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Introdução 
 

 

Edital PNPSE, 17 de junho de 2016 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2016, de 24 de março, formalizou a 

criação do Programa Nacional para a Promoção do Sucesso Escolar, cuja finalidade 

era promover um ensino de qualidade para todos e combater o insucesso escolar, 

num quadro de valorização da igualdade de oportunidades e do aumento da eficiência 

e qualidade da escola pública. 

Para consecução do supracitado programa, houve lugar à apresentação de planos de 

ação estratégica pelos agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas, com vista à 

promoção do sucesso escolar, desenhados para o biénio 2016/2018, que foram 

submetidos a candidatura após a sua aprovação pelos respetivos conselho geral e 

conselho pedagógico. 

Pretendia-se que as escolas procedessem à elaboração e apresentação de Planos de 

Ação Estratégica próprios, alicerçados em medidas simples e cirúrgicas, que visassem 

a resolução dos problemas concretos e específicos de cada realidade educativa e 

evitando a construção de documentos demagógicos ou utópicos. 

Segundo fontes ministeriais, aquilo que resultou da totalidade dos planos elaborados 

pelas escolas foram 2.915 medidas que abarcam várias áreas como o envolvimento 

parental, a reorganização de turmas para lidar com dificuldades de leitura, medidas de 

trabalho colaborativo entre professores ou medidas de reflexão sobre os instrumentos 

de avaliação, entre outras. 

No caso concreto deste Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva, 

o seu Plano de Ação Estratégica para a Promoção do Sucesso Escolar (PAEPSE) 

contempla não só um compromisso geral relativo à melhoria de sucesso nos três 

ciclos de ensino, bem como um conjunto de cinco medidas ( Sucesso + / Mat+ / 

Domínio da Oralidade e da Escrita / Articular para o sucesso / + Cidadania) formuladas 

com base nas evidências da investigação e nos resultados do diagnóstico feito à 
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instituição escolar, e cujo cumprimento deve ser periodicamente avaliado e comparado 

com as metas delineadas. 

Neste sentido, o presente relatório apresenta os resultados e a respetiva análise 

decorrentes dos dados recolhidos, através do preenchimento de grelhas estatísticas, 

dos resultados da avaliação interna, do Relatório Estatístico do agrupamento, do 

Relatório Núcleo da Articulação Curricular, do Relatório do Gabinete de Atendimento 

ao Aluno, do Relatório do projeto de oralidade e escrita e do Relatório do Observatório 

da Qualidade. 
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1. Metas - PAEPSE 

O Plano de Ação Estratégica para a Promoção do Sucesso Escolar deste 

agrupamento contempla, em primeiro lugar, um compromisso geral relativo à melhoria 

de sucesso nos três ciclos de ensino, e depois um conjunto de cinco medidas 

(Sucesso + / Mat+ / Domínio da Oralidade e da Escrita / Articular para o sucesso / + 

Cidadania), apresentadas de forma simples, mensurável e objetiva e acompanhadas 

da fonte de recolha de dados, do responsável pela mesma, bem como da evidência 

dos mesmos dados, como a seguir se apresenta. 

Compromisso geral  

Meta para 

2016/2017 

1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo 

93,7% 90,3% 93,2% 

Evidência: Relatório Estatístico e OQA 

Responsável pela recolha de dados: Teresa Maximiano 

Fonte: Dados da avaliação interna 

 

Medida 1 – Sucesso + 

Meta para 2016/2017: transição de 90% dos alunos do 2.º ano  

Evidência: Relatório Estatístico 

Responsável pela recolha de dados: Teresa Maximiano 

Fonte: Dados da avaliação interna 

 

Medida 2 – Mat + 

Meta para 1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo 



Relatório de Implementação do PAEPSE 2016/2017 

 

6  Observatório da Qualidade 

 

2016/2017 90% 77% 72% 

Evidência: Relatórios Estatístico e OQA 

Responsável pela recolha de dados: Teresa Maximiano 

Fonte: Dados da avaliação interna 

 

Medida 3 – Domínio da Oralidade e Escrita 

Meta para 

2016/2017 

PT ING FR ESP 

2.º ciclo 3.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo 

85 88 87 86 - 98 - 99 

Evidência: Relatórios Estatístico e OQA 

Responsável pela recolha de dados: Teresa Maximiano 

Fonte: Dados da avaliação interna 

 

 

Meta para 

2016/2017 

PT ING FR ESP 

2.º ciclo 3.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo 

? ? ? ? ? ? ? ? 

