avaliação dos 
Alunos 

 Parcialmente concretizado: 
1.º ano 
Port. – 84,5% > 98,5% 
Mat. – 90,1% > 97% 
EM – 98,6% > 100% 
2.º ano 
Port. – 88,6% > 90,1% 
Mat. – 93,2% > 87,7% 
EM – 95,5% > 93,8% 
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3.º ano 
Port. – 92,8% > 92,9% 
Mat. – 91,3% > 90,6% 
EM – 97,1% > 100% 
4.º ano 
Port. – 96,1% > 98,6% 
Mat. – 89,5% > 93% 
EM – 97,4% > 98,6% 
5.º ano 
Port. – 81,9% > 87,5% 
Ing. – 96,8% > 91,7% 
HGP – 81,9% > 91,7% 
Mat. – 61,7% > 69,4% 
CN – 79,8% > 91,7% 
EV – 97,9% > 97,2% 
ET – 97,9% > 91,7% 
EM – 98,9% > 100% 
TIC – 100% 
EF – 97,8% > 91,7% 
Teatro – 94,4% 
OC – 97,9% > 94,4% 
6.º ano 
Port. – 87,6% > 78,5% 
Ing. – 93,4% > 78,7% 
HGP – 87,3% > 85,1% 
Mat. – 86% > 74,5% 
CN – 95,8% >  88,3% 
EV – 99,2% > 87,2% 
ET – 99,2% > 89,4% 
EM – 100% > 100% 
EF – 95% > 96,8% 
7.º ano 
Port. – 83,9% > 74,3% 
Ing. – 100% > 89,4% 
Fran. – 87,8% > 77,3% 
Alem. – 100% 
Hist. – 93,3% > 72,1% 
Geog. – 84,4% > 74,8% 
Mat. – 60,2% > 72,57% 
CN – 96,7% > 90,9% 
FQ – 88,9% > 81,8% 
EV – 96,8% > 93,8% 
TIC – 100% > 97,4% 
EF – 97,9% > 100% 
OM – 100% > 96,5% 
8.º ano 
Port. – 75,7% > 76,5% 
Ing. – 97,3% > 97,5% 
Fran. – 86,5% > 70,5% 
Hist. – 97,3% > 88,5% 
Geog. – 98,7% > 76,9% 
Mat. – 76,6% > 39,5% 
CN – 78,4% > 89,7% 
FQ – 81,1% > 85,9% 
EV – 100% > 96,3% 
TIC – 100% > 95,1% 
EF – 95,7% >  96,3% 
OC – 91,9% > 100% 
LAVM – 100% > 100% 
9.º ano 
Port. – 83,5% > 81,9% 
Ing. – 100% > 98,6% 
Fran. – 84,8% > 90,1% 
Hist. – 98,7% > 100% 
Geog. – 88,6% > 100% 
Mat. – 64,6% > 70,4% 
CN – 88,6% > 66,2% 
FQ – 86,1% > 83,1% 
EV – 100% > 100% 
EF – 100% > 100% 
OC – 100% > 98,6% 
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 Reduzir as taxas de 
insucesso em todas as 
disciplinas em todos os 
anos de escolaridade 
para valores máximos 
abaixo dos 20% ao longo 
do triénio 

 Taxas de insucesso 

 Atas do CP 
 Relatórios de 

Avaliação dos 
Alunos 

 Parcialmente concretizado: 
1.º ano 
Port. – 1,5% 
Mat. – 3% 
EM – 0% 
2.º ano 
Port. – 9,9%% 
Mat. – 12,3% 
EM – 6,2% 
3.º ano 
Port. – 7,1% 
Mat. – 9,4% 
EM – 0% 
4.º ano 
Port. – 1,4% 
Mat. – 7% 
EM – 1,4% 
5.º ano 
Port. – 12,5% 
Ing. – 8,3% 
HGP – 8,3% 
Mat. – 30,6% 
CN – 8,3% 
EV – 2,8% 
ET – 8,3% 
EM – 0% 
TIC – 0% 
EF – 8,3% 
Teatro – 5,6% 
OC – 5,6% 
6.º ano 
Port. – 21,5% 
Ing. – 21,3% 
HGP – 14,9% 
Mat. – 25,5% 
CN – 11,7% 
EV – 12,8% 
ET – 10,6% 
EM – 0% 
EF – 3,2% 
7.º ano 
Port. – 25,7% 
Ing. – 10,6% 
Fran. – 22,7% 
Alem. – 0% 
Hist. – 27,9% 
Geog. – 25,2% 
Mat. – 27,4% 
CN – 9,1% 
FQ – 18,2% 
EV – 6,2% 
TIC – 2,6% 
EF – 0% 
OM – 3,5% 
8.º ano 
Port. – 23,5% 
Ing. – 2,5% 
Fran. – 29,5% 
Hist. – 11,5% 
Geog. – 23,1% 
Mat. – 60,5% 
CN – 10,3% 
FQ – 14,1% 
EV – 3,7% 
TIC – 4,9% 
EF – 3,7% 
OC – 0% 
LAVM – 0% 
9.º ano 
Port. – 18,1% 
Ing. – 1,4% 
Fran. – 9,9%% 
Hist. – 0% 
Geog. – 0% 
Mat. – 29,6% 
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CN – 33,8% 
FQ – 16,9% 
EV – 0% 
EF – 0% 
OC – 1,4% 

 Melhorar as taxas de 
qualidade do sucesso em 
todos os anos de 
escolaridade ao longo do 
triénio 

 Taxas de qualidade do 
sucesso 

 Atas do CP 
 Relatórios de 

Avaliação dos 
Alunos 

 Os valores de referência 
iniciam-se no presente ano 
escolar, uma vez que a 
fórmula de cálculo 
(percentagem de níveis 4 e 
5 ou MB) é diferente do 
tratamento anteriormente 
realizado: 
 

1.º ano 
87,79% 
2.º ano 
71,48% 
3.º ano 
78,97% 
4.º ano 
79,23% 
5.º ano 
50,7% 
6.º ano 
40,26% 
7.º ano 
45,64% 
8.º ano 
43,67% 
9.º ano 
45,08% 
 
GLOBAL 
60,24% 
 

 Melhorar as médias 
obtidas nas prova finais, 
mantendo-as acima da 
média nacional 

