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Introdução 

 

A Avaliação da escola é “um processo dialógico, um encontro de corações e 

de mentes, o forjar de novos caminhos de ver e de fazer, vital e contínuo” 

 MacBeath  (2004) 

 

As escolas públicas assumem-se cada vez mais empenhadas na busca da excelência, 

fruto da aguda consciência de que lhes compete a formação dos cidadãos do futuro. A 

concorrência e a competitividade na economia global aumentam a um ritmo 

alucinante, tal como a importância do capital humano nos processos de crescimento e 

desenvolvimento das organizações. Ora, esta escola, todo este agrupamento, não se 

esquiva a esta tendência generalizada e pretende prestar o melhor serviço educativo 

possível, levando os seus alunos/clientes à obtenção dos melhores resultados, 

crescendo num ambiente favorecedor de um desenvolvimento saudável e equilibrado. 

Esta equipa sempre tem salientado que o grau em que uma escola conseguirá que os 

seus alunos alcancem níveis de excelência depende do grau da sua capacidade de 

adequar os seus processos às características deles, conduzindo-os a um 

desenvolvimento otimizado e favorecendo a eficácia de estratégias e procedimentos. 

Porém, a consecução destes objetivos deriva de um processo de melhoria refletido e 

organizado criteriosamente. 

Neste sentido, o Plano de Melhoria da Escola, elaborado no final do ano letivo de 

2011/2012, apresenta-se como a concretização do processo de busca de eficácia 

educativa deste agrupamento. Dele consta um conjunto de objetivos (formulados com 

base nas evidências da investigação), concretizados em estratégias 

(operacionalizadas em termos dos alvos a que se destinam, os agentes envolvidos, os 

recursos necessários, o tempo em que sucedem e ajustadas regularmente em função 

dos problemas entretanto diagnosticados e dos resultados já atingidos) e cujo impacto 

em vários indicadores (incluindo o desempenho académico dos alunos) deve ser 

periodicamente avaliado e comparado com as metas delineadas. 
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Chegado o fim de mais um ano letivo, torna-se impreterível proceder à avaliação e 

monitorização do nível de consecução das ações implementadas e do impacto das 

mesmas na comunidade educativa. 

Recorde-se que o Plano de Melhorias a que se reporta o presente documento foi 

implementado a partir do ano letivo 2012/2013, após a sua apresentação ao Conselho 

Pedagógico e ao Conselho Geral, e desde então a equipa de autoavaliação vem 

avaliando o nível de concretização das ações de melhoria. A sua operacionalização 

ficou a cargo da respetiva equipa operacional, cuja constituição sofreu já algumas 

alterações, em virtude das mudanças ocorridas na direção e em outras estruturas da 

instituição. 

O relatório que agora se elabora apresenta os resultados e a respetiva análise 

decorrentes do tratamento estatístico dos dados recolhidos através da realização de 

inquéritos a todos os docentes e a uma amostra representativa dos discentes, bem 

como da análise documental pertinente (Relatório das equipas do PAA, PEA, 

Articulação Curricular, Projetos e Clubes, Estatísticas do Agrupamentos, entre outros). 

Para além disto, tal como já antes fora feito, a apresentação de toda a informação é 

feita com base nos domínios CAF articulados com os referentes utilizados na 

avaliação externa da IGE: Resultados, Prestação do Serviço Educativo, Liderança e 

Gestão. 

Esta equipa não se cansa de realçar que, para este Agrupamento, como para todas as 

instituições escolares, a evolução e a constante procura da melhoria só poderão ser o 

resultado da cooperação de toda comunidade educativa. Não basta cumprir legislação 

e orientações tutelares. É necessário, sobretudo, ter capacidade de se assumir como 

“escola aprendente” que se mostra recetiva à mudança e permeável ao ajuste de 

metodologias e estratégias. 
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1. Identificação de Ações de Melhoria 

Tal como já foi referido em relatórios anteriores, a equipa procedeu à extração, do 

Relatório de Autoavaliação, dos aspetos a melhorar por critérios de CAF. Após a 

sua análise, consultou as partes interessadas, nomeadamente, a Direção, Pessoal 

Docente, Pessoal Não Docente, Conselho Geral e Encarregados de Educação, 

que sugeriram ações de melhoria pertinentes. Da convergência destes trabalhos, 

resultaram as Ações de Melhoria que se seguem, apresentadas em forma de 

Cronograma e cujas atualizações sugeridas pelas partes já foram consideradas na 

mais recente versão do Plano de Melhorias: 

Cronograma do Plano de Ação de Melhoria 

Prioridade Ação de Melhoria Responsável pela AM 
Data Prevista 

para Conclusão 

Data Prevista para 

Início 

1 Sucesso  Susana Traquina Julho 2015 Abril 2012 

2 Solidez na Gestão Pedagógica Paulo Almeida Julho 2015 Setembro 2012 

3 Mudança Planeada José Costa 
João Lemos 

(sem previsão) Abril 2012 

4 
Formação de Pessoal Docente 

e Não Docente 
Cidália Marques (sem previsão) Junho 2012 

5 
Articulação entre Projetos e 

destes com o Currículo 
José Costa (sem previsão) Setembro 2012 

6 
Promoção do trabalho do 

Conselho Geral 
Ana Clara Duarte (sem previsão) Setembro 2012 

7 
Melhoria nas Condições de 

trabalho e segurança 
Cidália Marques (sem previsão) Maio 2012 

8 Ajuste da Oferta Educativa Lúcia Marques (sem previsão) Julho 2012 

 

2. Análise dos resultados 

2.1. Resultados escolares 

Embora não seja o único indicador do desempenho de uma instituição dedicada à 

educação, os resultados escolares são sinais por excelência da eficácia do trabalho 

por ela desenvolvido. 

Este agrupamento, na consecução do seu projeto educativo, tem colocado em prática 

um conjunto de medidas de organização e gestão, que tem como objetivo melhorar os 
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resultados escolares. Ora, muitas dessas medidas decorrem da Ação de Melhoria nº 8 

(Sucesso +), cujo resultado primordial a atingir é a melhoria dos níveis de sucesso 

escolar, por forma a atingir as metas definidas no projeto Metas 2015. 

Mais uma vez, a equipa de análise estatística debruçou-se sobre os resultados da 

avaliação interna, da avaliação externa e dos diferenciais entre a avaliação interna e 

externa, analisando ainda outros indicadores de caráter mais social ou relativos à 

prestação do serviço educativo. No âmbito deste referente, centremo-nos nos 

resultados da avaliação externa e interna.  

Partindo da distribuição do número de alunos, esta mostra uma tendência para a 

diminuição do número de alunos desde 2009/2010. 

Relativamente ao ano letivo que agora termina, os dados obtidos demonstram um 

decréscimo no número de alunos com especial incidência no pré-escolar e no 2º ciclo. 

  EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS AO LONGO DOS ANOS 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Nº de alunos 1306 1288 1285 1203 1171 

  DISTRIBUIÇÃO DE TODOS DOS ALUNOS 

 Pré-escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo VOC-2C VOC-3C PIEF EFA 

2011/2012 228 433 234 250 - - 32 62 

2012/2013 205 416 220 261 - - 18 68 

2013/2014 190 411 184 264 17 22 16 67 

Evolução -7,3% -1,2% -6,4% +1,1% +100% +100% -11,1% -1,5% 
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A estimativa do número de alunos para o próximo ano letivo demonstra novamente o 

decréscimo no mesmo, acentuando a convicção de que tal facto advém, 

principalmente da redução consecutiva do número de inscritos na educação pré-

escolar. Importa salientar que a descida muito acentuada do número de alunos do 2º e 

3º ciclos decorre, em grande parte, da abertura de 3 turmas do ensino vocacional para 

onde foram canalizados cerca de 70 alunos destes dois ciclos. 

 Pré-

escolar 
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo VOC EFA 

2014/2015 172 387 187 233 68 
1
 

Evolução -7,5% -6,1% -10% -14% +100%  

Em relação aos resultados da avaliação na educação pré-escolar, a mesma 

continua com indicadores predominantemente positivos, sendo de referir, num total de 

185 alunos, todos adquiriram competências nas diferentes áreas curriculares. Salienta-

se ainda que, as duas áreas com mais alunos com a Competência em 

Desenvolvimento são: Linguagem Escrita (37) e Expressão Dramática e Teatro (28). 

 

 

                                                           
1 Dados ainda não disponíveis 
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C.A. – Competências Adquiridas / C.D. – Competências em Desenvolvimento / C.N.A. – 

Competências Não Adquiridas 

 

 
 AVALIAÇÃO GLOBAL DOS ALUNOS – 1º Ciclo 

  1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO TOTAL 

  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

2
0
1
1

/2
0

1
2

 Transitaram 
Aprovados 

98 98,99 100 84,03 106 91,38 92 96,84 396 92,31 

Não Transitaram 
Não Aprovados 

1 1,01 19 15,97 10 8,62 3 3,16 33 7,69 

2
01

2/
20

13
 Transitaram 

Aprovados 
86 100,00 100 88,50 106 95,50 103 97,17 395 94,95 

Não Transitaram 
Não Aprovados 

0 0,00 13 11,50 5 4,50 3 2,83 21 5,05 

2
01

3/
20

14
 Transitaram 

Aprovados 
94  97,92 85  81,73 94 92,16 106 97,25 379 92,21 

Não Transitaram 
Não Aprovados 

2 2.08 19 18,27 8 7,84 3 2,75 32 7,79 

 

 

  AVALIAÇÃO (Pré-Escolar) 

 

 

 

  2012/2013 2013/2014 

 

Disciplinas C.A. C.D. 
C.N.A

. 
C.A. C.D. 

C.N.A
. 

Formação pessoal e social 188 11 1 179 6 0 

Conhecimentos do mundo 182 17 1 176 9 0 

Ex
p

re
ss

ão
 e

 C
o

m
u

n
ic

aç
ão

 

Expressão motora 194 6 0 183 2 0 

Expressão plástica 187 13 0 180 5 0 

Expressão musical e 
dança 

185 

 
15 0 179 6 0 

Expressão dramática e 
teatro 

177 23 0 157 28 0 

Matemática 172 26 2 173 12 0 

Linguagem oral 175 24 1 169 16 0 

Linguagem escrita 174 24 2 148 37 0 
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AVALIAÇÃO EXTERNA – Prova de aferição / Prova final de ciclo 4º ano - (EVOLUÇÃO) 

Classificação 
Português (%) Classificaçã

o 

Matemática (%) 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

% positivas 76,9 82,8 58 
73,1  

(81% MN) 
% positivas 83,5 52,7 55 

58,3 
(64%MN) 

% negativas 23,1 17,2 42 26,9 % negativas 16,5 47,3 45 41,7 

Média 3,26 3,44 2,76 3,11 Média 3,47 2,74 2,81 2,77 

 

Na generalidade, o número de alunos aprovados ou que transitaram no 1º ciclo 

apresenta um decréscimo de aproximadamente 2,5 pontos percentuais, em relação ao 

ano transato. Na verdade, no 1ºciclo, em termos de avaliação interna, as taxas de 

sucesso foram de 89,4% a Português, de 86,9% a Matemática e de 95,4% a Estudo 

do Meio. As taxas de sucesso no ano anterior foram de 90,0%, 86,9% e 95,4%, 

respetivamente, não havendo, portanto, diferenças significativas. 

Fazendo a comparação dos resultados obtidos no presente ano letivo nas provas 

finais de 1º ciclo, com os do ano anterior, verifica-se que, na disciplina de Português, 

a percentagem de positivas aumentou em 15,1% e a média subiu de 2,76 para 3,11 

(+0,35). No que se refere à disciplina de Matemática, a percentagem de positivas 

aumentou em 3,3% e a média desceu de 2,81 para 2,77 (-0,04). 

 

QUADRO 8.1 – PROVAS FINAIS DE CICLO  – 4º ANO 

Português Matemática 

Class. 
Interna 

Class. 
Externa 

Média 
Nacional 

Class. 
Interna 

Class. 
Externa 

Média 
Nacional 

3,81 3,11 - 3,51 2,77 - 

Percentagem média 59,7%  (MN 62,2%) 50,4%    (MN 56,1%) 

 

Relativamente à média de percentagens obtida nas provas finais do 4º ano, constatou-

se que, à disciplina de Português, comparando com a percentagem média nacional, 

os resultados do agrupamento foram de 59,7%, menos 2,5%. À disciplina de 

Matemática, comparando com a percentagem média nacional, os resultados do 

agrupamento foram de 50,4%, menos 5,7%. 
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  AVALIAÇÃO GLOBAL- 2º Ciclo 

  5º ANO 6º ANO TOTAL 

  Nº % Nº % Nº % 

2011/2012 
Transitaram 113 89,7 103 95,4 216 92,3 

Não Transitaram 13 10,3 5 4,6 18 7,7 

2012/2013 
Transitaram 86 86,9 100 86,2 186 86,5 

Não Transitaram 13 13,1 16 13,8 29 13,5 

2013/2014 
Transitaram 78 84,8 75 81,5 153 83,2 

Não Transitaram 14 15,2 17(*) 18,5 31 16,8 

 

AVALIAÇÃO EXTERNA – Evolução das classificações nas provas externas (6º ano) 

Classificação 

Língua Portuguesa 

Classificação 

Matemática 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Positivas 69% 71,7% 44,9% 83,3% 
(75%MN) 

Positivas 54% 42,4% 46,8% 48,4% 
(46%MN) 

Negativas 31% 28,3% 55% 16,7% Negativas 46% 57,6% 53,1% 51,7% 

 

No 2ºciclo, no presente ano letivo, as disciplinas com menor taxa de sucesso foram 

Matemática e Português, sendo que as taxas de sucesso a Matemática foram: no 

5ºano de 60,87% e no 6ºano de 67,39%, inferiores aos resultados obtidos no ano 

anterior, que foram de 76,77% e 68,60%, respetivamente.  