Evidência: Relatórios Estatístico e OQA 

Responsável pela recolha de dados: Sandrina Ribeiro 

Fonte: Dados iniciais das equipas (1.º P) 

Dados do relatório anual do Projeto de Oralidade e Escrita (dados do 3.ºP) 
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Medida 4 – Articular para o sucesso 

Meta para 

2016/2017 

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

97 100 90 91 91 88 88 88 88 86 

Evidência: Relatório NAC 

Responsável pela recolha de dados: Humberto Novais 

Fonte: Relatório do NAC e do OQA 

 

Medida 5 – + Cidadania 

Meta para 

2016/2017 

Pré 1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo O. ofertas 

AEC CL 

Participações 

Diciplinares 

<2 <25 <15 <30 <32 <120 

Evidência: Relatório Estatístico e do OQA 

Responsável pela recolha de dados: Teresa Maximiano 

Fonte: Relatório do GAA e grelhas estatísticas 
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1.1. Compromisso geral 

Meta para 

2016/2017 

 

Resultados finais  

1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo 

93,7% 90,3% 93,2% 

97,9% 93,6% 91,8% 

 

O Compromisso geral para este ano letivo era manter as taxas de transição dos três 

ciclos de escolaridade acima dos 90 pontos percentuais. Na verdade, no 1º ciclo, 

alcançou-se uma taxa de aprovações/transições de 97,91%, superior à do ano letivo 

anterior que ficou nos 93,83% (+4,08%). Logo, a taxa de aprovações/transições, no 

final do 1º ciclo, cumpriu com a meta estipulada que é ≥ 93,7%, não tendo sido 

cumprida unicamente no 1º ano, onde a meta estipulada é de 100%, tendo apenas 

chegado aos 98,94% (+0,17% em relação ao ano anterior). 

Quanto ao 2º ciclo, alcançou-se uma taxa de aprovações/transições de 93,6%, inferior 

à do ano letivo anterior que alcançou os 94,8%. Ainda assim, a taxa de 

aprovações/transições cumpriu com a meta estipulada que é ≥90,3%. 

Por sua vez, no 3º ciclo, alcançou-se uma taxa de aprovações/transições de 91,8%, 

inferior à do ano letivo anterior que alcançou os 93,3%. Consequentemente, a taxa de 

aprovações/transições ficou ligeiramente aquém da meta estipulada que é ≥93,2%. 

Conclui-se assim que as metas estabelecidas para o 1º e 2º ciclos foram 

cumpridas, no entanto, não se cumpriu o que havia sido definido como meta para 

o 3º ciclo. 

 

1.2. Medida 1 - Sucesso + 

 

Meta para 2016/2017: transição de 90% dos alunos do 2.º ano  

Resultado final -                        92,7%     

Nos últimos anos letivos, as taxas de transição dos alunos do 2º ano do 1º ciclo têm 

sido algo inferiores ao desejado e apresentavam-se como a situação mais 
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preocupante nesse ciclo, por isso, estabeleceu-se como meta a atingir a transição de, 

pelo menos, 90% dos alunos desse ano de escolaridade. Para minimizar este 

problema, muito se tem investido em metodologias e estratégias que sejam 

promotoras de eficazes momentos de aprendizagem e superação de dificuldades, 

como é o caso das Turmas + no 1º e 2º ano do 1º ciclo, da diversificação das AEC, da 

criação de espaços ActiveLab nos Centros Escolares, entre outras. Pelos resultados 

apurados, pode constatar-se que essa meta foi claramente cumprida. 