 Médias das provas 
finais de Português e 
de Matemática 

 Atas do CP 
 Relatório de 

Avaliação dos 
Alunos 

 Concretizado parcialmente: 
Português – 3,09 
Matemática – 2,75 

 Ligeiramente baixo da 
média nacional em ambas 
as disciplinas: 
Port. NAC 60% | UO 59,4% 
MAT. NAC 55% | UO 50% 
 

 Manter o diferencial entre 
os valores médios da 
avaliação interna e da 
avaliação externa (de 1 a 
5) entre 0,11 e 0,15 

 Diferencial entre os 
valores médios da 
avaliação interna e da 
avaliação externa 

 Atas do CP 
 Relatório de 

Avaliação dos 
Alunos 

 Parcialmente concretizado: 
Port. -0,10 
Mat. 0,42 
GLOBAL 0,26 
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Domínio Objetivos estratégico 

E. 
ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E 

ADMINISTRAÇÃO 

5. 
Melhorar os processos de organização, de gestão e de administração. 
 

 
PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES    2018/2019 
Objetivos específicos 
 

Metas Indicadores de 
avaliação 

Meios de verificação  

a. Desenvolver os processos de 
gestão e administração por via 
eletrónica; 
 

 Promover a utilização de 
plataformas e processos 
eletrónicos de forma 
transversal a todos os 
níveis de educação 
ensino. 

 Utilização de 
plataformas e 
processos 
eletrónicos. 

 Relatório de Execução 
do PAA e de 
Autoavaliação. 

 Concretizado, mas com 
necessidade de maior 
incremento na utilização 
de novas funcionalidades; 

b. Desenvolver processos de 
comunicação, de partilha de 
informação, de ensino e de 
aprendizagem através da 
utilização de plataformas e 
aplicações informáticas. 
 

 Incrementar a utilização 
da plataforma Moodle, 
quer nas dinâmicas de 
trabalho colaborativo quer 
nos processos de ensino 
e de aprendizagem. 

 Taxas de utilização 
da plataforma 
Moodle. 

 Relatório de Execução 
do PAA e de 
Autoavaliação. 

 Não concretizado; 

 Desenvolver a utilização 
de TIC e de aplicações 
digitais específicas nos 
processos de ensino e de 
aprendizagem. 

 TIC e aplicações 
utilizadas 

 Inquéritos para 
aferir o grau de 
utilização. 

 Resultados os 
inquéritos; 

 Relatório de Execução 
do PAA e de 
Autoavaliação. 
 

 Não concretizada a 
implementação dos 
inquéritos, pelo que não 
existem indicadores; 

 Promover a divulgação 
de atividades e projetos à 
comunidade educativa de 
forma regular. 

 Divulgação mensal 
de atividades e 
projetos. 

 Portal WEB; 
 Relatório de Execução 

do PAA. 

 Concretizado – portal do 
agrupamento, blogues e 
redes sociais – e em 
desenvolvimento; 

 Melhorar os mecanismos 
de comunicação (na 
forma e no conteúdo) 
relativos à documentação 
fundamental do 
agrupamento. 

 Formas e 
periodicidade da 
comunicação; 

 Relatório de Execução 
do PAA e de 
Autoavaliação; 

 Em desenvolvimento, com 
necessidade de maior 
incremento de ações; 

c. Promover a concretização de 
planos de formação que 
respondam às expetativas e 
necessidades de pessoal docente 
e não docente do agrupamento. 

 Recolher propostas para 
ações de formação para 
pessoal docente e não 
docente a apresentar ao 
CFAE. 

 Propostas 
efetuadas. 

 Propostas 
concretizadas, 

 Índice de frequência. 

 Concretizado – no Plano 
de Formação encontram-
se contempladas ações 
propostas; 

 Realizar ações de 
formação de curta 
duração com os recursos 
humanos existentes no 
agrupamento e, 
potencialmente, com 
formadores convidados. 

 Ações de formação 
de curta duração 
realizadas. 

 Relatório de Execução 
do PAA e de 
Autoavaliação. 

 Não concretizado por falta 
de propostas e de 
disponibilidade dos 
potenciais formadores 
internos; 

 Desenvolver e 
implementar ações de 
formação colaborativa. 

 Ações formativas 
realizadas. 

 Grau de satisfação 
dos intervenientes. 

 Não concretizado; 

 Monitorizar, anualmente, 
a realização de formação. 

 Número de 
participantes. 

 Relatório de Execução 
do PAA e de 
Autoavaliação. 

 Concretizado; 

d. Desenvolver os mecanismos e 
os processos de autoavaliação do 
agrupamento 
 

 Incrementar mecanismos 
e processos de 
autoavaliação que 
permitam a identificação 
de necessidades 
concretas de melhoria 
para a evolução positiva 
do agrupamento nos mais 
diversos aspetos da ação 
educativa. 

 Trabalho 
desenvolvido pela 
Equipa de 
Autoavaliação. 

 Relatório de 
Autoavaliação. 

 Concretizado – foi 
concluído todo o processo 
de autoavaliação no 
modelo CAF; 

 Necessidade de promover 
o Plano de Melhorias 
dentro do mesmo modelo; 

 Melhorar a taxa de 
participação da 
comunidade educativa 
nos processos de 
autoavaliação. 

 Grau de 
participação de 
alunos, pais e EE, 
pessoal docente e 
não docente e de 
entidades 
parceiras. 

 Relatório de 
Autoavaliação. 

 No presente ano escolar, 
não foi promovida 
qualquer ação neste 
sentido, dado que o 
modelo de autoavaliação 
não prevê consultas 
anuais; 

 
  Promover a divulgação  Ações de divulgação.  Reuniões com a  Concretizado; 
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dos resultados das ações 
de autoavaliação. 

comunidade 
educativa; 

 Divulgação online. 

 Fomentar a adoção de 
ciclos contínuos de 
qualidade e de 
monitorização de todos 
os serviços e projetos. 

 Ações de 
monitorização. 

 Relatório de 
Execução do PAA e 
de Autoavaliação. 

 Em desenvolvimento; 

c. Otimizar e reajustar/remodelar 
as instalações física e materiais, 
no sentido de, paulatinamente, se 
melhorarem as condições de 
conforto das salas de aula e de 
outros espaços escolares. 
 

 Concretizar ações de 
melhoria das instalações, 
tendo em conta os 
recursos financeiros 
disponíveis. 

 Ações realizadas. 
 Relatório de 

Execução do PAA e 
de Autoavaliação. 