A Português, no 5ºano a taxa de sucesso foi de 80,43% e no 6º foi de 68,48%, 

inferiores, portanto, aos 83,51% e 86,78% do ano anterior, respetivamente.   

Todavia, no que concerne aos resultados das Provas Finais do 6ºano, quanto aos 

níveis de sucesso da avaliação externa, neste ano letivo, alcançaram-se os seguintes 

resultados: a Português 83,3%, mais cerca de 8% que a média nacional, e a 

Matemática 48,4%, mais 2,4% que a média nacional. Em relação ao ano letivo 

transato, verifica-se que a Português, a média desse sucesso aumentou 38,4%, e a 

Matemática, a média de sucesso diminui 1,6%. 
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 PROVAS FINAIS DE CICLO  – 6º ANO 

Português Matemática 

Class. 
Interna 

Class. 
Externa 

Média 
Nacional 

Class. 
Interna 

Class. 
Externa 

Média 
Nacional 

2,92 3,16 - 3,16 2,64 - 

Percentagem média 59,6% (MN 57,9%) 48,5% (MN 47,3%) 

 

Relativamente à percentagem média obtida nas Provas Finais do 6º ano, verifica-se 

que a Português, comparando com a média nacional, os resultados de 59,6% do 

agrupamento foram superiores aos nacionais, que foram de 57,9%, (+1,7%), e a 

Matemática, comparando com a percentagem média nacional, os resultados de 

48,5%, do agrupamento foram também superiores aos nacionais 

 

  AVALIAÇÃO GLOBAL – 3º Ciclo 

  7º ANO 8º ANO 9º ANO TOTAL 

  N.º % N.º % N.º % N.º % 

2011/2012 
Transitaram 88 85,4 59 88,1 68 85,0 215 86,0 

Não Transitaram 15 14,6 8 11,9 12 15,0 35 14,0 

2012/2013 
Transitaram 88 91,7 79 84,9 60 89,6 227 88,7 

Não Transitaram 8 8,3 14 15,1 7 10,4 29 11,3 

2013/2014 
Transitaram 69 85,2 90 93,8 68 91,9 227 90,4 

Não Transitaram 12 14,8 6 6,2 6 8,1 24 9,6 

 

A percentagem dos alunos que transitaram no 3º ciclo foi, este ano, superior à do 

passado ano letivo em quase dois pontos percentuais. Já no que concerne aos 

resultados das Provas Finais do 9ºano, verifica-se que na disciplina de Português, a 

AVALIAÇÃO EXTERNA  - Provas Finais de Ciclo -  9º ano - (EVOLUÇÃO) 

Classificação 
Português 

  Classificação 
Matemática 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

Positivas  65,08 73,13 51,56 
71,6 

 (69% MN) 
Positivas  57,14 56,71 47,62 

62,2 
(53% MN) 

Negativas  34,92 26,87 48,44 28,4 Negativas 42,86 43,29 52,38 37,8 
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percentagem de positivas aumentou em 20,04% e a média aumentou de 2,62 para 

3,01 (+0,39), e na disciplina de Matemática a percentagem de positivas aumentou em 

14,58% e a média subiu de 2,78 para 2,82 (+0,04). Isto é, neste ano letivo, 

alcançaram-se os seguintes resultados: a Português 71,6%, mais 2,6% do que a taxa 

nacional, e a Matemática 62,2%, mais 9,4% do que a taxa nacional. 

 PROVAS FINAIS DE CICLO - 9º ANO 

Português Matemática 

Class. 
Interna 

Class. 
Externa 

Média 
Nacional 

Class. 
Interna 

Class. 
Externa 

Média 
Nacional 

3,23 3,01 - 2,73 2,82 - 

Percentagem média 58% (MN 55%) 52%  (MN  51%) 

 

Relativamente à percentagem média obtida nas provas finais do 9ºano, constatou-se 

que a Português, comparando com a percentagem média nacional, os resultados do 

agrupamento de 58% foram superiores aos nacionais, verificando-se uma diferença de 

3%; a matemática, comparando com a percentagem média nacional, os resultados do 

agrupamento foram superiores aos nacionais em 1%. 

Neste ano letivo, no 1º ciclo do agrupamento, alcançou-se uma taxa de 

aprovações/transições de 92,21%, isto é, ligeiramente inferior à do ano letivo anterior 

que ficou nos 94,95%. No 2º ciclo alcançou-se uma taxa de aprovações/transições de 

83,2%, inferior também à do ano letivo anterior que esteve nos 86,5%. Já no 3º ciclo 

do agrupamento, alcançou-se uma taxa de aprovações/transições de 90,4%, superior 

à do ano letivo anterior que ficou nos 88,2%. Considerando todo o ensino básico, os 2º 

e  6º anos foram os que apresentaram menor Taxa de Aprovação. 

TAXA DE APROVAÇÃO POR ANO E POR CICLO 

 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Ano escolar 
1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

2013/2014 97,92
% 

81,73
% 

92,16
% 

97,25
% 

84,8% 81,5% 85,2% 93,8% 91,9% 

2012/2013 100,0
% 

88,5% 95,5% 97,2% 86,9% 86,2% 91,7% 84,9% 89,2% 

2011/2012 98,99
% 

84,02
% 

95,5% 
96,84

% 
89,7% 95,4% 85,4% 88,1% 85% 

2013/2014 
92,21% 83,2% 90,4% 

2012/2013 
94,95% 86,5% 88,2% 

2011/2012 
92,32% 92,3% 86% 
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METAS – INSUCESSO – Ano letivo/ciclo 

 2012/2013 2013/2014 META 
2015 Ano Meta % Resultados % Meta % Resultados % 

1º ano 0 0 0 2,1 

2,0 

2º ano 8 11,5 6 18,3 

3º ano 2 4,5 2 7,8 

4º ano 2 2,8 2 2,8 

1º ciclo 3 5,1 2,5 7,8 

5º ano 4 13,1 4 15,2 

5,0 6º ano 8 13,8 7 18,5 

2º ciclo 6 13,5 5,5 16,8 

7º ano 17 8,3 16 14,8 

10,0 
8º ano 8 15,1 7 6,2 

9º ano 10 10,4 9 8,1 

3º ciclo 11,7 11,3 10,7 9,6 

 

Quando se compara os resultados obtidos com as metas parcelares para o insucesso 

por ano, constata-se que se verificou um decréscimo dos resultados nos 1º e 2º ciclos, 

notando-se um maior diferencial no 2º ano (+12,3), 5ºano (+11,2) e 6º ano (+11,5). 

Não é de negligenciar o facto do 2.º ciclo se encontrar num processo de adaptação às 

novas exigências inerentes à avaliação externa e reforçadas pela presença de 

docentes do 3.º ciclo, em algumas turmas/disciplinas. Contribui-se desta forma para a 

uniformização e sequencialidade do currículo, mas também para uma melhor 

adaptação às novas exigências em termos de aquisição de competências. No terceiro 

ciclo, a meta foi superada em mais de um ponto percentual. 

 

No que se refere às metas de sucesso por disciplina importa observar que: 

 

- No 1ºciclo, os resultados obtidos são inferiores às metas estabelecidas. A Português 

verifica-se um diferencial de menos 5; a Matemática de menos seis e a Estudo do 

Meio de menos 3. 

- No 2ºciclo, os resultados obtidos são, igualmente, inferiores, destacando-se, no 

entanto, as disciplinas de Português (que apresenta um diferencial de -17%) e de 
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Matemática (com um diferencial de -22%). Neste ciclo, apenas a disciplina de HGP 

atingiu as metas estabelecidas e a de Educação Musical superou as respetivas metas. 

- No 3ºciclo, todas as disciplinas atingiram ou superaram as metas de sucesso, à 

exceção das disciplinas de Português (com -1%), Francês (com -3%) e Matemática 

(com -17%). 

 
 

METAS – SUCESSO – Disciplina 

Ciclo Disciplina 2012/2013 2013/2014 Diferencial 

Meta Resultados Meta Resultados 

1
º 

C
ic

lo
 Português 92 90 94 89 -5 

Matemática 90 87 93 87 -6 

Estudo do 
Meio 

98 96 
98 95 

-3 

2
º 

C
ic

lo
 

Português 89 85 91 74 -17 

Inglês 86 81 88 81 -7 

Matemática 84 72 86 64 -22 

Ciências 
Naturais 

92 91 
93 86 

-7 

HGP 88 86 90 90 0 

Ed. Musical 87 90 90 95 +5 

3
º 

C
ic

lo
 

Português 83 83 85 84 -1 

Inglês 74 84 77 84 +7 

Francês 93 98 94 91 -3 

Espanhol 96 98 97 99 +2 

História 87 90 89 93 +4 

Geografia 89 91 90 96 +6 

Matemática 69 66 72 55 -17 

Ciências 
Naturais 

86 90 
88 96 

+8 

Físico-Química 78 85 80 84 +4 

 

 

As provas de aferição interna de Matemática dos 2.º e 3.º ciclos, nos anos não 

terminais, revelaram-se importantes meios de aferição de conhecimentos e do 

desenvolvimento de competências. Embora os resultados tenham ficado aquém dos 
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atingidos no passado ano letivo, o trabalho produzido permitiu desenvolver práticas de 

trabalho colaborativo e implementar sistemas não institucionalizados de monitorização 

do processo de aprendizagem. Também a disciplina de Português aderiu a esta 

metodologia de trabalho, realizando este tipo de provas no 5º ano, porém, não 

consideram os respetivos docentes que os resultados obtidos tenham trazido 

vantagem significativa no processo de aprendizagem dos alunos.  

 

 

O agrupamento participou no projeto Testes Intermédios para o 1.º e 3.º ciclos. Os 

resultados alcançados no 3.º ciclo foram superiores às médias nacionais, tendo os 

resultados do 1.º ciclo ficado aquém do esperado. A disciplina com maior diferencial foi 

o Português do 3º ciclo, com mais 3,3% em comparação à média nacional. 

  
AVALIAÇÃO FINAL – VOC.2C 

  
Total de 
Módulos 

Nº Módulos 
Aprovados 

TAXA 
SUCESSO 

  

Á
re

a
s
 D

is
c
ip

lin
a

re
s
 C

u
rr

ic
u

la
re

s
 

Português (4M) 52 47 90,4% 

Inglês (2M) 26 22 84,6% 

Matemática (6M) 78 74 94,9% 

Educação Física (3M) 39 36 92,3% 

História e Geografia (3M) 39 34 87,2% 

Ciências Naturais (3M) 39 36 92,3% 

Artes Plásticas (5M + 1PS) 65 + 13PS 59 + 11PS 89,7% 

Expressão Dramática e Musical (3M + 
1PS) 

39 + 13PS 34 + 11PS 86,5% 

Animação Desportiva (4M + 1PS) 52 + 13PS 47 + 11PS 89,2% 

Total de Módulos 468 422 90,2% 
 

M – Módulos / PS - Prática Simulada (Total de alunos: 13) 
 

 
 
 
 
 
 

  
AVALIAÇÃO FINAL – VOC.3C  

  
Total de 
Módulos 

Nº Módulos 
Aprovados 

TAXA 
SUCESSO 

  
Português (5M) 105 105 100% 
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Á
re

a
s
 D

is
c
ip

lin
a

re
s
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u
rr
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u
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Inglês (3M) 63 63 100% 

Francês (2M) 42 42 100% 

Matemática (5M) 105 101 96,2% 

Educação Física (3M) 63 63 100% 

História e Geografia (3M) 63 62 98,4% 

Ciências Naturais (3M) 63 62 98,4% 

Agricultura Biológica (6M + 1PS) 126 + 21PS 125 + 21PS 99,3% 

Eletricista de Instalações (6M + 1PS) 126 + 21PS 125 + 21PS 99,3% 

Operador de Informática (6M + 1PS) 126 + 21PS 125 + 20PS 98,6% 

Total de Módulos 945 935 98,9% 

 

M – Módulos / PS - Prática Simulada (Total de alunos: 21) 

 

No curso vocacional de 2º ciclo, verificou-se que a disciplina de Inglês é a que tem 

menor taxa de sucesso (84,6%), não havendo qualquer disciplina com sucesso 

absoluto. Na sua globalidade, o curso apresenta uma taxa de sucesso de 90,2%. 