1.3. Medida 2 - Mat+ 

Meta para 

2016/2017 

1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo 

90% 77% 72% 

Resultados finais 94,4% 79,9% 72,6% 

Os níveis de sucesso a Matemática têm sido uma prioridade deste agrupamento, daí a 

adoção de medidas de promoção de sucesso como a constituição de Turma+ em 

todos os ciclos e o investimento no apoio ao estudo ou salas de estudo onde se possa 

acompanhar, de modo mais individualizado e diferenciado, alunos com mais 

dificuldades. Com efeito, as medidas implementadas parecem ter sido eficazes, pois, 

no 1º ciclo o nível de sucesso nesta disciplina fixou-se em 94,4%, sendo que as taxas 

de sucesso no ano letivo transato foram de 87,8%. Notou-se, portanto, uma melhoria 

bastante significativa a Matemática que culminou com o cumprimento da meta 

estabelecida para o 1º ciclo. 

Já no segundo ciclo, e em comparação com o ano anterior, verificam-se os seguintes 

resultados: no 5ºano, a taxa de sucesso foi de 80,00% (+7,91%) e no 6ºano de 

79,78% (+2,40%). Por isso, também neste ciclo a meta foi claramente atingida. 

Relativamente ao 3º ciclo, no 7º ano, a taxa de sucesso a matemática foi de 85,71%, 

superior aos 71,19% do ano anterior; no 8ºano, o nível de sucesso nesta disciplina foi 

de 66,67%, superior a 58,11% do ano anterior; enquanto no  9º ano, o sucesso foi de 

64,79%, superior aos 62,86% do ano anterior. Na globalidade, a taxa de sucesso 

desta disciplina no 3º ciclo fixou-se em 72,6%, isto é, 0,6% acima da meta 

definida. 

Por fim, considerando os resultados das Provas Finais do 9ºano e quanto aos níveis 

de sucesso, neste ano letivo a matemática alcançou-se 57,1%. Fazendo a 
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comparação dos resultados obtidos nas Provas Finais de 3º ciclo do presente ano 

letivo com o anterior, verifica-se que na disciplina de matemática a percentagem de 

positivas aumentou em 5,62% e a média desceu de 2,82 para 2,80 (-0,02).  

Relativamente à média de percentagens obtidas nas provas finais do 9º ano, verifica-

se que a matemática, comparando com a percentagem média nacional, os resultados 

de 53,2%, do agrupamento foram superiores aos nacionais que foram de 53%, 

(+0,2%). 

Em relação às metas correspondentes aos valores médios da avaliação externa, a 

disciplina de Matemática obteve valores acima dos médios nacionais (+0,2%). 

 

1.4. Medida 3 - Domínio da Oralidade e Escrita 

 

Domínio da Oralidade e Escrita 

 

Meta para 

2016/2017 

 

Resultados 

Finais 

PT ING FR ESP 

2.º ciclo 3.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo 

85 

 

89 

88 

 

90 

87 

 

83 

86 

 

90 

- 

 

- 

98 

 

100 

- 

 

- 

99 

 

100 

 

Observando os resultados obtidos no domínio da Oralidade e da Escrita, conclui-se 

que a meta estabelecida para as várias línguas, no segundo e terceiro ciclo, foi 

cumprida, exceto no que diz respeito à disciplina de Inglês, cujo resultado fica 4 

pontos aquém do desejado no segundo ciclo. Todavia, face aos resultados 

francamente positivos nas restantes disciplinas e almejando a melhoria deste único 

resultado que não correspondeu ao que se pretendia, considera-se aconselhável a 

manutenção das medidas de promoção de sucesso implementadas nos últimos anos 

letivos (Oficina de Leitura e Escrita / Projeto de Oralidade). 
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Desempenho ao nível da Oralidade 

Meta para 

2016/2017 

PT ING FR ESP 

2.º ciclo 3.º ciclo 

 

2.º ciclo 

 

3.º ciclo 

 

2.º 

ciclo 

3.º ciclo 2.º 

ciclo 

3.º ciclo 

65.1%   64,9%  61,5% 58,9% - 83,6% - 80,4% 

Resultados 

finais 

71%  69,4% 63,4% 64,8%  84,7%  79,4% 

 

Português 

Compreensão do oral 

Anos  1º período 

 

3º período 

5º ano 60,25% 65,25% 

6º ano 70,5% 79,5% 

7º ano 67,6% 73% 

8º ano 63,3% 69,3% 

9º ano 69% 63% 

 

