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Introdução  

 

A avaliação do Projeto Educativo deve permitir uma retroação contínua no sentido de 

redefinir a análise da situação, reelaborar os objetivos estratégicos, repensar a ação, 

a escolha dos meios e analisar os resultados.  

Esta avaliação trata-se de uma avaliação realizada no final do ano letivo de 2015, que 

corresponde ao final do ciclo de vigência do Projeto Educativo. A presente avaliação 

tem em vista proceder ao balanço dos objetivos atingidos e a atingir. Esta avaliação 

visa também apontar caminhos a seguir no próximo Projeto Educativo.  

Cumpre-nos referir que o Projeto Educativo cujo tema aglutinador era “Articular para 

o Sucesso” sofreu uma pequena reformulação no início do presente ano letivo. Esta 

reformulação surgiu da necessidade de estruturar o documento por forma a torná-lo 

mais claro e fácil de consultar e a tornar as metas facilmente quantificáveis.  

As metas definidas devem ser avaliadas à luz do ponto de partida deste projeto, 

podendo algumas delas já estarem um pouco desatualizadas (nomeadamente no que 

diz respeito à última dimensão- Integração, Qualidade e Equidade de Oportunidades). 
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Indicadores considerados para a avaliação  

 

Os indicadores considerados para a avaliação final de execução do Projeto Educativo 

do Agrupamento, foram os seguintes:  

 

 Carta de Missão do Diretor; 

 Plano Estratégico; 

 Resultados da avaliação interna final de ano escolar; 

 Resultados da avaliação externa de âmbito nacional (Testes Intermédios e 

Provas Finais); 

 Plano Anual de Atividades; 

 Relatórios do Observatório da Qualidade do Agrupamento; 

 Dados Estatísticos do Agrupamento; 

 Relatório do Núcleo de Articulação Curricular; 

 Atas dos diferentes departamentos/subdepartamentos; 

 Relatório do Gabinete de Apoio ao Aluno. 
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GRAU DE CONSECUÇÃO A NÍVEL DO PLANO DE CONCRETIZAÇÃO  

O Projeto Educativo do Agrupamento estruturou-se em 3 eixos (Qualidade Educativa, 

Cidadania e Integração, Qualidade e Equidade de Oportunidades), abrangendo um 

total de 5 prioridades e de 13 objetivos estratégicos. Na execução do Projeto 

Educativo, no conjunto dos domínios, dimensões e eixos de intervenção, estavam 

previstas 66 Metas Educativas.  

No final deste projeto, foram atingidas um total de 58 Metas Educativas, o que 

corresponde a uma taxa de eficácia de 87,9%. 

Eixo Prioridade Objetivos estratégicos Nº de 
Metas 
previstas 

Nº de 
Metas 
alcançadas 

Total de 
eficácia 

1 QUALIDADE 
EDUCATIVA 

A - SUCESSO 
EDUCATIVO 

OE1 - Melhorar os resultados escolares 8 3 38% 

OE2 - Dinamizar o processo de 
articulação curricular 

5 5 100% 

B - 
QUALIDADE 
DO SERVIÇO 
PRESTADO 

OE3 - Promover a formação de pessoal 

docente e não docente 

 

2 2 100% 

OE4 - Melhorar os equipamentos e 
espaços 

5 5 100% 

OE5 - Melhorar o funcionamento das 
AEC 

3 3 100% 

OE6 - Adequar os documentos 
reguladores do agrupamento à nova 
realidade educativa 

1 1 100% 

OE7- Adequar o Plano Anual de 
Atividades ao projeto educativo e ao 

currículo 

2 2 100% 

2 

CIDADANIA 

C - EDUCAÇÃO 
PARA A 
CIDADANIA 

OE8 - Promover de uma cidadania ativa 6 6 100% 

OE9 - Envolver e responsabilizar os 
encarregados de educação 

4 4 100% 

OE10 - Promover hábitos de vida 
saudável 

9 6 67% 

3 

INTEGRAÇÃO,  
QUALIDADE E 
EQUIDADE 
DE 

D - 
ASSEGURAR O 
PROSSEGUIME
NTO DE 
ESTUDOS 

OE11 - Prevenir o abandono escolar 8 8 100% 
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OPORTUNIDA
DES 

E - INTEGRAR 
ALUNOS COM 
NEE 

OE12 - Garantir a oportunidade de 
sucesso a todos os alunos com NEE 

9 9 100% 

OE13 - Garantir a oportunidade de 
sucesso a todos os alunos estrangeiros 

4 4 100% 

 

EIXO 1 QALIDADE EDUCATIVA 

PRIORIDADE 
A 

SUCESSO EDUCATIVO 

OBJETIVO META BALANÇO/AVALIAÇÃO 

OE1 - 
Melhorar os 
resultados 
escolares 

M1: Aumentar a percentagem de sucesso. 