 Em desenvolvimento – 
os recursos financeiros 
não permitem ações 
muito significativas; 
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Domínio Objetivos estratégico 

F. 
IDENTIFICAÇÃO E IDENTIDADE 

6. 
Melhorar os mecanismos de identificação da comunidade educativa com a escola, desenvolvendo-se uma 
cultura de escola identitária. 

 
PLANO PLURIANUAL DE 

ATIVIDADES 
   

2018/2019 

Objetivos específicos 
 

Metas Indicadores de 
avaliação 

Meios de verificação  

a. Promover a imagem do 
agrupamento, enquanto espaço 
identitário da comunidade 
educativa 

 Reforçar a divulgação do 
trabalho realizado no 
agrupamento. 

 Ações e atividades de 
divulgação. 

 Portal web; 
 Comunicações; 
 Solta Palavras. 

 Concretizado e em 
desenvolvimento; 

 Melhorar o grau de 
satisfação da comunidade 
educativa. 

 Grau de satisfação 
global; 

 Grau de satisfação dos 
alunos, dos pais e EE, 
do pessoal docente e 
não docente. 

 Relatório de Execução 
do PAA e de 
Autoavaliação. 

 Os dados existentes 
reportam-se ao ano 
escolar 2017/2018; 

b. Reconhecer e divulgar na 
comunidade educativa o valor 
de alunos destacados e/ou 
premiados na participação das 
mais diversas atividades. 
 

 Melhorar as formas de 
divulgação dos 
desempenhos dos alunos 
que participam e são 
premiados em atividades 
diversas. 
 

 Ações de divulgação. 

 Portal web; 
 Solta Palavras; 
 Relatório de Execução 

do PAA e de 
Autoavaliação. 

 Em desenvolvimento; 

c. Concretizar ações de 
participação mais ativa dos pais 
e encarregados de educação na 
vida do agrupamento 

 Melhorar as taxas de 
participação dos pais e EE 
na vida da escola e na 
assunção das suas 
responsabilidades. 
 

 Taxas de participação. 

 Plano Curricular de 
Turma; 

 Relatório de Execução 
do PAA e de 
Autoavaliação. 

 Em desenvolvimento; 

 Desenvolver programas e 
projetos que fomentem a 
aproximação dos pais e 
EE à escola. 
 

 Programas e projetos 
desenvolvidos. 

 Taxas de participação; 
 Relatório de Execução 

do PAA. 

 Em desenvolvimento; 
 Preparação dos 

programas: 
 
 
 

 
 Desenvolver projetos e 

atividades com pais, EE e 
famílias no âmbito da 
promoção da leitura a 
partir da Biblioteca 
Escolar. 
 

 Projetos e atividades 
desenvolvidos. 

 Taxas de participação; 
 Relatório da Biblioteca 

Escolar. 

 Concretizado e em 
desenvolvimento; 

 Fomentar a participação 
das associações de pais e 
EE em atividades e ações 
do agrupamento e 
incentivar à realização de 
iniciativas próprias. 
 

 Atividades e ações 
realizadas. 

 Relatório de Execução 
do PAA. 

 Concretizado e em 
desenvolvimento; 

d. Desenvolver mecanismos de 
promoção da participação de 
toda a comunidade educativa no 
desenvolvimento do processo 
educativo do agrupamento. 
 

 Celebrar protocolos e 
parcerias com entidades 
da comunidade local que 
facilitem a abertura da 
escola ao exterior e que 
determinem objetivamente 
a relação existente. 
 

 Protocolos e parcerias. 
 Relatório de Execução 

do PAA e de 
Autoavaliação. 

 Em desenvolvimento; 

 Monitorizar o impacte das 
parcerias. 

 Atividades e/ou ações 
concretizadas. 

 Relatório de Execução 
do PAA e de 
Autoavaliação. 

 Em desenvolvimento. 
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15. PLANO DE MELHORIA 2019/2020 
 

No sentido de se promover um processo de melhoria constante, foi aprovado pelo Conselho Pedagógico o presente 

Plano de Melhoria para o ano escolar 2019/2020, abrangendo aspetos muito diversos do serviço educativo prestado pelo 

agrupamento, tendo em conta diversas propostas de departamentos curriculares, grupos disciplinares e equipa de 

autoavaliação. 

Centrando-se no Projeto Educativo, e com base na análise da sua concretização realizada em sede de Conselho 

Pedagógico, definiram-se os eixos de intervenção, estabeleceram-se as ações a assumir/desenvolver e os objetivos e 

metas para cada uma delas. 

Os processos de melhoria acarretam sempre uma necessária redefinição de estratégias e a consciência da necessidade 

de mudança positiva. 
 

MEDIDAS DO PLANO 

 
Eixo 1.  
Práticas Pedagógicas e Didáticas 
 

DESENVOLVER PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E DIDÁTICAS QUE ADEQUEM A GLOBALIDADE A GLOBALIDADE DA AÇÃO EDUCATIVA ÀS 

FINALIDADES DO PERFIL DE COMPETÊNCIAS DOS ALUNOS 
 

Ação I 
Conteúdos de cada área / Quotidiano / Meio 

 
Objetivo Indicadores Referências Metas 

 Abordar os conteúdos 

de cada área do saber, 

associando-os a 

situações e problemas 

presentes no quotidiano 

da vida do aluno ou 

presentes no meio 

sociocultural e 

geográfico em que se 

insere, recorrendo a 

materiais e recursos 

diversificados. 

 Abordagens 

concretizadas por 

disciplina; 

 
 Grau de satisfação dos 

alunos; 

 

 Abordagens concretizadas no 

ano letivo 2018/2019; 

 Desenvolver e melhorar este tipo 

de abordagens; 

 
 Referenciá-las nos sumários e nos 

documentos de análise e 

monitorização da ação educativa a 

nível de grupo disciplinar e conselho 

de turma. 

 Interação oral na 

disciplina de Inglês 

 Não aplicável.  Formalizar a avaliação da 

interação oral na disciplina de Inglês, 

em moldes semelhantes aos 

aplicados em situações de exame, 

uma vez por período no 10.º ano e 

uma vez por ano no 9.º ano. 

Ação II 
Organização do ensino 

 
Objetivo Indicadores Referências Metas 

 Organizar o ensino 

prevendo a 

experimentação de 

técnicas, instrumentos e 

formas de trabalho 

diversificados, 

promovendo 

intencionalmente, na 

sala de aula ou fora 

dela, atividades de 

observação, 

questionamento da 

realidade e integração 

de saberes. 