Expressão oral 

Anos  1º período 

 

3º período 

5º ano 70,25% 74,25% 

6º ano 59,25% 65% 
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7º ano 62% 70% 

8º ano 63% 71,6% 

9º ano 64,3% 69,3% 

 

No que se refere em particular ao domínio da oralidade em Português e partindo de 

uma análise comparativa entre a média obtida por ano no primeiro período e a média 

obtida por ano no terceiro período, médias estas divididas pelos dois subdomínios 

(compreensão do oral e expressão oral), verifica-se que houve uma melhoria dos 

resultados em todos os anos e em ambos os subdomínios da Oralidade, à exceção da 

compreensão do oral no 9º ano. Para esta melhoria, no segundo ciclo, contribuiu a 

implementação do Projeto da Oralidade, uma vez que, em grupos mais pequenos, os 

docentes puderam trabalhar, de forma mais individualizada, as dificuldades dos 

alunos. No terceiro ciclo, 7º ano, a Oficina de Leitura e Escrita também possibilitou um 

maior acompanhamento dos discentes na realização dos trabalhos de pesquisa para a 

realização das suas apresentações orais.  

Em suma, no que diz respeito, especificamente, ao domínio da oralidade na língua 

portuguesa, e fazendo a média entre compreensão e expressão oral, a meta 

estabelecida foi superada em todos os anos do 2º e 3º ciclos. 

 

Inglês 

Anos  1º período 

 

3º período 

5º ano 67% 67,26% 

6º ano 55,87% 59,42% 

7º ano 68,6% 77,3% 

8º ano 56% 52,13% 

9º ano 52,53% 64,86% 
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Francês 

Anos  1º período 

 

3º período 

7º ano 80,25% 81,2% 

8º ano 86,3% 87,5% 

9º ano 84,2% 85,4% 

 

Espanhol 

Anos  1º período 

 

3º período 

7º ano 85,9% 84,4% 

8º ano 76,5% 75,75% 

9º ano 78,7% 77,85% 

 

A leitura analítica dos dados apresentados referentes às línguas estrangeiras revela 

uma melhoria dos resultados nas diferentes disciplinas e nos vários anos de 

escolaridade, excetuando-se o 8º ano, na disciplina de inglês e o 7º, 8º e 9º anos, na 

disciplina de espanhol, por isso, pode afirmar-se que a meta delineada no 1º período 

foi atingida em ambos os ciclos a inglês e francês, mas os resultados ao nível da 

oralidade ficaram ligeiramente aquém do esperado a espanhol, embora se tenham 

fixado em valores muito bons. 

Este panorama resulta da implementação do projeto da Oralidade, na medida em que, 

ao facultar o trabalho das aprendizagens em grupos mais pequenos, possibilita 

promover a comunicação em contexto, aplicar estratégias de diferenciação 

pedagógica, desenvolver atividades de interação verbal com os alunos, entre estes e 

os seus pares, dinamizar atividades interativas com enfoque na oralidade dentro de 

situações concretas, aplicar metodologias e estratégias referentes às aprendizagens 

ativas, numa dinâmica pedagógica e didática de Activelab, levando os alunos a 
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construir e a perceber o seu perfil linguístico e a sua função individual e social e 

favorecendo o desenvolvimento da autonomia por parte dos mesmos.   

 

1.5. Medida 4 - Articular para o Sucesso 

 

Meta para 

2016/2017 

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

97 100 90 91 91 88 88 88 88 86 

Resultados 

Finais 

125 151 205 246 116 168 113 54 139 63 

A questão da operacionalização de um sistema de articulação curricular horizontal e 

vertical do currículo, que contribua para o reforço da sequencialidade e consistência 

das aprendizagens, é, obviamente, imperativa para este agrupamento, daí que esta 

medida 4 se centre nesta questão. 

Assim, para otimizar este processo de articulação horizontal, foi contemplado no 

modelo de planificação de longo e médio prazo, um espaço para que os docentes de 

cada disciplina pudessem programar de forma prévia algumas atividades de 

articulação curricular dos conteúdos entre disciplinas do mesmo ano e turma e 

realizaram-se reuniões de articulação entre os docentes representantes de cada 

disciplina do 2º e do 3º ciclo.  