Acrescente-se que este resultado decorre, em grande parte do facto de alguns alunos 

terem apresentado uma fraca assiduidade que inviabilizou a realização de vários 

módulos a algumas disciplinas. 

No curso vocacional de 3º ciclo, verificou-se que a disciplina de Matemática é a que 

tem menor taxa de sucesso (96,2%) e as de total sucesso são as disciplinas de 

Português, Inglês, Francês e Educação Física. De uma forma geral, o curso apresenta 

uma taxa de sucesso de 98,9%. 

 
Relativamente aos Quadros de Excelência, de Valor e de Mérito Desportivo, 

comparando com o ano letivo anterior, constatou-se: 

  no Quadro de Excelência, na totalidade, manteve-se o número de alunos,  no 

entanto, no 6º ano observou-se uma diminuição de doze alunos  e no 8.º ano 

foram propostos menos dois alunos; 

  no Quadro de Valor diminuiu em 3 o número de alunos propostos (passou-se 

de 4 para 1), salientando-se que o único aluno proposto provém da turma VOC 

2C que, durante este ano letivo, foi das mais problemáticas em termos 

disciplinares; 

 -no Quadro de Mérito Desportivo,  os 8º e 9º anos e o Curso Vocacional não 

têm propostas, tendo os restantes anos aumentado o seu número. 
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 Excelência, Valor e Mérito Desportivo 

 Excelência Valor Mérito Desportivo 
TOTAL 
12/13 

TOTAL 
13/14  2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 

5º Ano 5 9 1 0 2 6 8 15 

6º Ano 15 3 2 0 6 7 23 10 

VOC.2C - 0 - 1 - 0 - 1 

7º Ano 9 18 0 0 9 16 18 34 

8º Ano 11 9 0 0 4 0 15 9 

9º Ano 10 12 1 0 6 0 17 12 

VOC.3C - 0 - 0 - 0 - 0 

Total 51 51 4 1 27 29 82 81 

 

 

2.2. Resultados sociais 

 

 

Da análise dos relatórios dos clubes e projetos concluiu-se que a participação dos 

alunos em atividades extracurriculares foi considerada, na sua maioria, satisfatória, 

bem como os resultados obtidos e os trabalhos desenvolvidos. A escola apresentou 

um vasto leque de atividades extracurriculares com objetivos diversos e com distintas 

formas de articulação com o projeto educativo e deste com o currículo.  

 

 

 

Clubes e 
projetos 

Eixos do projeto 
educativo 

 
Objetivo principal 

Destinatá
rios 

Avaliação 
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P
E

S
 

Eixo 2 Cidadania 
Desenvolver 
competências capazes 
de favorecer o 
equilíbrio e o bem 
estar futuro dos 
jovens.  
 

Todos os 
alunos do 
Agrupa-
mento 

De uma maneira global as atividades planificadas 
obtiveram um elevado nível de concretização e 
atingiram com sucesso os objetivos pretendidos. 
De um modo geral os alunos aderiram muito bem às 
atividades, participando com agrado e questionando 
os dinamizadores. As sessões de Suporte Básico de 
Vida com os funcionários não docentes realizaram-se 
nas instalações dos Bombeiros e foram muito 
produtivas, uma vez que o grau de satisfação dos 
envolvidos foi elevado. 

C
lu

b
e

 d
o

 D
e
s

p
o

rt
o

 E
s

c
o

la
r 

Eixo 1 - Qualidade 
educativa  
Promover a prática 
desportiva de 
competição em 
contexto escolar.  
 

813 A avaliação global das atividades do Clube do 
Desporto Escolar é positiva. No entanto, o nível de 
participação nas atividades internas tem vindo a ser 
cada vez menor. Quanto às atividades externas, não 
só constatámos um número muito inferior de 
inscrições em relação a anos anteriores, mas, a 
participação nos treinos tem sido menos frequente. 
Por outro lado, o número de alunos que se inscreve 
para uma atividade e/ou é selecionado para 
representar a escola e falta no dia da atividade sem 
justificação aparente aumentou muito, facto que é 
revelador da falta de noção do que significa cumprir 
com um compromisso. 
Concluímos pois, que a motivação para participar nas 
atividades do Desporto Escolar, em termos globais, 
tem diminuído consideravelmente nos últimos 2 anos 
letivos. 

C
lu

b
e

 d
e 

In
fo

rm
át

ic
a Eixo 1 - Qualidade 

educativa  
Construir e/ou ampliar 

conhecimentos e 

desenvolver 

autonomia na 

utilização das TIC  

17 Neste projeto, todos os alunos inscritos e alguns não 
inscritos estiveram envolvidos de forma assídua, muito 
empenhada e participativa. Importa, por isso, dizer que 
o projeto desenvolvido revelou-se motivador, muito 
interessante, dinâmico e que em muito contribuiu para 
um aprofundar de relações entre alunos e com a 
professora permitindo assim desenvolver 
competências, atingir e superar as metas propostas 
pelo que deve ser continuado no próximo ano letivo. 

C
lu

b
e 

d
a 

H
o

rt
a 

P
e

d
ag

ó
gi

ca
 

Eixo 1 - Qualidade 
educativa  
Transmissão de 
valores da agricultura 
como fator de 
desenvolvimento 
sustentável; Definir 
estratégias de 
colaboração.  
 

37 Balanço muito positivo. O interesse e o grande 
entusiasmo dos alunos pelas tarefas ao ar livre levou a 
que se obtivessem resultados compensadores do 
esforço desenvolvido. 

"A
 L

e
r 

N
a 

B
E"

 

Eixo 1 -Qualidade 

Educativa 

70 Melhoria das competências leitoras dos alunos 

"A
 le

r 
p

ar
a 

o
s 

m
ai

s 

ve
lh

o
s"

 Eixo 1 -Qualidade 

Educativa 

50 Melhoria das relações institucionais e com o 
desenvolvimento de competências leitoras e de 
socialização das crianças com os mais idosos. 
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C
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e 
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e 
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p
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D
ra

m
át

ic
a 

Eixo 3 - Integração, 
qualidade e equidade 
de oportunidades  
Promover o 

relacionamento 

interpessoal  

20 Os resultados, de um modo geral, foram bastante 
satisfatórios, pois os alunos demonstraram interesse 
pelo trabalho desenvolvido e participaram ativamente 
nas diversas atividades do Clube, principalmente ao 
nível da pesquisa documental, criação de textos 
dramáticos, construção dos diferentes materiais 
plásticos necessários à dramatização e encenação 
das peças de teatro. Os resultados obtidos foram 
considerados bastante satisfatórios. 

C
lu

b
e 

Es
p

aç
o

 

+A
rt

e 

 13 Os alunos estabeleceram contato com o mundo do 
Design, mostrando um grande interesse no final do 
ano letivo por esta área. A avaliação global foi 
bastante positiva. 

P
ro

je
to

/C
lu

b
e 

Ec
o

-

es
co

la
s 

Eixo 2 – Cidadania 
Promoção e 
desenvolvimento de 
comportamentos de 
respeito pelo ambiente 

Todos os 

alunos do 

AEFCPS 

De uma forma geral, foi dado um passo em frente no 
sentido da mudança de atitude perante o ambiente. 
Foram criadas condições para um trabalho mais 
consistente e de mudança de atitudes. Essa mudança 
é já visível nalgumas atividades, nomeadamente as 
relacionadas com a reciclagem de materiais, a 
dinamização de hortas biológicas. A criação do 
ecocódigo é outro dos aspetos positivos, pois será o 
ponto de partida para novas mudanças.  

Il
íd

io
 P

in
h

o
 

Eixo 2 – Cidadania 

Valorizar as 

potencialidades dos 

recursos naturais 

através da 

concretização de 

projetos assentes nos 

saberes científicos e 

tecnológicos. 

Alunos do 
Centro 
Escolar 
nº2, 
Poeta Ruy 
Belo, 
Alunos 
com NEE 
da Escola 
Sede, 
Alunos do 
Clube da 
Horta 
Pedagógic
a 

O trabalhado realizado no âmbito deste projeto foi 
muito satisfatório, permitindo aos alunos a realização 
de atividades experimentais e de campo.  
O maior desafio foi o tempo de realização de 
atividades, pois concentraram-se no final do ano letivo. 
A participação de turmas foi muito positiva, assim 
como os produtos que resultaram deste projeto. 
A articulação entre este projeto e o projeto eco-
escolas foi outro aspeto a destacar. 

C
o

m
e

n
iu

s 

Eixo 2 – Cidadania  
Conhecer outros 
sistemas educativos e 
promover atividades 
de respeito pelo meio 
ambiente.  
 

Alunos do 
Pré-
Escolar e 
1º Ciclo 

O projeto “We want to be a real green school” foi 
extremamente produtivo, tanto em termos de 
resultados obtidos, como em riqueza de atividades e 
de ideias para a sua concretização. Envolvendo todo o 
Pré-escolar e 1º ciclo, o projeto permitiu o 
conhecimento de outras realidades, outros sistemas 
de ensino, a partilha de ideias e práticas e realização 
de atividades inovadoras. 
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e 
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ro

p
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Eixo 2 – Cidadania  
Sensibilizar e 
desenvolver na 
comunidade educativa 
a consciência de ser 
cidadão europeu.  
 

15 A avaliação global do funcionamento do clube durante 
este ano lectivo foi bastante positiva tendo em conta: 
- o número de alunos envolvidos regularmente; 
- o interesse/empenho demonstrado; 
- motivação demonstrada para o envolvimento em 
parcerias com outras escolas europeias; 
- envolvimento de alunos de quase todos os anos de 
escolaridade da escola (o que propicia o seu 
envolvimento em anos posteriores) e contribuiu para a 
construção e aprofundamento de conhecimentos 
possibilitando uma maior e melhor divulgação à 
comunidade educativa. 
As dificuldades sentidas foram no âmbito da 
adequação do horário disponibilizado no inicio do ano 
para o clube e a disponibilidade dos alunos; estes 
voltaram a manifestar preferência pelo seu 
funcionamento às 4ªs feiras/tarde (tal não foi possível 
este ano uma vez que a docente tinha esse período 
completamente ocupado com outras 
responsabilidades na escola)  

C
lu

b
e

 d
e 

A
rt

e
s 

Eixo 3 – Integração, 
qualidade e equidade 
de oportunidades 
- desenvolvimento da 
criatividade, da auto 
estima e auto 
confiança e uma 
melhor integração na 
comunidade escolar 

8 Os alunos inscritos sob proposta da equipa de ensino 
especial, participaram e demonstraram interesse na 
concretização das atividades propostas e realizadas 
ao longo do ano (Natal; Exposições várias; ecoponto) 
As atividades estiveram de modo geral articuladas 
com as atividades de E.V .e E.T. 
A participação dos alunos promoveu o 
desenvolvimento da criatividade, da auto estima e auto 
confiança e uma melhor integração na comunidade 
escolar 

R
ád

io
 E

sc
o

la
 Eixo 2 – Cidadania 

Desenvolver 
capacidades de 
comunicação 

8 Foi positiva a evolução dos alunos envolvidos nas 
atividades, melhorando a dicção, a forma de exporem 
os assuntos em direto e a escrita dos guiões de 
emissão. 
A existência de uma equipa multidisciplinar de apoio 
seria importante para aprofundar o trabalho realizado. 

 

No que concerne aos horários de clubes e projetos, durante o ano letivo verificámos 

que muitos deles tinham um número diminuto de inscritos, à excepção do desporto 

escolar, por isso consideramos que a mudança de horário poderia ser uma das formas 

de atrair mais alunos. Muitos alunos têm referido a frequência de atividades fora da 

escola após o horário letivo, o que inviabiliza a sua inscrição nos clubes. A dispersão 

semanal dos horários dos clubes é outra das razões que dificulta a sua inscrição, 

sendo que se todos os clubes fossem após a hora de almoço, tal situação não se 

verificaria. 71% dos respondentes concordam com esse horário, 17% apenas  em 

algumas situações e não houve qualquer inquirido contra esta medida.  

Partindo de uma análise cuidada dos resultados da avaliação interna e externa e da 

avaliação do trabalho desenvolvido nos clubes e projetos, a equipa de autoavaliação 

julga pertinente que se assumam como prioritárias as atividades que, devidamente 
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articuladas com os horários dos discentes, promovam aprendizagens nas áreas de 

Matemática, Português e Inglês, com maior incidência no 2.º ciclo. Estas opções 

podem, caso seja possível e desejável, articular-se com o apoio ao estudo do 2.º ciclo, 

cabendo a cada conselho de turma organizar o trabalho e designar as competências a 

desenvolver. Sugere-se, igualmente, que sejam aplicados questionários intermédios, 

por período, que verifiquem a eficácia da atividade e, caso necessário, redirecionem 

os recursos envolvidos. 