 Atividades concretizadas 

por disciplina; 

 
 Grau de satisfação dos 

alunos; 

 

 Abordagens concretizadas no 

ano letivo 2018/2019; 

 Desenvolver e melhorar este tipo 

de atividades; 

 
 Referenciá-las nos sumários e nos 

documentos de análise e 

monitorização da ação educativa a 

nível de grupo disciplinar e conselho 

de turma. 
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Objetivo Indicadores Referências Metas 

 Promover de modo 

sistemático e 

intencional, na sala de 

aula e fora dela, 

atividades que permitam 

ao aluno fazer escolhas, 

confrontar pontos de 

vista, resolver 

problemas e tomar 

decisões com base em 

valores. 

 Atividades concretizadas 

por disciplina; 

 
 Grau de satisfação dos 

alunos; 

 Abordagens concretizadas no 

ano letivo 2018/2019; 

 Desenvolver e melhorar este tipo 

de atividades; 

 
 Referenciá-las nos sumários e nos 

documentos de análise e 

monitorização da ação educativa a 

nível de grupo disciplinar e conselho 

de turma. 

 
Ação III 
Atividades cooperativas de aprendizagem 

 
Objetivo Indicadores Referências Metas 

 Organizar e 

desenvolver atividades 

cooperativas de 

aprendizagem, 

orientadas para a 

integração e troca de 

saberes, a tomada de 

consciência de si, dos 

outros e do meio e a 

realização de projetos 

intra ou extraescolares 

 Atividades concretizadas 

por disciplina; 

 
 Grau de satisfação dos 

alunos; 

 

 Abordagens concretizadas no 

ano letivo 2018/2019; 

 Desenvolver e melhorar este tipo 

de atividades; 

 
 Referenciá-las nos sumários e nos 

documentos de análise e 

monitorização da ação educativa a 

nível de grupo disciplinar e conselho 

de turma; 

 
 Gerir de forma mais flexível o 

espaço da sala de aula, criando 

núcleos de aprendizagem 

diferenciados. 

 
 
Ação IV 
Espaços e Tempos de Liberdade e de Responsabilidade 

 
Objetivo Indicadores Referências Metas 

 Criar na escola 

espaços e tempos para 

que os alunos 

intervenham livre e 

responsavelmente. 

 Atividades concretizadas; 

 
 Grau de satisfação dos 

alunos; 

 

 Abordagens concretizadas no 

ano letivo 2018/2019; 

 Dinamizar nas turmas, além dos 

cargos de delegado e subdelegado, 

a atribuição de outras 

responsabilidades (ambiente, saúde, 

cooperação, relacionamento…) 

 Dinamizar, através do Provedor do 

Aluno e dos DT, a realização de 

assembleias de alunos; 

 Promover a divulgação das 

propostas e decisões destas 

assembleias; 
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Eixo 2.  
Desenvolvimento e Organização Curriculares 
 
DESENVOLVER AS DINÂMICAS DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR, DE MODO A PROMOVER A EVOLUÇÃO POSITIVA DAS COMPETÊNCIAS 

DOS ALUNOS 
 
Ação I 
AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE CURRICULAR 

 
Objetivo Indicadores Referências Metas 

 Aprofundar a reflexão 

sobre os processos de 

flexibilidade e 

autonomia, de forma a 

evoluir na sua 

implementação 

 DAC concretizados; 

 
 Modalidades de 

flexibilidade curricular 

concretizadas; 

 Abordagens concretizadas no 

ano letivo 2018/2019; 

 Concretizar mais DAC com 

eficácia de aprendizagem crescente; 

 Mobilizar de forma crescente a 

flexibilidade curricular na gestão do 

horário semanal dos alunos em 

dinâmicas de trabalho de projeto; 

 Promover uma maior visibilidade 

das atividades realizadas. 

 
 
Ação II 
PINTURA 

 
Objetivo Indicadores Referências Metas 

 Desenvolver a oferta 

formativa do 

agrupamento. 

 Dinâmicas 

proporcionadas pela 

criação da oferta de CME 

Pintura no 8.º ano; 

 
 Grau de satisfação dos 

alunos; 

 Não aplicável;  Mobilizar os alunos para o 

desenvolvimento da expressão 

artística; 

 Aprofundar o ensino e o gosto 

artístico dos alunos. 
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Eixo 3.  
Educação para a Cidadania 
 
DESENVOLVER PROCESSOS DE INCREMENTO DA CONSCIÊNCIA INDIVIDUAL, SOCIAL E CÍVICA DOS ALUNOS, CENTRADA NOS VALORES 

UNIVERSAIS DEFINIDOS NO PERFIL DOS ALUNOS À SAÍDA DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 
 
Ação I 
EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

 
Objetivo Indicadores Referências Metas 

 Promover uma cultura 

de valores de cidadania, 

baseados na assunção 

da responsabilidade 

individual e social, na 

promoção do bem-estar 

coletivo, através da 

implementação 

transversal da Estratégia 

de Educação para a 

Cidadania. 

 Comportamento global 

dos alunos (número de 

ações disciplinares); 

 Ações disciplinares aplicadas no 

ano letivo 2018/2019. 

 Melhorar o comportamento dos 

alunos e reduzir os valores de ações 

disciplinares; 

  Equipa Multidisciplinar de 

Apoio aos Alunos 

 Não aplicável  Criar a Equipa Multidisciplinar de 

Apoio aos Alunos; 

 Desenvolver dinâmicas de ação de 

intervenção preventiva de 

comportamentos desviantes e 

perturbadores, de forma a evitar 

ações disciplinares mais gravosas; 

 Promover uma ação mais 

centralizada do acompanhamento 

comportamental dos alunos; 

 Desenvolver os mecanismos de 

articulação com os pais/EE e a sua 

implicação no desenvolvimento de 

medidas de promoção do civismo 

dos seus educandos; 

 Desenvolver a articulação com 

entidades parceiras, como a CPCJ, 

para ações mais céleres nos casos 

de necessidade de intervenção; 

 
  Utilização de telemóvel 

em situação irregular; 

 

 Não aplicável;  Regular a utilização de telemóvel 

no interior do recinto escolar; 

  Tempo do DT com a 

respetiva turma 

 Não aplicável  Atribuir um tempo de trabalho do 

DT compatível com a turma 

respetiva para resolução de 

situações administrativas, 

organizacionais ou 

comportamentais. 
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Eixo 4.  
Resultados Escolares 
 
MELHORAR OS RESULTADOS ESCOLARES DOS ALUNOS NA DEPENDÊNCIA DA MELHORIA DAS SUAS APRENDIZAGENS E DO 

DESENVOLVIMENTO DAS SUAS COMPETÊNCIAS 
 
Ação I 
RESULTADOS ESCOLARES / APRENDIZAGENS DOS ALUNOS  

 
Objetivo Indicadores Referências Metas 

 Melhorar as taxas 

relativas aos resultados 

escolares dos alunos. 