Considera-se, portanto, que a operacionalização do modelo entrou numa fase de 

rotina nos conselhos de turma e que o mesmo é aceite e amplamente discutido por 

todos os docentes nas diferentes reuniões das diversas estruturas pedagógicas. 

Aliás, face aos resultados observáveis, podemos constatar que as metas 

estabelecidas para este ano letivo foram amplamente superadas em todos os 

anos de escolaridade, exceção feita ao 7º e 9º anos, cujo incumprimento da meta 

se deverá, entre outros fatores, à ausência prolongada de alguns docentes, facto que 

comprometeu a realização de diversas atividades de articulação previstas. 
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1.6. Medida 5 - + Cidadania 

Meta para 

2016/2017 

Pré 1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo O. ofertas 

AEC CL 

Participações 

Disciplinares 

 

Resultados  finais 

<2 

 

0 

<25 

 

7 

<15 

 

7 

<30 

 

39 

<32 

 

21 

<120 

 

18cef+5voc 

=23 

 

A propósito da quinta medida (+ Cidadania) é pertinente realçar que a existência e 

implementação de um Código de Conduta em todo o agrupamento, bem como a 

operacionalização do Gabinete de Apoio ao Aluno, na escola sede e nos Centros 

Escolares, em muito têm contribuído para que a questão da disciplina/indisciplina 

apresente uma evolução claramente favorável. 

 Ao observar a evolução das participações disciplinares nos vários ciclos conclui-se 

que: 

 No pré-escolar não há quaisquer ocorrências disciplinares; 

 no 1º ciclo o número de ocorrências disciplinares é um pouco superior  ao do 

ano anterior, todavia, fixa-se em valores muito inferiores aos da meta 

estabelecida; 

 no 2º ciclo verificou-se um significativo aumento destas ocorrências, muito em 

resultado dos problemas comportamentais de alguns alunos de uma turma de 

5º ano; 

 no 3º ciclo o número de ocorrências disciplinares diminuiu ligeiramente em 

relação ao ano anterior, pese embora a persistência de algumas situações 

mais complicadas ao nível da turma de CEF. 

Em conclusão, verifica-se que as metas definidas para esta medida foram 

cumpridas em todos anos e ciclos, exceto no 2º ciclo, pelo que parece ser 

absolutamente pertinente a continuidade das estratégias que têm vindo a ser 

implementadas. 

 
 
 
 
 



Relatório de Implementação do PAEPSE 2016/2017 

 

16  Observatório da Qualidade 

 

2. Conclusão 

As escolas que ambicionam a excelência fazem sempre um esforço de 

autoconhecimento e reflexão sobre os resultados escolares e a prestação do serviço 

educativo, tendo em vista a melhoria da sua qualidade do ensino e, de um modo geral, 

a melhoria de todas as suas valências. 

Ora, o fruto da prestação de um bom serviço é visível, sobretudo, nos resultados 

académicos dos alunos. Daí que estes resultados do desempenho escolar dos 

discentes, não sendo o único indicador do bom trabalho desenvolvido na escola, 

assumam um especial destaque, ao qual este Observatório da Qualidade também não 

tem sido alheio e que se encontram bem patentes neste Plano de Ação Estratégica 

para a Promoção do Sucesso Escolar (PAEPSE). 

No culminar de mais um ano letivo, a equipa considera, na generalidade, que a 

implementação deste novo PAEPSE correspondeu ao previsto, uma vez que cada 

uma das medidas implementadas apresenta a totalidade ou quase a totalidade 

das suas metas atingidas. Afigura-se, portanto, fundamental dar continuidade ao 

trabalho desenvolvido para que se atinjam plenamente todas as metas definidas. 

Sendo que grande parte das medidas implementadas já se estão a revelar profícuas e 

bastante adequadas às problemáticas diagnosticadas, torna-se prioritário não descurar 

o esforço e empenho dedicados a cada uma das medidas que estão delineadas no 

PAEPSE, dando continuidade à edificação cujas estruturas têm sido solidamente 

construídas ao longo deste ano letivo. 
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