À data da conclusão deste relatório, as propostas de clubes e projetos para 2014/2015 

são as seguintes: 

 Clube Robotic 

 Clube de Desporto Escolar 

 Clube de Ciências 

 Projeto e Clube Eco-escolas 

 Clube de Cálculo Mental 

 Clube da Horta Pedagógica 

 Clube de Informática 

 Clube de Expressão Dramática 

 Clube Espaço + Arte 

 Clube de Comunicação 

 Clube Europeu  

 

No que concerne, por outro lado, ao funcionamento das atividades de enriquecimento 

curricular, este pode considerar-se bastante satisfatório, no entanto, continua a ser 

importante melhorar os seguintes aspetos: 

 Os Encarregados de Educação devem ser responsabilizados pela ida dos 

alunos às AEC´s e em caso de falta dos seus educandos, as faltas deverão ser 

justificadas; 

 Deve haver um limite de faltas às AEC´s (não justificadas) ou, em casos de 

indisciplina graves, os alunos poderão ser suspensos da frequência das 

mesmas.  

 Os Professores das AEC´s deverão ser mais interventivos, aplicando o código 

de conduta quando necessário, não se limitando a dar conhecimento do 

comportamento e/ou atitudes dos alunos oralmente aos professores titulares de 

turma. 



Relatório de Implementação - Plano de Melhorias 2013/2014 

 

22 Relatório de Implementação - Plano de Melhorias do AVFCPS 

 

Quando inquiridos sobre a aplicação do Regulamento Interno da escola, bem como de 

outras normas que norteiam o seu funcionamento, 96% dos docentes referem que o 

seu cumprimento se verifica sempre ou, pelo menos, muitas vezes. E 97% dos 

mesmos julgam também que o agrupamento tem uma orientação educativa bem 

definida. Aliás, uma esmagadora maioria destes considera que os professores 

participam de forma empenhada e motivada nas atividades escolares e que se 

integram voluntariamente em grupos de trabalho ou equipas de projetos e clubes. 

No que diz respeito à prestação de suplemento alimentar, indicador social por 

excelência, denota-se um ligeiro aumento deste apoio ao nível do 3º ciclo e um 

decréscimo nos restantes ciclos, tendência que se foi observando ao longo dos três 

períodos. Contudo, o número de alunos que usufrui deste apoio continua a ser 

bastante significativo e reflete o contexto social em que o agrupamento se insere. 

 
1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo 

 

Suplemento Alimentar 2013/2014 18 31 23 

Suplemento Alimentar 2012/2013 35 40  21 

Suplemento Alimentar 2011/2012 21 16 15 

 

 

A melhoria das condições dos estabelecimentos, a proximidade dos encarregados de 

educação e as medidas de acompanhamento de alunos, tomadas no decurso do ano 

letivo, permitiram reduzir significativamente o número de acidentes escolares, 

tendência que se foi acentuando ao longo deste ano letivo, sendo que o número de 

acidentes foi diminuindo à medida que o ano avançava.  
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Quanto à qualidade dos serviços prestados, nomeadamente em termos de serviços de 

bar e refeitório, as opiniões divergem.  

 77% dos alunos inquiridos consideram o atendimento e funcionamento do bar 

excelente, bom ou muito bom; 

 85% dos docentes inquiridos avaliam o atendimento e funcionamento do bar 

como excelente ou muito bom; 

  

 65% dos alunos inquiridos consideram o atendimento e funcionamento do 

refeitório excelente, bom ou muito bom; 

 31% dos docentes inquiridos acham o atendimento e funcionamento do 

refeitório como excelente ou muito bom; 

 46% dos docentes inquiridos afirmam não saber como é o atendimento e 

funcionamento do refeitório, talvez por não o frequentarem assiduamente; 
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 54% dos alunos inquiridos julgam que as refeições da cantina são de  

qualidade má ou apenas razoável; 

 43% dos alunos inquiridos consideram que a quantidade servida no refeitório é 

insuficiente; 

 28% dos docentes inquiridos defendem que as refeições da cantina são de  

qualidade razoável, porém, 46% revela não saber nada sobre esta questão, 

provavelmente, pela razão anteriormente apontada; 

 

 

 43% dos docentes inquiridos consideram que a quantidade servida no refeitório 

é adequada, no entanto, 48% diz não saber. 

  

Apesar da implementação do Programa de Gestão Integrada de Administração 

Escolar (GIAE) online, que permite aos encarregados de educação controlar a 

aquisição de senhas de almoço pelos seus educandos, o número de refeições 

servidas pelo refeitório diminui. Sendo que há dois anos foram servidas cerca de 77 

refeições por aluno, no ano passado foram fornecidas, apenas 72 refeições por aluno 

e, este ano, este número baixou para 66 almoços por discente. Perante esta situação, 

continua a ser necessário reforçar o trabalho neste sentido, tentando diagnosticar as 

razões específicas para este decréscimo e formas concretas de o solucionar. Com 

efeito, pelos questionários feitos aos alunos, parece evidente que a qualidade e 

quantidade das refeições não é do agrado da maioria dos alunos que frequentam o 

refeitório, facto que deve merecer a consideração da direção no sentido de tomar as 

medidas adequadas junto da empresa responsável por este serviço. 
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Também o funcionamento de outros serviços escolares foi contemplado nos 

questionários realizados pela equipa, tendo-se concluído que: 

 76% de todos os inquiridos consideram que o funcionamento da Secretaria 

excelente, bom ou muito bom; 

 86% dos alunos inquiridos avaliam o atendimento e funcionamento da 

Papelaria e Reprografia como excelente, muito bom ou bom; 

 85% dos docentes inquiridos consideram o atendimento e funcionamento da 

Papelaria e Reprografia como excelente ou muito bom; 

 

 89% dos alunos inquiridos pensam que o atendimento e funcionamento da 

Biblioteca Escolar é excelente, muito bom ou bom e 69% consideram este 

espaço moderno e atualizado; 

 90% dos docentes inquiridos julgam que o atendimento e funcionamento da 

Biblioteca Escolar é excelente ou muito bom e nenhum o classifica 

negativamente. 

  

No que diz respeito ao funcionamento do sistema de cartões magnéticos, 71% dos 

alunos inquiridos referem que o sistema é excelente, muito bom ou bom e 74% tem a 

mesma opinião acerca do atendimento e funcionamento da Portaria. Por seu turno, 

72% dos docentes consideram que a Portaria funciona de forma excelente ou muito 

boa. 
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Quanto ao contacto com encarregados de educação, denota-se uma redução de mais 

de 40% do valor no 3.º ciclo e um ligeiro aumento dos valores no 1.º ciclo.  

 1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo 

 

2013/2014 731 208 265 

2012/2013 661 259 480 

2011/2012 665 265 214 

 

 

No inquérito da equipa de autoavaliação constatou-se que 95% dos docentes referiu 

que a direção fomenta sempre ou muitas vezes a participação dos encarregados de 

educação na vida da escola e 97% considera ainda que a mesma desenvolve 

estratégias de aproximação à comunidade, por forma a fazê-la tomar parte nas 

atividades da instituição escolar. Facto que é notório pelas parcerias que a direção 

estabeleceu com o Centro de saúde de Rio Maior, a DESMOR, o Centro Social São 

João Batista, a Empresa Flor do Rio, o Centro de Formação, a Câmara Municipal de 

Rio Maior, o Ninho, várias Escolas Superiores da região, a Riográfica e diversas 

Juntas de freguesia. 

Por outro lado, quando questionados sobre a colaboração da associação de pais com 

a escola e respetivo envolvimento favorável na resolução de problemas, 65% julga que 

isto se verifica muitas vezes ou sempre, mas 22% não tem perceção da existência 

desse envolvimento, pelo que parece pertinente a esta equipa que se faça eco junto 

de toda a comunidade educativa, de forma clara e objetiva, da colaboração existente 
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entre a associação de pais e a escola e do papel que esta entidade tem para a 

construção de um ambiente favorável na escola. 

3. Prestação do Serviço Educativo 
 

A Prestação do Serviço Educativo é um domínio de abrangência lata, compreendendo 

não apenas todas as questões relacionadas com o planeamento e articulação do 

currículo, com base num trabalho cooperativo dos docentes, mas até as práticas de 

ensino adotadas, alicerçando-se na adequação das metodologias e atividades às 

capacidades e necessidades dos discentes. Para além disto, abarca ainda a 

necessária monitorização e avaliação do ensino e das aprendizagens, sobretudo no 

que se refere ao acompanhamento interno do desenvolvimento do currículo, à aferição 

de critérios e instrumentos de avaliação e à verificação da eficácia das medidas de 

apoio e de controlo da indisciplina.  

Por outro lado, há ainda que considerar a criação de uma determinada cultura de 

escola e a construção de um clima de escola favorável à aprendizagem e ao 

crescimento. 

Neste sentido, a Ação de Melhoria nº8, incluindo as ações específicas relativas a cada 

um dos departamentos e atualizadas periodicamente em resultado dos problemas 

diagnosticados e dos resultados obtidos, procurou, nas suas numerosas vertentes, por 

um lado melhorar os resultados escolares, por outro, atingir essa melhoria a partir da 

definição de um conjunto diferenciado de estratégias e métodos de trabalho propícios 

ao sucesso dos alunos, à sua aquisição de conhecimentos e ao seu desenvolvimento 

de competências. 

Com vista à prestação de um serviço educativo adequado às necessidades da 

comunidade, este ano, o agrupamento teve a funcionar 3 turmas de PCA (duas de 8º 

ano e uma de 9º ano), 2 turmas de cursos vocacionais (uma de 2º e outra de 3º ciclo) 

e 2 turmas de PIEF (uma de 2º e outra de 3º ciclo) ajudando a prevenir o abandono 

escolar e oferecendo várias alternativas para continuação e conclusão de estudos. 

Ainda com vista à prevenção do abandono e da promoção do sucesso, foram 

elaborados 223 planos de acompanhamento pedagógico para os 3 níveis de ensino. 

Também nesta linha, houve a preocupação de apoiar alguns alunos de uma forma 

personalizada e promover a conclusão do ensino básico, para tal, 24 alunos 

beneficiaram de uma hora de tutoria.  
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No que concerne ao abandono escolar, verifica-se que 8 e 2 alunos registaram 

abandono escolar no 2º e 3º ciclos, respetivamente, sendo a grande maioria de etnia 

cigana.  

No agrupamento, foram este ano letivo acompanhados 81 alunos com necessidades 

educativas especiais e de entre estes verificou-se um total de 11 retenções. Apesar da 

taxa de sucesso entre estes alunos ser bastante satisfatória (86%), é importante 

continuar a dinamizar estratégias de integração para que a taxa de aumente. 

Dos 27 alunos estrangeiros que estudam no agrupamento, somente um ficou retido. 

Dois destes alunos, um de 6º ano e outro do Curso Vocacional de 2º ciclo, 

beneficiaram de aulas de Português Língua Não Materna em regime de apoio em sala 

de aula e apoio pedagógico acrescido, uma vez que eram os únicos que se 

encontravam no nível de proficiência linguística B1. A aluna do 6º ano realizou o 

exame nacional de PLNM com aproveitamento.  

Tendo em conta estes dados, o trabalho desenvolvido no sentido de assegurar a 

igualdade de oportunidades a alunos estrangeiros deve continuar a ser dinamizado, 

pois tem-se revelado bastante satisfatório.  

O plano anual de atividades também concorreu para o enriquecimento do currículo e 

para a prestação de um serviço educativo de qualidade, na medida em que 

proporcionou a articulação de saberes das diversas disciplinas, incluído um acervo de 

atividades que parecem ter correspondido aos gostos e interesses dos alunos. O grau 

de execução do PAA foi considerado muito bom, pois foram realizadas 88% das 181 

atividades propostas que contribuíram para: 

 - o convívio e relacionamento de alunos, professores, funcionários, 

encarregados de educação, entre outros, assim como a abertura a outras 

Instituições, numa perspetiva de integração 

 - a participação dos alunos com Necessidades Educativas Especiais, numa 

Escola Inclusiva, em que todos são capazes de dar o melhor de si 

 - alargamento do conhecimento multicultural, numa vertentes lúdica, saudável e 

construtiva do saber, saber/ser e saber/fazer 

 - possibilitar aos alunos a dinamização de algumas atividades, nomeadamente 

a confecção de alimentos e construção de objetos, com a finalidade de 

cooperarem na dinâmica da Semana  Cultural 
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 - dinamizar o projeto “A escola também é tua”  que foi o culminar das atividades 

promotoras de envolvimento, cooperação e a concretização do tema do Projeto 

Educativo “Articular para o Sucesso”, cuja operacionalização envolveu toda a 

Comunidade Escolar. 