 Percentagens de 

transição / aprovação 

 Valores do ano letivo 2018/2019;  Melhorar (ou manter, nos casos 

em que já se encontram acima dos 

95%) as taxas de transição / 

aprovação em todos os anos de 

escolaridade, no mínimo, entre 0,5% 

e 1%; 

 
  Percentagens de sucesso  Valores do ano letivo 2018/2019;  Melhorar as taxas de sucesso em 

todas as disciplinas (que não tenham 

sucesso absoluto) em todos os anos; 

 
  Percentagens de 

insucesso 

 Valores do ano letivo 2018/2019;  Reduzir as taxas de insucesso em 

todas as disciplinas em todos os 

anos de escolaridade para valores 

máximos abaixo dos 20%; 

 
  Percentagens de 

qualidade do sucesso 

 Valores do ano letivo 2018/2019;  Melhorar as taxas de qualidade do 

sucesso em todos os anos de 

escolaridade; 

 
  Médias da provas finais 

de Português e de 

Matemática de 9.º ano 

 Valores do ano letivo 2018/2019;  Melhorar as médias obtidas nas 

prova finais, mantendo-as acima da 

média nacional; 

 
  Diferencial entre os 

valores médios da 

avaliação interna e da 

avaliação externa 

 Valores do ano letivo 2018/2019;  Manter o diferencial entre os 

valores médios da avaliação interna 

e da avaliação externa (de 1 a 5) 

entre 0,11 e 0,15. 

 
  Percentagem de crianças 

indicadas como não 

revelando dificuldades 

nos diversos 

domínios/subdomínios da 

EPE. 

 Valores do ano letivo 2018/2019;  Melhorar os indicadores de 

crianças que NRD (Não Revela 

Dificuldades) nos diversos 

domínios/subdomínios da EPE; 

  Número de crianças com 

dificuldades na EPE e no 

1.º ano identificadas e 

com intervenção 

específica. 

 Não aplicável  Identificar na EPE e no 1.º ano 

alunos com dificuldades e 

sensibilizar os EE para a 

identificação das causas e de 

definição de estratégias de atuação; 
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Eixo 5.  
Organização, Gestão e Administração 
 
MELHORAR OS PROCESSOS DE ORGANIZAÇÃO, DE GESTÃO E DE ADMINISTRAÇÃO. 
 
Ação I 
Processos de gestão, de administração e de comunicação por via eletrónica 

 
Objetivo Indicadores Referências Metas 

 Desenvolver os 

processos de gestão e 

administração por via 

eletrónica e digital. 

 Utilização de plataformas 

e processos eletrónicos. 

 Utilização no ano escolar 

2018/2019; 

 Desenvolver a utilização de 

plataformas e processos eletrónicos 

de forma transversal a todos os 

níveis de educação ensino; 

 
  Processos e documentos 

desmaterializados; 

 Processos de 2018/2019;  Implementar a desmaterialização 

crescente de documentos 

administrativos (incluindo atas), 

autenticados através de acesso 

eletrónico em plataformas ou de 

assinatura digital. 

 

 Desenvolver 

processos de 

comunicação, de 

partilha de informação, 

de ensino e de 

aprendizagem através 

da utilização de 

plataformas e aplicações 

informáticas. 

 Utilização da plataforma 

Moodle. 

 Utilização no ano escolar 

2018/2019; 

 Incrementar a utilização da 

plataforma Moodle, quer nas 

dinâmicas de trabalho colaborativo 

quer nos processos de ensino e de 

aprendizagem. 

  Utilização de aplicações 

digitais; 

 Utilização no ano escolar 

2018/2019; 

 Desenvolver a utilização de TIC e 

de aplicações digitais específicas 

nos processos de ensino e de 

aprendizagem; 

 
 Referenciá-las nos sumários e nos 

documentos de análise e 

monitorização da ação educativa a 

nível de grupo disciplinar e conselho 

de turma. 

 
  Formas e periodicidade 

da comunicação 

 Ação desenvolvida no ano 

escolar 2018/2019; 

 Promover a divulgação de 

atividades e projetos à comunidade 

educativa de forma regular. 

 
 
Ação II 
Tempo útil de aula 

 
Objetivo Indicadores Referências Metas 

 Aumentar o tempo útil 

de aula, reduzindo os 

atrasos de alunos e 

docentes em relação ao 

toque de início e de fim 

das aulas 

 Percentagem de faltas de 

atraso dos alunos; 

 
 Faltas de docentes, 

decorrentes de atrasos 

significativos, 

relativamente à hora de 

início das aulas. 

 Dados de 2018/2019, relativos 

aos alunos; 

 Aumentar o tempo útil de aula; 

 Promover uma cultura de rigor no 

cumprimento de horários. 
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Ação III 
Formação 

 
Objetivo Indicadores Referências Metas 

 Promover a 

concretização de planos 

de formação que 

respondam às 

expetativas e 

necessidades de 

pessoal docente e não 

docente do 

agrupamento. 

 Ações de formação 

realizadas; 

 
 Grau de satisfação dos 

participantes. 

 Não aplicável.  Desenvolver ações de formação 

de curta duração na escola, através 

de formadores internos ou externos, 

mediante as propostas apresentadas 

pelos departamentos curriculares, 

tendo em conta os objetivos do 

projeto educativo. 

 
 
 
 
Eixo 6.  
Identificação e Identidade 
 
MELHORAR OS MECANISMOS DE IDENTIFICAÇÃO DA COMUNIDADE EDUCATIVA COM A ESCOLA, DESENVOLVENDO-SE UMA CULTURA DE 

ESCOLA IDENTITÁRIA 
 
Objetivo Indicadores Referências Metas 
 Promover a imagem do 

agrupamento, enquanto 

espaço identitário da 

comunidade educativa 

 Processos e meios de 

divulgação; 
 Ação desenvolvida no ano 

escolar 2018/2019; 

 Reforçar a divulgação do trabalho 

realizado no agrupamento, através da 

dinamização dos meios eletrónicos 

disponíveis; 

 
 Concretizar ações de 

participação mais ativa dos 

pais e encarregados de 

educação na vida do 

agrupamento. 

 Programas e projetos 

desenvolvidos. 

 Ação desenvolvida no ano 

escolar 2018/2019. 

 Desenvolver programas e projetos 

que fomentem a aproximação dos pais 

e EE à escola: 
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CONCLUSÃO 
 

 

 

À semelhança do que se vem fazendo, o presente relatório pretende ser o reflexo da ação educativa do agrupamento 

numa perspetiva de autoavaliação e de promoção de processos de melhoria, face aos meios utilizados e aos resultados 

obtidos na promoção de um serviço educativo de qualidade. Reconhecemos a impossibilidade de transmitir toda a 

realidade, mas procuramos ser o mais abrangentes possível. 

Para estas palavras finais, começamos por relembrar a missão do agrupamento, plasmada no Projeto Educativo:  

“O Agrupamento de Escolas de Sobreira, enquanto estabelecimento de educação e ensino, tem por missão contribuir 

para o desenvolvimento humano, social e científico dos seus alunos, através da prestação de serviço educativo de 

qualidade à comunidade em que se insere. 

No cumprimento da sua missão, o Agrupamento de Escolas de Sobreira promove uma abordagem diversificada de 

estratégias de ensino, incentiva o desenvolvimento de processos interdisciplinares, multidisciplinares e transdisciplinares, 

desenvolve uma cultura de liderança partilhada e de inovação e assume a realização de ações com outras entidades, 

pautando-se por valores éticos e socialmente responsáveis.” 

 

Se a missão corresponde a uma definição de princípios gerais, a visão tem uma intencionalidade de curto ou médio 

prazo, pelo que todas as ações dos agentes educativos devem orientar-se por ela para que possa concretizar-se: 

“O Agrupamento de Escolas de Sobreira será reconhecido como referência de excelência educativa pela sua 

intervenção no desenvolvimento da comunidade em que se insere, orientada pelos valores de perseverança, cidadania, 

ética, solidariedade, igualdade e liberdade.” 

 

Para sermos reconhecidos como referência de excelência educativa, teremos necessariamente de fazer uso de todas 

as nossas capacidades para que tal se concretize. O plural utilizado na frase anterior implica toda a comunidade educativa, 

enquanto entidade plural, e singularmente cada um dos seus elementos. Porém, reconhecendo-se todos os 

constrangimentos existentes na construção de sinergias entre as entidades da comunidade educativa, caberá à Escola 

promover todos os esforços para criar condições de sucesso educativo primeiramente no seu interior. Reconhecemos que 

os fatores de sucesso educativo não são exclusivamente intrínsecos. Todavia, em relação aos extrínsecos, a nossa ação 

vê-se muito limitada, devendo, portanto, a Escola centrar toda a sua energia naquilo que pode controlar e desenvolver, 

orientando a sua análise para os processos promovidos e para a sua melhoria. 

Formulemos, então, algumas ideias finais que os dados do relatório nos permitem. 

Relativamente aos recursos humanos, verificamos uma grande estabilidade, quer no pessoal docente quer no pessoal 

não docente, o que permitirá a implementação de processos contínuos e progressivos. Não podemos, porém, deixar de 

referir que, se este aspeto pode potencialmente constituir-se como uma fator de sucesso, não deixa de representar um 

potencial de imobilismo ou de estagnação que teremos, a todo custo, de evitar. A Escola é uma entidade temporal e, como 

tal, terá de acompanhar as dinâmicas sociais e tecnológicas, sob pena de pouco ou nada representar para uma franja 

significativa de alunos. 

Reconhecemos que os alunos representam um recurso humano fundamental do sucesso educativo: são eles o objeto 

de toda a nossa ação, mas também o reflexo dela. E esta última ideia deverá ficar claramente vincada: em última análise, os 

nossos alunos serão o reflexo da nossa ação educativa. 

Olhando para as atividades letivas, verifica-se que, em termos de taxa de absentismo de pessoal docente e não 

docente, estamos abaixo da média nacional, ou seja, os nossos profissionais são mais assíduos do que a média nacional. 

Ainda assim, não será este aspeto um fator de absoluto regozijo, uma vez que estas taxas não se encontram muito 

distantes. De qualquer forma, quando olhamos para os motivos das ausências, constata-se que a grande maioria está 

relacionada com motivos de saúde, aspeto, naturalmente, não imputável aos profissionais. 

Ao nível do pessoal docente, relacionada com este aspeto, está a taxa de execução na relação entre aulas previstas e 

aulas dadas. Constata-se que, globalmente, a taxa de execução no ano letivo em análise é significativamente inferior à dos 

anos anteriores (93,4% em 2016/2017; 94,3% em 2017/2018; 90,6% em 2018/2019), mostrando-se o 2.º período, em todos 

os anos de escolaridade dos 2.º e 3.º CEB, abaixo dos 90%. As taxas inferiores a 80% verificam-se no 2.º período do 2.º 

CEB, no 2.º e 3.º períodos do 7.º e 8.º anos e no 2.º período de 9.º ano. São ainda analisáveis os valores por turma e por 

disciplina, o que nos dá uma visão mais efetiva das taxas de concretização de aulas dadas em relação às previstas. Não 
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deveremos dramatizar esta questão, mas não podemos, ainda assim, ignorá-la, dado que menos aulas significam menos 

momentos de aprendizagem potencial e maior dificuldade no desenvolvimento de conhecimentos, capacidades e atitudes 

dos alunos. Não questionamos as necessidades pessoais e familiares dos profissionais, mas compreendemos as 

preocupações dos alunos e dos encarregados de educação que nos confrontam, preocupados com esta realidade. 

No que respeita ao absentismo dos alunos, é particularmente preocupante o número de faltas injustificadas nos 2.º e 3.º 

ciclos e as decorrentes retenções ou não aprovações por excesso de faltas injustificadas. E, neste aspeto, o 5.º ano 

continua a demonstrar-se particularmente relevante, com 3870 faltas injustificadas e 11 alunos retidos por este motivo. 