Porém, face às dificuldades e constrangimentos que limitaram a consecução ou o 

sucesso de diversas atividades, o relatório do PAA aponta um conjunto de sugestões a 

ter em consideração futuramente e que esta equipa subescreve inteiramente:  

 Articulação mais consistente entre disciplinas, anos e ciclos de escolaridade do 

agrupamento no desenvolvimento de atividades comuns. 

 Promoção de atividades de intercâmbio cultural entre a escola e outras 

envolvidas em projetos específicos. 

 Promoção de um maior envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação, 

através dos meios disponíveis para tal, nomeadamente, a Associação de Pais.   

 As propostas de atividades – pelos conselhos de turma ou departamentos – 

deverão ter em conta o montante que será necessário para a realização das 

mesmas.  

 No que diz respeito às visitas de estudo, estas devem ser diversificadas, 

relacionadas com o currículo da disciplina ou disciplinas e tendo em conta 

também os gastos que implicam. Por isso, sugere-se que, sempre que 

possível, sejam organizadas visitas locais, realização de atividades nos 

espaços da cidade (cineteatro, por exemplo), com a vinda de grupos itinerantes 

para as dinamizar. Sempre que implique uma deslocação, deve ter-se em 

conta o que visitar para que o montante a pagar esteja dentro do considerado 

razoável. 

 As atividades propostas pelas entidades exteriores à escola, não se devem 

concentrar no último período (como o verificado este ano letivo).   

 

No domínio da relação pedagógica, a aplicação dos inquéritos possibilitou concluir 

que, cerca de 80% dos alunos considera que a relação pedagógica com os seus 

professores é boa. Pensam que os professores trabalham em equipa (60%); que a sua 

maneira de ensinar é a mais adequada (70%); que os professores informam sobre os 

critérios de classificação e sobre os conteúdos temáticos (80%); que os recursos e as 

condições de aprendizagem são bons (63%); que os professores preparam bem os 

alunos (74%), e ouvem as suas sugestões (60%); que os professores apoiam os 

alunos na resolução das suas dificuldades (75%) e os estimulam à participação (70%); 
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que modificam o seu comportamento face a críticas pertinentes destes (68%); que 

mostram disponibilidade para ouvir os seus problemas pessoais (59%) e reconhecem 

e elogiam o trabalho realizado por eles (64%). Quanto à articulação de conteúdos / 

matérias das disciplinas, com os conteúdos / matérias de outras disciplinas, 91% dos 

alunos consideram que é praticada. 

 

Por seu turno, para os professores a relação com alunos também é considerada boa 

(82%). Já no que diz respeito à articulação dos seus conteúdos/matérias, com 

conteúdos/matérias de outras disciplinas, há 50% que consideram a sua aplicação 

muitas vezes e 28% apenas algumas vezes. 

Nas outras respostas apresentadas, os professores referem que ouvem as sugestões 

dos alunos (52%); comentam com estes os seus progressos e dificuldades (91%); 

esclarecem dúvidas sobre os assuntos abordados nas aulas (90%); modificam o seu 

comportamento face a críticas pertinentes deles (62%); estimulam a participação dos 

alunos (94%), reconhecendo e elogiando o trabalho por eles realizado (94%) e, ainda, 

mostram disponibilidade para ouvir os seus problemas pessoais (95%). Concluindo, a 

realidade do trabalho em equipa apresentada pelos professores (80%) está em 

consonância com a visão dos alunos. 

No que concerne à questão “as assessorias/coadjuvação em sala de aula são, regra 

geral, preferíveis às aulas de apoio, como estratégias de promoção do sucesso 

educativo”, cerca de 48% professores responderam sempre ou muitas vezes e 34% 

algumas vezes, o que nos deve fazer refletir sobre esta questão e na forma como as 

mesmas estão a ser dinamizadas. Todavia, esta equipa defende, também, a 

continuidade das coadjuvações como estratégia para ajudar e apoiar os alunos com 

ritmos diferentes de aprendizagem, possibilitando a divisão da turma em grupos de 

saberes diferenciados ou ritmos de aprendizagem diversos.  
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Ao analisar o relatório da Coordenadora das Tutorias, compreende-se que estas 

continuam a ter como objetivo ajudar os alunos em risco de desorganização do 

percurso escolar a manter o rumo e a construir o seu próprio projeto de aprendizagem. 

Assim sendo, as atividades incidem no estudo dos conteúdos das disciplinas em que o 

aluno apresente mais dificuldades de aprendizagem. 

À semelhança do que vem sendo feito nestes últimos anos letivos, preconiza-se 

também que o Apoio ao Estudo do 2.º ciclo seja direcionado para trabalhar o currículo, 

como reforço e consolidação de saberes, e preparação para as provas finais de 

Português e Matemática. 

Em resposta à pergunta “a existência de salas de estudo, por disciplina, com horário 

fixo semanal, depois da hora de almoço, deve ser implementada”, 69% dos 

professores acham que esta sugestão é adequada, no entanto, 21% mostra-se algo 

renitente em relação a esta proposta de funcionamento para o próximo ano letivo 

Quanto às reuniões conjuntas, 70% dos professores concordam que devem continuar 

a existir, como forma de promover a articulação curricular e o desenvolvimento 

profissional, baseadas na troca de experiências e conhecimentos. 

No questionário efetuado sobre o registo da articulação curricular, concluiu-se o 

seguinte: os membros do Conselho de Turma/Departamento demonstraram que a 

compreensão desse registo não foi absoluta, dado que apenas 56%  compreendeu o 

guião de articulação e 26% assumiram algumas dúvidas; em Conselho de 

Turma/Departamento os docentes reconheceram as vantagens pedagógicas na 

realização de atividades em articulação horizontal com outras disciplinas, respondendo 

favoravelmente 46% e 28% algumas vezes; o preenchimento das grelhas de 

verificação da articulação horizontal em Conselho de Turma promoveu, muitas vezes 

(65%) o debate e a interação pedagógica, enquanto 30% considerou que apenas 

algumas vezes isto aconteceu; o modelo de grelha de verificação das propostas de 

articulação curricular horizontal foi considerado, muitas vezes (38%) adequado e 

funcional, enquanto 37% apenas o considera assim algumas vezes; no final do ano 

letivo, reconhece-se que a articulação curricular contribuiu para a melhoria do trabalho 

colaborativo entre os professores, muitas vezes para 37% dos inquiridos e sempre 

para 31%. 

De acordo com 67% dos docentes inquiridos, em Conselho de Turma/Departamento 

foram discutidas estratégias de articulação com vista à preparação futura do Plano 
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Anual de Atividades de forma articulada entre os subdepartamentos curriculares e 

69% julgam também que, em Conselho de Turma/Departamento foram apresentadas 

sugestões de melhoria para a implementação das estratégias de ação previstas no 

guião de articulação. 

Da análise feita, pode dizer-se que a existência de um ambiente de cooperação entre 

os docentes, capaz de favorecer o processo de articulação curricular, é reconhecido 

muitas vezes, na opinião de 53% dos inquiridos e sempre  na visão de 29%. 

Considera-se, ainda, que a articulação curricular contribui, muitas vezes ou sempre 

(78%) para a melhoria da qualidade das aprendizagens, pois, segundo 70% dos 

docentes inquiridos, os professores da mesma disciplina desenvolvem um trabalho 

cooperativo e avaliam a operacionalidade dos materiais, nas diversas reuniões. 

O relatório da equipa responsável pela Articulação Curricular reflete a monitorização 

feita à aplicação do Guião da Articulação Curricular, aprovado pelo Conselho 

Pedagógico no início do ano letivo, fruto da necessidade de promover o envolvimento 

ativo e responsável de todos os agentes educativos neste processo, em resultado da 

última avaliação externa do agrupamento, a cargo da IGE, que colocava na articulação 

uma das tónicas fundamentais que o agrupamento teria que considerar para melhorar 

os seus desempenhos. Seguindo este caminho surge a visão estratégica do Diretor e 

a missão do Agrupamento e a orientação do Projeto Educativo centrado no lema 

“Articular para o sucesso”. 

O Guião de Articulação Curricular definiu dois grandes objetivos a atingir no ano letivo 

2013/2014: Articular o currículo dos vários anos, ciclos e escolas do Agrupamento, 

promovendo a melhoria dos resultados escolares; Realizar trabalho colaborativo entre 

todos os elementos da comunidade educativa visando integrar saberes (fazer, ser e 

estar), atividades e projetos dando sentido às aprendizagens. Para além disso, este 

guião estabeleceu dez prioridades de articulação curricular para o Agrupamento e, 

para os atingir, foram definidos três níveis de ação: difusão da informação e 

sensibilização de todos os docentes para o envolvimento e participação ativa no 

processo; recolha de contributos dos docentes para o processo de criação de 

instrumentos de trabalho, necessários para os registos formais dos níveis e formas de 

articulação vertical e horizontal; implementação de grelhas padrão de registo de 

informação, para apoiar ações de articulação planeadas e suportar a apresentação de 

evidências objetivas do trabalho colaborativo desenvolvido. 
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A equipa supracitada não só considera que “foi clara a aceitação de todos os docentes 

das medidas a adotar relativamente aos procedimentos para a articulação vertical do 

currículo, que, sendo da responsabilidade dos departamentos curriculares, permitiram 

o preenchimento integral das grelhas respetivas, desde o pré-escolar ao 9º ano, para 

as várias áreas disciplinares e que contribuíram para garantir uma sequência e uma 

coerência nas várias etapas de aprendizagem. “, como reconhece que ao nível  da 

articulação horizontal do currículo “as grelhas padrão propostas para os registos de 

articulação horizontal, não foram totalmente esclarecedoras para muitos docentes e 

apresentavam graus de dificuldade ao nível do seu preenchimento. Trata-se, portanto, 

de uma situação a que deverá ser dada especial atenção no próximo ano letivo, 

designadamente com a observação dos contributos já registados.” 

Acrescenta também a mesma equipa que o processo de implementação do guião de 

articulação atingiu “um grau elevado de sucesso na concretização dos objetivos 

pretendidos e um elevado nível de cooperação por parte dos docentes. Indicadores 

estes que tendem certamente a evoluir à medida que a criação de rotinas na sua 

aplicação se desenvolve e a melhoria dos instrumentos de trabalho vai sendo 

efetuada.” 

Por tudo o que ficou dito e atendendo aos resultados dos inquéritos feitos à população 

docente, o relatório desta equipa admite que há ainda um caminho a percorrer 

sugerindo que futuramente se opte por: 

 Reformular o modelo de grelha padrão para registo das evidências/propostas 

de articulação curricular horizontal, tornando-a mais clara e de preenchimento 

mais fácil em sede de Conselhos de Turma;  

 Consolidar a estratégia de apresentação de propostas ou atividades de 

articulação horizontal, a partir dos Conselhos de Turma para as estruturas 

intermédias;  

 Reforçar e diversificar os contributos para a concretização das prioridades 

estabelecidas no Guião de Articulação Curricular;  

 Promover a análise e o registo de evidências relativamente ao contributo da 

articulação horizontal na melhoria dos resultados escolares em cada turma;  

 Integrar no Plano Anual de Formação do Agrupamento, ações de formação no 

domínio do trabalho colaborativo e das estratégias de articulação curricular.  
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 Incentivar a utilização dos eventos de excelência do agrupamento para a 

promoção de práticas de articulação curricular, como são o caso das Festas de 

Natal e de Final de Ano, a Semana Cultural ou a celebração do Carnaval  

 

Considerando, mais especificamente, as práticas de ensino aprendizagem adotadas 

pelo corpo docente do agrupamento, a análise feita a um universo de 68 respostas, 

permitiu concluir que a planificação das unidades letivas é efetuada nas reuniões de 

Departamento / Subdepartamento (74%), e que a sua distribuição ao longo dos 

períodos letivos e número de aulas é estruturada entre pares (96%). 

Quanto à seleção/elaboração de materias pedagógicos (manual adotado,outros 

manuais escolares e / ou livros técnicos, fichas de trabalho e informativas em suporte 

de papel, materiais manipuláveis, internet, computador, documentos em suporte visual 

e audiovisual, equipamento interativo), cerca de 60% dos professores manifestaram a 

utilização desta prática de forma regular, preparada em reuniões de 

Departamento/Subdepartamento, para posterior utilização em sala de aula. 