Todas as ações pedagógicas são cumpridas neste âmbito, desde a comunicação aos encarregados de educação, nos 

termos do Estatuto do Aluno, à aplicação dos Planos de Recuperação das Aprendizagens. Porém, a globalidade das ações 

parece infrutífera quando os próprios progenitores ou encarregados de educação se mostram incapazes ou indiferentes em 

relação ao problema. Nem mesmo as entidades de acompanhamento, como a CPCJ e/ou o Ministério Público, conseguem 

exercer o efeito dissuasor e de mudança de atitude quer nos alunos quer nos encarregados de educação. Esta é uma 

situação muito preocupante e que exige ações que não dependem exclusivamente da Escola. As que de nós dependem 

continuarão a ser promovidas quer em termos de acompanhamento quer em termos de monitorização e comunicação. 

No que aos resultados escolares diz respeito, deparamo-nos com uma realidade que merece uma reflexão mais 

aprofundada. 

Na Educação Pré-Escolar, com a metodologia de aferição implementada, conseguimos ter uma noção mais aproximada 

do progresso das crianças, relativamente à sua evolução em todos os domínios e subdomínios, num trabalho de 

monitorização que as educadoras levam a cabo. Não se trata apenas de uma reflexão geral e impessoal. A aferição de 

competências é realizada criança a criança, demonstrando-se estatisticamente relevante o resultado final quanto às 

dificuldades genericamente reveladas ou não reveladas. Estamos perante um processo de evolução muito significativo no 

que respeita à recolha de informação produzida para as crianças e para grupo, auxiliando significativamente a articulação a 

promover com o 1.º CEB. Pela informação recolhida, também o projeto PICOLIM aparenta estar a produzir os efeitos 

esperados no desenvolvimento de competências linguísticas e matemáticas, pela intervenção fundamental das educadoras 

e pela articulação com as psicólogas, através da implementação do “A Ler Vamos” e do “Matiga”. 

No 1.º CEB, os resultados escolares demonstram uma boa evolução em todas as áreas, sendo o PICOLIN reconhecido 

com um fator acrescido de evolução ao nível do desenvolvimento das competências de língua. 

O 2.º CEB continua a apresentar fragilidades muito significativas, com taxas de insucesso muito relevantes que 

precisam, mais do que reflexão, ações concretas de intervenção. E, neste aspeto, terão os conselho de turma um papel 

determinante no que concerne ao planeamento das atividades e ao desenvolvimento de tarefas contextualizadas, com 

dinâmicas que, muitas vezes, se querem diferenciadas de turma para turma, de grupo para grupo ou de aluno para aluno. 

Algo semelhante acontece no 3.º CEB, em que existem várias disciplinas com taxas de insucesso acima dos 15%. 

No que concerne à evolução do insucesso por disciplina e por ano de escolaridade, continua a ser muito premente o 

aprofundamento de uma análise que permita perceber as discrepâncias que se verificam na transição entre ciclos e de ano 

para ano, esta última aparentemente relacionada com os docentes que assumem as turmas e as diferentes perspetivas que 

nas práticas pedagógicas e didáticas são concretizadas. Tendo em conta esta pressuposição, será fundamental um 

aprofundamento do trabalho colaborativo para aprimoramento de processos e de procedimentos, de forma a torná-los mais 

contextualizados para que, de ano para ano, não se verifiquem diferenças tão significativas. Existe constantemente o fator 

aluno como condicionante de referência. Mas este fator parece não ser determinante, dado que os resultados são sempre 

melhores ou piores em função dos docentes que assumem as turmas, independentemente do sucesso ou insucesso 

anteriores. 

Olhando para a avaliação externa relativa às provas finais de Português e de Matemática, verificamos que existe uma 

progressão negativa no desempenho dos alunos, quando comparado com o ano letivo anterior. Os fatores em análise são 

muito diversos, mas trata-se apenas de uma constatação. Ainda assim, em ambas as disciplinas a média percentual 

encontra-se em valores positivos. 

As taxas de transição / aprovação mostram também um retrocesso significativo do 5.º ao 8.º anos de escolaridade. A 

reflexão sobre esta realidade apela a muitos fatores, como sabemos, intrínsecos e extrínsecos à ação educativa. Porém, a 

realidade demonstra-se preocupante quando se considera a retenção como uma condição excecional. É verdade que, para 

estas elevadas taxas de retenção, muito contribuíram os alunos retidos por excesso de faltas injustificadas, aspeto 

particularmente preocupante no 5.º ano de escolaridade, porque efetivamente faltaram e/ou foram alvo de medidas 

disciplinares sancionatórias ou porque continuam nas listas das turmas sem deles nada se saber – ou porque emigraram ou 

porque, simplesmente, desapareceram da escola sem qualquer referência de colocação. De destacar é, sem dúvida o facto 
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de as taxas de retenção no ano escolar em análise serem superiores à média nacional em praticamente todos os anos de 

escolaridade – excetuam-se o 1.º, o 3.º e o 4.º. Não podemos olhar para estes dados de forma indiferente. Devemos 

encará-los e promover as necessárias ações que de nós dependam e que promovam um maior sucesso. 

Quanto à qualidade do sucesso, iniciámos no ano letivo em análise um aprofundamento da reflexão, olhando para a 

distribuição de avaliações por turma / ano / ciclo – que nos mostra que, no 1.º CEB, a maioria das avaliações são de Bom e 

Muito Bom e que, nos 2.º e 3.º CEB, são de 3 em praticamente todas as turmas de todos os anos de escolaridade. 

Globalmente, das avaliações realizadas no agrupamento, 35,41% correspondem a S/3, seguindo-se o B/4 com 30,79% e o 

5/MB com 25,76%. 

Em relação à distribuição de avaliações por percentagem de sucesso / insucesso por turma / ano / ciclo, todas as 

turmas de 1.º CEB apresentam, maioritariamente, classificações de mérito (classificações de B e MB), sendo a média deste 

ciclo correspondente a 79,37%. No 2.º CEB, ficamo-nos pelos 45,48% de média (classificações de 4 e 5), sendo que 

apenas duas turmas de 5.º ano apresentam taxas superiores a 50%. No 3.º ciclo, apenas uma turma por ano de 

escolaridade apresenta uma percentagem de classificações de mérito igual ou superior a 50%, situando-se a média do ciclo 

nos 44,8%. Verificamos, então, que a qualidade do sucesso é mais significativa no 1.º CEB (79,37%) e que o número de 

classificações de insucesso (1 e 2) se apresenta como mais relevante no 3.º CEB (11,86%). Globalmente, no agrupamento 

o sucesso de qualidade representa 56,55% das avaliações (4298) e o insucesso corresponde a 8,04% (679). 

A distribuição níveis inferiores a Suficiente ou nível 3 por turma / ano / ciclo mostram-nos que são mais significativas as 

percentagens de alunos sem estas avaliações no 1.º CEB – 91,41% –, correspondendo a 61,14% no 2.º CEB e 44,03% no 

3.º CEB. Será de destacar ainda o facto de nestes níveis de ensino – 2.º e 3.º CEB – os resultados serem significativamente 

piores do que no ano letivo 2017/2018, plasmando-se nos quadros-síntese uma evolução negativa genérica, com poucas 

exceções. 

Quanto às médias obtidas por turma / ano, onde não se inclui o 1.º CEB por ter classificações qualitativas, destacam-se, 

com valor igual ou superior a 3,5, as turmas B, A e C de 5.º ano – 3,99, 3,60 e 3,56, respetivamente –, as turmas A e B de 

6.º ano – 3,66 e 3,50, respetivamente –, as turmas B e D de 7.º ano – 3,72 e 3,65, respetivamente –, a turma D de 8.º ano – 

3,64 – e as turmas B e C de 9.º ano – 3,73 e 3,50, respetivamente. 

No próximo ano escolar, 2019/2020, estes dados mostrarão outra relevância, dado que haverá termo de comparação 

que, neste momento, na maior parte das análises, não existe, uma vez que os dados não foram tratados da mesma forma 

anteriormente. 

As medidas de promoção do sucesso educativo, que representam um grande investimento profissional no agrupamento, 

apresentam-se com uma eficácia relativa. O relatório elaborado pela EMAEI (Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 

Inclusiva), em articulação com a assessora Natália Neves, mostra isso mesmo. Num momento em que o normativo da 

Educação Inclusiva se encontra ainda na sua fase experiencial, os processos e os recursos utilizados, à semelhança do que 

acontecia anteriormente, demonstram uma eficácia relativa em todos os níveis de ensino. Como o referido relatório refere, 

será necessário afinar os procedimentos e a definição das medidas educativas para que estes se tornem mais eficazes, 

produzindo os efeitos que se pretendem. 

A título de conclusão desta análise dos resultados escolares, olhamos para o Plano de Ação Estratégica, no âmbito do 

PNPSE. As metas institucionalmente estabelecidas apenas foram conquistadas nos 3.º, 4.º 7.º e 9.º anos, tendo sido o 

diferencial negativo mais significativo verificado nos 5.º e 6.º anos – -9,7% e -10,3%, respetivamente. Nestes anos de 

escolaridade, quando seriam expectáveis taxas de sucesso 94% (5.º) e 95% (6.º), os resultados obtidos corresponderam a 

84,3% (5.º) e 84,7% (6.º), valores muito abaixo quer do esperado quer em termos de evolução em relação ao ano letivo 

anterior. 

Tendo em conta que a vivência comportamental e disciplinar é um aspeto de relevância fundamental, foi, pela primeira 

vez efetuada uma análise aprofundada da realidade do agrupamento, que nos trouxe conclusões preocupantes pelos 

valores que apresenta e que reflete uma realidade que, aparentemente, não seria totalmente inteligível pela comunidade 

escolar. Embora, genericamente, não estejamos perante situações comportamentais de gravidade extrema, a verdade é 

que os sinais se revelam merecedores de uma atenção redobrada. A análise realizada e as propostas efetuadas merecerão 

uma total atenção e a definição de medidas concretas que permitam uma progressão positiva nesta fundamental área de 

atuação. É confrontados com a realidade nua e crua que conseguiremos estabelecer um caminho de ações relevantes e 

consequentes. 

As atividades extracurriculares e de complemento curricular, que, apesar da designação, são também parte integrante 

noção de currículo e que são assim designadas por facilidade de integração analítica, mostram-se num relatório com novas 
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formas, decorrentes da utilização da nova plataforma INOVARpaa, mas com conclusões semelhantes às dos anos 

anteriores, demonstrando um processo de integração cada vez mais efetivo, articulado e consequente. 

As diversas estruturas – Conselho Pedagógico, Departamentos e Grupos Disciplinares, Coordenação de Ciclo, 

Educadoras, Titulares de Turma, Conselhos de Turma, Direção, Conselho Administrativo – cumpriram bem as competências 

que lhes competiam, esperando-se, todavia, que, em termos de eficiência e eficácia, promovam o desenvolvimento de 

processos inovadores e consequentes e a obtenção de resultados cada vez mais positivos, numa perspetiva de melhoria 

constante e de foco na visão que o Projeto Educativo determina. 

Quase na parte final deste documento, apresenta-se o excelente trabalho da Equipa de Autoavaliação que, 

respondendo ao desafio de aplicação de um modelo de autoavaliação integrado e reconhecido, mostra os resultados de um 

processo longo e desafiante do modelo CAF Educação. Num trabalho que ocupou dois anos letivos, a referida equipa 

avaliou meios e resultados da instituição, chegou a conclusões, identificou pontos fortes e propôs ações de melhoria. Trata- 

-se, indubitavelmente, de um trabalho árduo, realizado em condições de trabalho temporalmente limitadas, mas cujos 

resultados muito nos congratulam, não apenas pela avaliação em si, mas pela concretização em si mesma. O retrato do 

serviço educativo que nos é evidenciado permite-nos olhar para a nossa ação com sentido mais crítico, exatamente como 

se pretende em instituições que pretendem promover humildemente os processos de melhoria necessários. Encontramo-

nos em permanente mudança, que sempre se espera positiva, e este trabalho mostra-nos caminhos necessários de forma 

consistente. 

Termina este relatório com a análise da execução do Projeto Educativo, que, genericamente, se mostra em evolução 

muito positiva e com o necessário Plano de Melhoria para o ano escolar 2019/2020, que contempla aspetos essenciais de 

melhoria, tendo em conta toda a análise anteriormente efetuada. 

 

A Escola encontra-se, efetivamente, num momento de grande mudança e de enormes desafios e oportunidades de 

crescimento. A abertura no nível secundário corresponde a um desafio hercúleo no seu desenvolvimento. Foi-nos 

reconhecida esta possibilidade e não podemos desperdiçá-la, dado que corresponde a um marco determinante de 

evolução. Temos de responder às necessidades dos nossos alunos da melhor forma, dando-lhes todas as oportunidades de 

crescimento e de aprendizagem globais. Trata-se, apenas, de mais um desafio a que poderemos juntar outros, 

respondendo positivamente às necessidades educativas contextualmente analisadas. 

 

A Escola é um corpo vivo. É fundamental que todas as células contribuam para o seu desenvolvimento. 
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