Nestas reuniões são também analisadas estratégias de diferenciação pedagógica a 

aplicar (76%); o planeamento das atividades interdisciplinares (visitas de estudo, 

exposições…), (79%); a elaboração de testes de avaliação ou outros documentos de 

avaliação (61%); definição de critérios de avaliação por disciplina (61%); é feita a 

análise dos resultados dos alunos na disciplia, por ano e turma (89%); promove-se a 

análise e reflexão das práticas educativas (79%) (exposição oral dos conteúdos programáticos, 

atividades cooperativas de aprendizagem, resolução de problemas, sínteses orais, registos escritos sobre 

conteúdos programáticos, metodologias diferenciadas, atividades de pesquisa na internet, atividades de 

pesquisa em suporte escrito, discussão de trabalhos realizados pelos alunos); também é feita a 

avaliação da eficácia das estratégias de ensino utilizadas (78%) (divisão da turma em 

grupos de nível, debates sobre temáticas curriculares, devolução comentada dos trabalhos dos alunos, 

trabalho experimental e/ou prático, trabalho de pares/ grupo, discussão de relatórios de trabalhos 

experimentais); os professores utilizam a avaliação dos alunos como um instrumento do 

processo de ensino e aprendizagem (72%), recorrendo na sua prática letiva, às 

seguintes técnicas e instrumentos de avaliação: testes de resposta aberta (64%), 

testes de resposta fechada (63%); testes mistos (66%), questionários orais (65%), 

relatórios de trabalhos individuais (71%); relatórios de trabalhos em grupo (50%), 

relatórios de visitas de estudo (45%); portfólio (51%); organização dos cadernos 

diários (77%) e apresentação oral dos trabalhos de pesquisa 65%). 
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Na dinamização destas práticas de ensino / aprendizagem parece ter havido sempre a 

preocupação de transmitir valores (99%) e promover atitudes de cooperação, de modo 

a desenvolver o aluno numa perspetiva holística. 

A questão da indisciplina e da resolução das ocorrências disciplinares têm sido 

preocupações constantes neste agrupamento. Este ano, a questão assumiu maior 

relevância a partir do momento em que a escola abriu novas ofertas educativas que 

resultaram na aceitação de um conjunto de alunos bastante heterogéneo, oriundos de 

diferentes meios sociais, detentores de hábitos e posturas que não se enquadram na 

cultura e nas normas deste agrupamento. Consequentemente, denotou-se um 

aumento do número de participações disciplinares, em particular ao nível do 2º e 3º 

ciclos durante os dois primeiros períodos, havendo em cada um bem mais de meia 

centena de participações disciplinares e cerca de uma dezena de medidas 

sancionatórias de suspensão ou medidas de integração. Todavia, no sentido de tornar 

mais claras as responsabilidades de cada aluno e respetivo encarregado de educação, 

a escola contruiu e aprovou um Código de Conduta que visa nortear as ações a adotar 

em cada situação de infração disciplinar, tornando muito transparente todo o processo 

e todos os procedimentos. Posteriormente, já no 3º período, em relação ao 2º e 3º 

ciclos, verificaram-se apenas 8 participações disciplinares, tendo uma delas sido fruto 

da violência entre alunos o que originou atividades de integração. Quando 

comunicadas as ocorrências aos Encarregados de Educação constatou-se que em 

53% dos casos houve alterações comportamentais significativas. 

 1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo 

 AEC Regular 

Participações disciplinares 2013/2014 12 9 13 8 

Participações disciplinares 2012/2013 28 4 15 15 

Participações disciplinares 2011/2012 18 5 7 16 
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Também no 1º ciclo o número de ocorrências teve uma evolução favorável ao longo 

do ano letivo e no 3º período verificaram-se apenas 9 participações disciplinares na 

atividade letiva e 12 nas AEC, menos de metade do que verificara em períodos 

anteriores, o que vem reforçar o papel fundamental do professor titular de turma no 

que concerne ao saber ser/estar dos alunos na escola. 

Constataram-se apenas 3 participações disciplinares que resultaram de ações de 

violência entre alunos, o que representa 0,81% do universo existente. Foram referidos 

em ata 5 ocorrências de comportamentos violentos e 8 sanções disciplinares de 

repreensão escrita.  

Relativamente à comunicação das ocorrências disciplinares aos encarregados de 

Educação, verificou-se que em 44% dos casos esta surtiu alterações no 

comportamento dos alunos, não tendo nunca havido alterações 11% dos casos, 

raramente esta alteração foi visível em 11% das vezes, mas aconteceu sempre em 

22% das situações. 

Inquiridos os alunos do 4º ao 9º ano de escolaridade do agrupamento constatou-se 

que 81% não tiveram qualquer participação disciplinar ao longo do seu percurso 

escolar, 14% tiveram até 3 participações disciplinares e 5% mais do que 3.  

Os alunos consideram que a indisciplina na sala de aula apresenta várias tipologias 

comportamentais, sendo que 32% deriva de alunos irrequietos, 17% de alunos que 

interrompem as aulas com intervenções inconvenientes, 13% de alunos que gozam 

com os colegas/professores/funcionários, 11% os alunos que não cumprem as 

indicações dos professores, entre outras situações de ocorrência menos expressiva.  
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Do mesmo modo, para os docentes os casos mais comuns de indisciplina prendem-se 

com a irrequietude dos alunos (38%), seguida do desinteresse dos alunos, das 

interrupções nas aulas com intervenções inconvenientes e do não cumprimento das 

indicações dos professores. 

Na escola, para docentes e alunos, a indisciplina é particularmente grave ou muito 

grave quando se trata de comportamentos de agressão e gozo aos professores, 

seguindo-se na escala de gravidade o gozo e agressão para com os colegas. Também 

é de notar que docentes e discentes apresentam concordância no que se refere à 

gravidade do ato de fazer perguntas ou intervenções pouco adequadas à aula, uma 

vez que aproximadamente 70% de cada grupo considera esta atitude grave ou muito 

grave. De salientar também que ambos também consideraram que o menor grau de 

gravidade se refere ao ato de falar em voz baixa nas aulas e 53% dos alunos 

mencionou que algumas vezes são realizadas atividades que visam combater a 

indisciplina no contexto escolar. 

Importa agora observar a disparidade de resultados que se verifica em relação à 

perspetiva de docentes e discentes relativamente à gravidade de algumas atitudes, 

pois enquanto todos os docentes consideram grave ou muito grave não acatar as 

ordens do professor, cerca de 18% dos alunos julgam que estas atitudes são pouco ou 
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nada graves; se quase todos os professores acham que recusar-se a trabalhar é 

também uma atitude grave ou muito grave, 14% dos alunos não veem gravidade 

nenhuma em situações destas. 

Entre a população docente inquirida, cerca de 70% pensa que há alguma indisciplina 

na sua escola e aproximadamente 60% dos alunos julgam que é frequente a 

realização de atividades que visam combater a indisciplina no contexto escolar. 

Curiosamente ainda há 10% de discentes que parece achar que nunca se faz nada na 

escola nesse sentido. Contudo, tanto alunos como professores concordam ao 

defender que as estratégias mais utilizados para combater a indisciplina são o 

encaminhamento do aluno para a direção, o acompanhamento do aluno por um 

professor tutor e a aplicação das medidas corretivas e sancionatórias previstas na Lei 

nº 51. 

Relativamente às medidas adotadas pela escola em casos disciplinares, consideraram 

97% dos docentes e 88% dos alunos que foram as mais adequadas. Todavia, entre os 

docentes parece não haver unanimidade quanto à medida tantas vezes aplicada de 

ordem de saída da sala de aula, uma vez que 40% consideram que é uma medida 

eficaz, enquanto os restantes 60% julgam exatamente o contrário, sustentando a sua 

posição com argumentos diversos, nomeadamente, a aplicação de medidas 

preventivas em vez da mera punição estéril de ensinamentos, o facto de o aluno 

precisar de ser motivado e precisar de adquirir competências ao nível do saber estar, a 

necessidade de integrar o aluno em vez de o excluir, o facto de esta medida não levar 

o aluno ao reconhecimento do erro e respetiva alteração de comportamento, a facto de 

esta medida adiar um problema e de corresponder, muitas vezes, ao desejo que o 

aluno tem de “fugir” da aula, entre muitas outras. 

Já 71% dos alunos inquiridos defendem que só em alguns casos muito graves é que 

os alunos deviam ser suspensos e, quando se trata de dar sugestões de estratégias 

para combater a indisciplina no contexto escolar, os alunos apontam atividades como 

palestras/campanhas de sensibilização sobre o assunto, serviço comunitário, tutorias, 

horas extra de aulas, conversas com os alunos, entre outras. Os docentes, por seu 

lado, sugerem o desenvolvimento de projetos de tutoria com alunos mais velhos ou 

com comportamentos e perfis adequados, criação de um espaço para onde os alunos 

sejam encaminhados para realização de atividades de reforço às aprendizagens, 

incremento da vigilância nos recreios, maior responsabilização dos pais (até a nível 

monetário, através do pagamento de multas ou da suspensão dos apoios económicos 

ou suplemento alimentar), investimento na área afetiva, emocional e psicológica dos 

alunos, recorrendo ao serviço dos SPO, entre outros. 
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Embora 59 % dos alunos pensem que as regras de disciplina são conhecidas por 

todos, apenas 38% consideram que todos cumprem sempre ou muitas vezes essas 

mesmas regras, 49 % julgam que o cumprimento das mesmas acontece somente 

algumas vezes e há até 7% de discentes que acham que elas nunca são cumpridas. 

Na escola, 97% dos professores conhece o código de conduta do agrupamento, 

enquanto apenas 68% dos alunos têm conhecimento do mesmo. Professores (93%) e 

alunos (58%) consideraram que o mesmo é útil no combate à indisciplina na escola. A 

equipa considera que há ainda um trabalho a desenvolver futuramente no que 

concerne ao esclarecimento dos alunos em relação ao conteúdo, objetivos e âmbito do 

Código de Conduta, para que estes não só o conheçam plenamente, mas reconheçam 

a sua utilidade enquanto instrumento de prevenção da indisciplina e de justiça, rapidez 

e eficácia na resolução de problemas. 

 

Pese embora tudo o que ficou dito a respeito da disciplina/indisciplina, 85% dos 

docentes julgam que o nível de controlo da indisciplina neste agrupamento permite 

sempre ou muitas vezes que o funcionamento das aulas seja o desejável. 

Aliás, numa tentativa de prevenir situações de risco, foram promovidas as seguintes 

ações de sensibilização dinamizadas pela Câmara Municipal de Rio Maior, GNR e 

Serviços de Psicologia e Orientação: 

 Violência no namoro; 

 Bullying; 

 Dependências; 

 Droga (ação com cães); 

 Gestão de conflitos (destinadas a alunos e pessoal não docente); 

 Primeiros socorros (ação destinada aos curso vocacionais e ao pessoal não 

docente). 

Ainda com o mesmo objetivo, 24 alunos beneficiaram de 1 hora semanal de Tutoria e 

um total de 40 atividades do PAA trabalhou a prioridade C (educação para a 

cidadania). 

Quanto ao reconhecimento do trabalho realizado, 73% dos docentes consideram que 

este acontece sempre ou muitas vezes, porém, 24% julga que tal só se verifica 

algumas vezes. Por seu turno, quando se trata de avaliar se os alunos são 

reconhecidos quando desenvolvem um bom trabalho, os docentes são quase 

unânimes em considerar que isso acontece sempre ou quase sempre, à semelhança 
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do que acontece quando são questionados sobre o encorajamento que a escola faz 

para que os alunos trabalhem com empenho.  

Já em relação aos assistentes técnicos e operacionais, cerca de dois terços dos 

professores inquiridos acha que o seu trabalho é reconhecido, no entanto, quase 20% 

deste público não sabe o suficiente para opinar sobre esta questão. 

Relativamente à forma como os alunos olham para a escola, cerca de 73% referiu que 

os recursos e as condições de aprendizagem são bons e 67% revela que se sentem 

sempre ou muitas vezes seguros e bem integrados na escola. Os docentes parecem 

ter uma perceção ainda mais otimista, pois 97% julgam que os alunos se sentem bem 

na escola e 92% consideram, inclusivamente, que os professores se sentem bem no 

seu local de trabalho. Na verdade, o clima organizacional da escola apresenta-se 

sempre motivador e estimulante para 31% dos docentes que responderam ao 

inquérito, enquanto 60% o consideram assim muitas vezes.  

Conclui-se, pois, que estes últimos anos letivos, a escola, muito através da sua 

direção e do seu corpo docente, tem tentado implementar uma cultura de escola que 

privilegia aspetos de cariz afetivo e pessoal, mas que também aposta na qualidade do 

serviço educativo prestado e na criação de um ambiente motivador e estimulante, 

favorável à aprendizagem e que conduz à obtenção de resultados académicos 

conducentes com as expectativas criadas por todos os intervenientes no processo 

4. Liderança e Gestão 
 

O domínio Liderança e Gestão é essencial para aferir o funcionamento da instituição, e 

operacionalizar procedimentos que visem a excelência, pois da visão estratégica da 

sua liderança, da correta mobilização de recursos humanos e materiais e da 

capacidade da se autoavaliar, usando os respetivos resultados com vista a um melhor 

planeamento, organização e redefinição de práticas, depende o êxito e a eficácia do 

trabalho realizado na escola. 

A perspetiva dos colaboradores e utilizadores da instituição sobre a estratégia, o 

planeamento, as pessoas, as parcerias, os recursos e os processos, permite uma 

observação da organização em diferentes ângulos, promovendo uma análise holística 

do seu desempenho. 

Neste sentido, parece natural que a equipa tenha tentado aferir, através dos inquéritos 

realizados, em que medida é que a direção está a corresponder às necessidades e 

expectativas do corpo docente e da instituição escolar. Por isso, questionou-se se a 
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comunidade escolar reconhece na direção competências de gestão, liderança e 

abertura à inovação e 96% dos docentes inquiridos responderam que isso é visível 

sempre ou quase sempre. Indagou-se também se a comunicação entre a direção e a 

restante comunidade escolar era suficiente e, mais uma vez, as respostas foram 

esmagadoramente favoráveis, pois 91% dos docentes consideraram que essa 

comunicação é suficiente sempre ou muitas vezes e apenas 7% julga que é suficiente 

apenas algumas vezes.  

No que diz respeito ao exercício de liderança pela Direção a grande maioria dos 

inquiridos considera que: 

 - os recursos humanos são geridos eficazmente (91% ) 

  a delegação de competências noutros atores educativos e integra diferentes 

contributos nas tomadas de decisão é efetiva no agrupamento (81%) 

  envolve a comunidade educativa em projetos (96%) 

  conhece os assuntos sobre os quais tem de decidir (95%) 

  divulga a informação atempada e eficazmente (97%) 

  toma decisões no momento oportuno e atua de forma democrática (87%) 

  agenda reuniões para discussão e análise das questões da vida da escola 

com a frequência adequada (88%) 

  possui um projeto pedagógico e uma visão estratégica para a escola (96%) 

  considera importante o empenhamento e envolvimento das pessoas, quando 

faz a distribuição de tarefas e responsabilidades (87%) 

  reconhece, estimula e valoriza o esforço e trabalho dos professores (93%) 

  analisa e reflete criticamente os resultados obtidos em articulação com os 

órgãos de gestão pedagógica da escola (93%) 

  estabelece protocolos e acordos de cooperação com outras escolas e 

instituições (91%) 

  mostra disponibilidade para ouvir os professores da escola quando necessário 

(90%) 

  estimula o desenvolvimento profissional dos diferentes atores educativos 

(93%) 

Da análise destes resultados, infere-se que em termos globais a direção tem um papel 

proativo e democrático, gere eficazmente os recursos humanos, analisa e reflete sobre 

a sua ação, promove a inovação e a interação entre todos. 

Ainda relativamente à direção, quis esta equipa entender de que modo é que os 

docentes perspetivavam a forma como a direção reconhece o seu esforço e os apoia 

no seu trabalho. Neste sentido, quando questionados sobre o reconhecimento do 
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esforço e da qualidade do seu trabalho pela direção, 80% dos docentes apontou que 

sente esse reconhecimento sempre ou muitas vezes, porém, 17% refere que só 

contacta com esse reconhecimento algumas vezes. Resultados semelhantes 

encontram-se quando se pergunta aos professores se se sentem apoiados pela 

direção e se confiam no seu trabalho, pois aqui 88% respondem que essa é a sua 

perceção sempre ou muitas vezes e 12% afirmam que só têm essa sensibilidade 

algumas vezes. 

Uma vez que as atividades não letivas são uma questão nem sempre muito 

consensual e de difícil planificação, indagou-se junto dos docentes se entendiam que a 

respetiva planificação por parte da direção carecia de melhorias e somente 6% 

consideram que a planificação destas atividades não necessitava de melhorias, os 

restantes dividiram-se entre os que defendem que havia algumas vezes necessidade 

de rever essa planificação e os que julgam que essa necessidade existe muitas vezes 

ou sempre. 

Continua a ser um dos pontos a ter em atenção a divulgação das deliberações 

emanadas pelo Conselho Geral (CG). A Ação de Melhoria nº 2 foi direcionada neste 

sentido mas cerca de 20% dos inquiridos continua a considerar que não conhece o 

que se discute neste órgão e cerca de 6% que apenas tem conhecimento de algumas 

das suas decisões. No entanto, 75% considera que o mesmo se organiza de forma a 

garantir a audição regular dos diferentes sectores e parceiros com interesses e 

responsabilidades na escola. Para além disto, a grande maioria considera que 

promove e incentiva o relacionamento com a comunidade educativa e aprova o projeto 

educativo (80%).  

Foi considerado pelos inquiridos, com valores entre os 82% e os 100%, que o 

Conselho Pedagógico define linhas gerais de política educativa da escola, aprova 

documentos de gestão pedagógica, define a política de avaliação de aprendizagens e 

aprova os critérios de avaliação, avalia a eficácia das medidas de apoio educativo, 

elabora o plano de formação da escola, define as prioridades da escola relativamente 

a estabelecimento de parcerias e intercâmbios, define critérios de formação e 

atribuição de turmas e horários aos professores, toma decisões de carácter 

pedagógico em articulação com o Coordenador de Departamento e os professores e 

define dispositivos de acompanhamento e monitorização permanente da avaliação dos 

alunos. 
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No que diz respeito à valorização das lideranças intermédias, o foco da análise 

centrou-se no funcionamento dos Departamentos, Subdepartamentos e Conselhos de 

turma/Ano. Uma maioria significativa dos docentes inquiridos considera que os 

seguintes aspetos são abordados nas respetivas estruturas: 

  distribuição dos conteúdos programáticos (91%) 

  planificação de unidades letivas (92%) 

  seleção/elaboração de materiais pedagógicos (92%) 

  discussão de estratégias de diferenciação pedagógica (100%) 

  planeamento de atividades interdisciplinares (99%) 

  elaboração de testes/documentos de avaliação (90%) 

  definição de critérios de avaliação por disciplina (92%) 

  análise dos resultados dos alunos (97%) 

  análise e reflexão sobre práticas educativas (99%) 

  avaliação da eficácia das estratégias de ensino (99%) 

  organização de atividades de complemento curricular (90%) 

  análise das necessidade de formação de professores (98%) 

  atribuição de classificações (89%) 

  análise do aproveitamento dos alunos (100%) 

  analise do cumprimento /implementação do PTT (100%) 

  planeamento de atividades curriculares interdisciplinares (100%) 

  elaboração de planos de apoio, acompanhamento ou desenvolvimento (93%) 

  definição de estratégias comuns de apoio a alunos com dificuldades de 

aprendizagem (98%) 

  definição de critérios de avaliação (90%) 

  avaliação da eficácia das medidas de apoio implementadas (98%) 

  definição de estratégias tendentes ao envolvimento dos encarregados de 

educação no acompanhamento dos educandos (95%) 

  avaliação da eficácia das estratégias de ensino (100%) 

 análise dos problemas pessoais dos alunos (94%) 

 análise de discordâncias apresentadas por encarregados de educação (68%) 

 análise de problemas disciplinares da turma (95%) 

 estabelecimento de normas de comportamento da turma (93%) 

 

No âmbito da visão estratégica, planeamento, estratégia e afetação de recursos 

humanos e físicos, as Ações de Melhoria nº 4 e 5 tinham como meta não só promover 

o ajuste da oferta educativa, mas também utilizar eficazmente cada projeto ou 
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atividade extracurricular para o desenvolvimento do currículo e da aprendizagem. Ora, 

os docentes consideraram, na generalidade, que a oferta educativa contribui para o 

prestígio do agrupamento junto da comunidade (88%), que responde às 

necessidades/características dos alunos (85%), apresentando uma oferta diversificada 

e abrangente. Importa notar que o agrupamento não recuou perante uma oferta 

educativa nova e resolveu ser pioneiro na abertura de Cursos vocacionais de 2º e 3º 

ciclo, pese embora a dimensão do desafio, a exigência de disponibilidade, dedicação e 

abertura à inovação e à mudança que isso implicaria. 

Em termos das condições físicas das escolas do Agrupamento e dos recursos 

pedagógicos nelas existentes, a Ação de Melhoria nº 6 supunha um claro investimento 

nas questões relacionadas com as intervenções ao nível das instalações e das 

condições de segurança. Quanto a esta matéria, a equipa não carece de resultados de 

questionários para concluir, de forma inequívoca, que as instalações e as condições 

de segurança e conforto sofreram alterações positivas, úteis e eficazes, 

nomeadamente: 

 Sala de convívio dos alunos (pintura, aquisição de mobiliário),  

 Biblioteca Escolar (infiltrações, aquisição de fundo documental 

 Telhado (reparação de pontos de infiltração em todo o telhado) 

 Refeitório (aquisição de cortinas e colocação de pinturas) 

 Telefones (reestruturação e reparação da rede) 

 WC do primeiro ciclo (reparação) 

 Portas das salas de aula e serviços da escola (pintura) 

 Início da criação de um jardim sensorial 

 Apetrechamento das unidades de ensino estruturado com material didático 

 Colocação de cortinas do Gabinete da Direção 

 Sonorização da sala de música e remodelação da arrecadação, com a 

colocação de uma divisória 

 Eletrificação e iluminação da estufa e substituição das respetivas telhas 

 Aquisição de um palco amovível e colocação de projetores no telheiro 

 Equipamento da sala 30 (Educação Tecnológica) com ferramentas e material 

de apoio 

 Substituição de extintores, mangueiras das bocas de incêndio e campainha do 

alarme  
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Acresce dizer que foram ainda adquiridos tablets para utilização pela comunidade 

educativa e foi criado um regulamento de utilização dos mesmos, para além de ter 

havido uma melhoria significativa na gestão dos registos de reuniões, recorrendo ao 

programa UTILatas, que permitiu uma maior facilidade de comunicação entre todos 

os intervenientes e controlo do registo destes documentos. 

Ainda no âmbito deste domínio, a Ação de Melhoria nº 7 visava a formação e 

promoção do Pessoal Docente e Não Docente, através de uma divulgação eficaz de 

formações creditadas e, pelas respostas obtidas, julga-se que esta tarefa foi 

globalmente conseguida.  

No início do ano letivo foi feito o levantamento das necessidades de formação tendo 

sido elencadas as seguintes temáticas: gestão de stress e de conflitos/indisciplina, 

comunicação e relações interpessoais, desenvolvimento da criatividade, utilização de 

ferramentas informáticas, formação específica da minha área disciplinar, avaliação das 

aprendizagens, avaliação docente.  

As ações frequentadas pelo pessoal docente e não docente do agrupamento 

abordaram as seguintes temáticas 

Formação Pessoal Docente Formação de Pessoal não docente 

Creditada 

 Avaliação Externa da Dimensão  
Científica e Pedagógica: Formação de 
Avaliadores 

 Coaching em contexto escolar 

 Laboratório dos contadores de 
histórias 

 SPC & Boardmaker – Rio  Maior 

 Adequações Curriculares ou 
Diferenciação Curricular 

 Coastwatch 

 Metas curriculares 

 Curso de Cidadania e 
Segurança/2014 

 Formas de intervenção precoce em 
crianças com NEE 

 Siadap e a reunião de avaliação, 
negociação  contratualização 

 Novo estatuto disciplinar da Função 
Pública 

 Organização Escolar e ação educativa 
para o pessoal não docente 

 Comunicação interpessoal e gestão de 
conflitos para o pessoal não docente 

 Primeiros socorros 

 Poce- Educação – formação 
complementar 

 Seminário Contab e Poc Educação 

 Regime de contrato de trabalho em 
Funções Públicas 

 Regime de vínculos, carreira e 
remunerações 

 Regime de mobilidade entre serviços 

Ações de Curta duração 

 Seminário: Partilha de boas 
práticas e experiências em Informática 
Educacional 
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 Coaching em meio escolar 

 Tablets em contexto Educativo 

 Robots entre gerações 

 Seminário Eco-escolas 

 Utilização de materiais nas disciplinas 
de expressões 

 Encontro TIC@Portugal’ 2014 

 Desporto Escolar 

 Apple Learning Event 

 Encontro interconcelhio “ Por entre 
laços de saberes”.  

 Key for schools 

dos trabalhadores da administração 
pública 

 Compras públicas 

 Sensibilização à temática dos maus 
tratos 

 

Conclui-se que foi facultada formação diversificada para pessoal docente e não 

docente e que se registou uma aposta substancial na melhoria do serviço prestado, 

respondendo às necessidades diagnosticadas no início do ano letivo. 

5. Conclusões 
 

É agora fundamental proceder a um breve balanço da eficácia de cada uma das ações 

de melhoria que constituem o Plano de Melhorias em implementação: 

 Ação de melhoria Nº 1 – “ Solidez na Gestão Pedagógica”  

O PAA foi operacionalizado com base nas propostas de atividades submetidas 

no programa de Gestão de Atividades e Recursos Educativos (G.A.R.E.), 

possibilitando uma certa agilização do processo e permitindo a realização de 

estatísticas para análises posteriores. No relatório relativo ao PAA sugere-se que, no 

início do próximo ano letivo, o Conselho Pedagógico defina as competências e 

critérios objetivos de uniformização e orientação para a elaboração do respetivo Plano 

de Atividades. Contudo, alguns departamentos poderão propor já algumas atividades, 

durante a preparação para o ano letivo 2014/2015, durante o mês de julho. 

Foram ajustados os principais documentos reguladores do agrupamento, tendo em 

conta a análise efectuada nas diferentes estruturas do agrupamento. Assim, foram 

reformulados o Regulamento Interno, o PAA e o código de conduta. Foram ainda 

elaborados o guião de articulação curricular, o Gabinete de Apoio ao Aluno e o Projeto 

Curricular de Agrupamento. 
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 Ação de melhoria Nº 2 – “Promoção do trabalho desenvolvido pelo Conselho 

Geral”  

O resultado a alcançar com esta ação aparenta ter sido conseguido, uma vez que 

parece que a maioria dos inquiridos já tem noção das competências deste órgão, 

porém ainda há algum trabalho a fazer no que respeita à divulgação das decisões 

tomadas nas sessões de Conselho Geral. Sugere-se que após cada reunião deste 

órgão se difunda uma síntese dos trabalhos realizados. 

 Ação de melhoria Nº 3 – “Mudança Planeada”  

 No que respeita ao sistema GARE, continua a haver algumas dificuldades e 

dúvidas com a sua utilização, que se espera que se desvaneçam durante o 

próximo ano letivo. No sentido de ultrapassar alguns constrangimentos que ainda 

persistem, a equipa do PAA voltou a clarificar as regras básicas de funcionamento. 

O inventário dos recursos e bens móveis da escola encontra-se concluído de 

acordo com o estipulado pela direção e as diretrizes dadas à equipa responsável, 

para além disto, está já em franca progressão a introdução dos dados no CIBE. 

 Ação de melhoria Nº 4 – “Ajuste da Oferta Educativa”  

Ao longo do ano letivo, a Psicóloga foi desenvolvendo e dinamizando iniciativas 

não só para esclarecer os alunos acerca das alternativas que a instituição escolar 

lhes poderá oferecer, mas também foi diagnosticando as situações que careciam 

de acompanhamento especial e foi procedendo ao levantamento dos interesses 

dos alunos relativamente a outras ofertas educativas. 

Durante este ano letivo estiveram em funcionamento dois cursos vocacionais nesta 

escola, um referente ao 2º ciclo e outro ao 3º. Esta mostrou-se uma alternativa 

adequada para alguns alunos deste agrupamento, cujo perfil se enquadrava na 

filosofia desta nova oferta educativa. Isto mesmo é comprovado pelos resultados 

obtidos pelos alunos das duas turmas. Em consequência, o agrupamento pretende 

abrir novamente esta oferta para ambos os ciclos, acrescentando ainda uma 

segunda turma de 3º ciclo. 

Por isso, considera-se que o objetivo de ajustar a oferta educativa também foi, 

globalmente, atingido, pese embora o constrangimento da equipa de SPO poder 

dar continuidade, de forma consistente, ao trabalho desenvolvido em virtude da 
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impossibilidade de garantir o recurso humano e que esse mantenha o seu posto de 

trabalho. 

Em relação ao percurso dos alunos que concluíram os seus estudos no nosso 

agrupamento, apurou-se que: 

 Todos os alunos do Percurso Curricular Alternativo optaram por continuar os 

seus estudos frequentando um curso profissional. 

 Dos alunos que frequentaram o ensino regular, cerca de um quarto pretende 

optar por cursos profissionais, enquanto os restantes escolheram o 

prosseguimento de estudos de nível secundário.    

 

 Ação de melhoria Nº 5 – “Articulação entre os projetos e destes com o 

currículo” 

 

Tanto quanto se pode aferir pelo Relatório do PAA, as atividades propostas e 

desenvolvidas corresponderam às necessidades e interesses dos alunos, estando em 

harmónica articulação com o Projeto Educativo e tendo sido direcionadas para as 

respetivas metas, em particular com os Eixos 1, 2 e 3. Aliás, houve o cuidado de que 

as propostas fossem ao encontro das necessidades educativas definidas no PEA, 

complementassem as áreas curriculares, concorressem de uma forma significativa 

para o sucesso destas e se apresentassem como uma mais-valia para o 

desenvolvimento pessoal do público a que se destinavam, contemplando sempre que 

possível a integração dos alunos com NEE. O mesmo documento conclui que os 

saberes e as experiências adquiridos nas atividades deverão ser avaliados 

nomeadamente no que diz respeito às efetivas competências adquiridas pelos alunos, 

em contexto de avaliação formativa e sumativa, já que as mesmas deverão ser parte 

integrante de cada Projeto de Trabalho de Turma. Para tal, sugere-se que os diretores 

de turma e responsáveis pelas atividades continuem a estabelecer e a aperfeiçoar 

estratégias de comunicação, devidamente articuladas, para que essa informação seja 

de forma objetiva utilizada na avaliação periódica e final dos alunos.   

Destes factos deve ser dado conhecimento aos alunos, no início de cada ano letivo, de 

modo a suscitar nos mesmos a necessária responsabilização perante as atividades de 

enriquecimento curricular e para que sintam valorizado o seu empenho nessas 

mesmas atividades.   
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Propõe-se ainda que sejam solicitadas propostas de atividades aos encarregados de 

educação e seus representantes, aos alunos, ao pessoal não docente e ao pessoal 

docente e que a elaboração, a coordenação e dinamização do plano de atividades 

esteja a cargo de uma equipa que possa coordenar mais eficaz e permanentemente 

não só o trabalho desenvolvido, mas também uma avaliação consciente e profícua de 

cada uma das atividades dinamizadas. 

A direção do agrupamento elaborou um guião de articulação curricular que visava 

orientar a implementação de ações concretas de forma a aprofundar a articulação 

curricular nas suas diferentes vertentes. Este processo atingiu um grau elevado de 

sucesso ao nível da concretização dos objetivos estabelecidos e, nesse sentido, os 

processos de trabalho ao nível da articulação curricular, foram manifestamente 

importantes ao nível dos seguintes contributos. face às prioridades estabelecidas: 

 a reflexão em sede subdepartamentos e o preenchimento das grelhas de 

articulação vertical;  

 propostas apresentadas em sede Conselho Pedagógicos pelos representantes 

dos departamentos curriculares e a definição de regras a considerar na 

elaboração dos critérios de avaliação, nomeadamente a definição de níveis de 

competências para a avaliação de indicadores de carater mais subjetivo, a 

definição do perfil do aluno e a inserção nos critérios para 2014/2015 de um 

indicador transversal relativo à valorização da língua portuguesa.  

 uniformização do modelo de recolha dos critérios específicos, 

 definição de um conjunto claro de critérios gerais e dos pesos uniformes por 

ano/ciclo a atribuir ao domínio do Saber Ser/Estar, permitindo uma valorização 

articulada das competências socias e cívicas;  

 integração nos critérios gerais de avaliação, no domínio do saber, de cinco 

descritores para parâmetro “Competências Funcionais da Língua Portuguesa”, 

assim como, a aprovação de um plano integrado de desenvolvimento do 

português no agrupamento;  

 realização de várias atividades conjuntas para a consolidação de 

conhecimentos curriculares;  

 propostas de atividades conjuntas apresentadas nas grelhas de articulação 

horizontal por vários subdepartamentos;  
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 definição de linhas de ação transversais de promoção da criatividade e do 

desenvolvimento dos conceitos e técnicas das expressões artísticas na 

preparação dos eventos do agrupamento, dos quais se realçam a Festa Final 

de Ano e a Festa de Natal, com as atividades “Presépios de Natal”, 

“Construção de Árvores de Natal” ou “A escola também é tua…”;  

 envolvimento da oferta complementar com outros subdepartamentos e clubes;  

 propostas apresentadas no PAA importantes para a contextualização dos 

objetivos e para disciplinar e uniformizar os processos de trabalho;  

 renovação das condições de funcionamento das BE´s e o reconhecimento 

destes espaços pedagógicos como instrumentos determinantes para o apoio 

ao currículo e para a melhorias das competências leitoras e das aprendizagens 

dos alunos;  

 aceitação de propostas de trabalho apresentadas nas estruturas intermédias e 

a cooperação e adaptação dos docentes ao projeto de intervenção e ao plano 

estratégico do Diretor do Agrupamento.  

A equipa de autoavaliação regista ainda outros avanços efetuados em termos de 

articulação curricular, nomeadamente através de: 

 lecionação das AEC por docentes da escola; 

 reuniões entre os coordenadores dos subdepartamentos de Inglês, 

Educação Física, Educação Musical, Artes Visuais e Educação Visual e 

Tecnológica e os docentes que leccionaram AEC;  

 reuniões conjuntas semanais entre os docentes que lecionaram português, 

o mesmo acontecendo com os docentes de matemática e de inglês; 

 assessorias e coadjuvações em várias áreas do saber e destas com áreas 

afins, com especial incidência nas turmas de final de ciclo; 

 reuniões de preparação do ano letivo entre docentes dos vários ciclos de 

ensino e entre os docentes do 1.º ciclo e do pré-escolar; 

 preparação conjunta das fichas de avaliação, das matrizes e planificações, 

com especial incidência na orgânica do 1.º ciclo; 

 reflexão em torno dos resultados da avaliação do final do 1.º período que 

origina alterações na ação de melhoria n.º 8 e consequentes remodelações; 

 realização das provas de aferição interna e dos testes intermédios, cuja 

preparação e análise de resultados contribui para momentos de partilha e 

redefinição de estratégias. 
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 Ação de melhoria Nº 6 – “Melhoria das condições de trabalho e segurança” 

Este é um campo onde as modificações são inquestionáveis e os objetivos 

inequivocamente atingidos, uma vez que se realizaram as intervenções ao nível 

das instalações da escola (pinturas e restauro de espaços, telheiro na entrada, 

entre outros). 

A equipa apurou, junto dos responsáveis, um conjunto de necessidades ainda não 

resolvidas. Assim, carecem de solução os seguintes problemas: 

 Reparação do WC dos docentes  

 Telhado da escola sede (remoção de amianto) 

 Telheiro no CE2 (diligências junto da autarquia) 

 Cozinha (melhoria do sistema de extração de fumos) 

 Investimento em sistemas de aquecimento (vidro duplo e ar 

condicionado) 

 Realização de simulacros e evacuações planeadas 

 Divulgação do Plano de Segurança 

 Melhorar o apetrechamento da sala de Multideficiência com recursos 

adaptados ao perfil dos utentes 

 Criar sistemas de reciclagem e reutilização no agrupamento 

 Implementação dos sumários eletrónicos 

 

A não resolução destas problemáticas poderá colocar em causa a segurança, saúde e 

higiene dos clientes da instituição. 

A equipa considera igualmente importante que se desenvolvam esforços no sentido de 

equipar a escola sede com um auditório na sala 26. Este equipamento criará 

condições para que o desenvolvimento de alguns projetos possa efetivar-se, abrindo 

caminho a metodologias inovadoras e de excelência.   

 Ação de melhoria Nº 7 – “Formação para o Pessoal docente e não docente” 

Pelo levantamento realizado das formações disponibilizadas/frequentadas pelos 

docentes e não docentes pode concluir-se que a oferta foi diversificada e 

correspondeu às expectativas e necessidades iniciais, obtidas a partir do levantamento 

realizado no início do ano letivo. Pontualmente algumas áreas não foram cobertas, 
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nomeadamente as relacionadas com formação na área disciplinar, uma vez que não 

houve oferta na área de abrangência do CFAELMT. 

 Ação de melhoria Nº 8 – “Sucesso Mais“  

Os resultados da avaliação interna reflectem, na globalidade, uma melhoria ao nível do  

3.º ciclo e um decréscimo na margem de sucesso ao nível do 1º e 2.º ciclos. 

Por outro lado, a avaliação externa demonstra uma tendência positiva nos três ciclos 

do ensino básico, particularmente ao nível da disciplina de português nos três ciclos e 

da matemática no 3º ciclo. 

A equipa julga pertinente registar que as medidas contempladas nesta ação de 

melhoria, nas suas mais variadas vertentes, parecem estar a começar a produzir os 

efeitos pretendidos, embora não tão rapidamente e expressivamente como se poderia 

desejar. Reforça-se ainda a ideia de que esta medida deverá ser analisada e 

reajustada sempre que se julgar útil e conveniente, sendo que o final do 1.º período 

será um momento privilegiado para o fazer. 

 

Por fim, a equipa considera que a implementação do Plano de Melhorias tem 

correspondido, de um modo geral, ao que se tinha delineado a priori, havendo, 

todavia, a premente necessidade de dar continuidade ao trabalho desenvolvido com 

vista à tão desejada excelência. 

Parece claro que não é fácil nem rápido proceder à alteração de alguns hábitos já 

enraizados em qualquer instituição, porém, não é de todo impossível. Convém, no 

entanto, reconhecer que grande parte das medidas implementadas só darão frutos 

bem evidentes e mensuráveis num espaço temporal mais alargado. Torna-se, por isso, 

fundamental, não descurar o esforço e empenho dedicados a cada uma das ações 

delineadas, dando continuidade ao trabalho desenvolvido durante este ano letivo. 

 

23 de julho de 2014 

Equipa de autoavaliação 

 