Pré-escolar:   

M1.1: Sucesso nas áreas a observar 97% 

 

Taxa de transição/aprovação: 

M1.2: 1.º ciclo - 90% 

      M1.2.1: 1.º ano = 100% 

      M1.2.2: 2.º ano ≥ 80%  

      M1.2.3: 3.º ano≥ 90%  

      M1.2.4: 4.º ano≥ 90% 

M1.3: 2.º ciclo≥ 85%  

     M1.3.1: 5.º ano≥ 85% 

    M1.3.2: 6.º ano≥ 85%  

 M1.4: 3.º ciclo≥ 85% 

    M1.4.1: 7.º ano≥ 85%  

    M1.4.2: 8.º ano≥ 83%  

   M1.4.3: 9.º ano≥ 87% 

Cursos vocacionais: 

M1.5: Taxa de conclusão dos cursos ≥70% 

 

Pré-escolar 

M1.1: Sucesso nas áreas 
a observar - 100% 

Taxa de 
transição/aprovação: 

M1.2: 1.º ciclo - 90% 

    M1.2.1: 1.º ano = 100% 

     M1.2.2: 2.º ano ≥ 74%  

     M1.2.3: 3.º ano≥ 99%  

      M1.2.4: 4.º ano≥ 91% 

M1.3: 2.º ciclo≥ 87%  

     M1.3.1: 5.º ano≥ 87% 

    M1.3.2: 6.º ano≥ 86%  

 M1.4: 3.o ciclo≥ 94% 

    M1.4.1: 7.º ano≥ 94%  

    M1.4.2: 8.º ano≥ 96%  

   M1.4.3: 9.º ano≥ 94% 

Cursos vocacionais: 

M1.5: Taxa de conclusão 
dos cursos de 75% 
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Meta atingida. 

 

M2: Aumentar a taxa de sucesso por 

disciplina/ano, no ensino básico, em relação 

aos valores homólogos do ano anterior, 

conforme o definido no anexo 1. 

 

A taxa de sucesso foi 
atingida em 56% das 
disciplinas de acordo 
com tabela anexa. 

Meta atingida 
parcialmente. 

M3: Obter taxas de conclusão dos módulos 
das disciplinas dos cursos vocacionais≥90% 

Taxa de conclusão dos 
módulos das disciplinas 
dos cursos vocacionais 
obtida 97%. 

Meta atingida. 

M4:Atingir valores de sucesso acima dos 
valores obtidos a nível nacional nas provas 
finais de ciclo. 

1º ciclo não atingiu. 
2º ciclo igualou os 
valores na disciplina 
português. 
3º ciclo não atingiu a 
matemática. 
 
Meta não atingida 

M5: Obter valores médios de qualidade 
acima das médias nacionais nas provas finais 
de ciclo. 

Os valores médios de 
qualidade foram 
inferiores às médias 
nacionais. 

Meta não atingida. 

M6: Obter discrepâncias médias entre as 
classificações internas e externas de 
Português e Matemática, em valor absoluto, 
inferiores a: 

M6.1:  1.º ciclo < 0,5 

 

 

M6.2:   2.º ciclo < 0,4 

 

 

            3.º ciclo < 0,4 

No 1º ciclo a meta foi 
alcançada a Matemática 
(0,5), mas não foi 
atingida na disciplina de 
Português (0,55). 

No 2º ciclo a meta foi 
alcançada a Português 
(0,3), mas não foi 
atingida a Matemática 
(0,6).  

No 3º ciclo a meta foi 
alcançada em ambas as 
disciplinas.             
Português (0,1) e a 
Matemática (0,2). 

Meta não atingida (1º e 
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 2º ciclos). 

M7: Melhorar o sucesso dos alunos com PAPI: 

M7.1: 1.º ciclo ≥ 75%  

M7.2: 2.º ciclo ≥ 68%  

M7.3: 3.º ciclo ≥ 58% 

Dos alunos com PAPI 
obtiveram sucesso: 

 1.º ciclo – 64%  

 2.º ciclo - 63%  

 3.º ciclo - 84% 

A meta não atingida (1º e 
2º ciclos) 

M8: Aumentar a percentagem de alunos  

distinguidos nos quadros de excelência,  

valor e mérito desportivo de 14,4% para15%. 

 

Apenas uma 

percentagem de 13% 

obteve esta distinção. 

 

Meta não atingida. 

 OE2 - 
Dinamizar o 
processo de 
articulação 
curricular 

Dinamizar o 
processo de 
articulação 
curricular 

M9: Construir instrumentos de apoio à 
articulação curricular: 

M9.1: grelha por disciplina /ano para a 
articulação vertical 

M9.2: grelhas de articulação por turma para 
dinamização da articulação horizontal 

Foram elaboradas todas 
estas grelhas de suporte 
à articulação curricular 
vertical e horizontal.  

Foi, ainda, criado o 
Núcleo de Articulação 
Curricular. 

Meta atingida. 

M10: Obter uma percentagem de atas com 
referência ao trabalho na articulação 
curricular ≥70% 

 

Meta atingida. 

M11: Realizar um número de reuniões do 
NAC para análise e implementação do 
processo de articulação curricular ≥3 

Foram realizadas 4 
reuniões. 

Meta atingida.  

M12: Realizar um número de reuniões de 
articulação com o departamento do 1.º 
ciclo/docentes das AEC onde se abordem as 
estratégias de articulação curricular ≥4 

 

Foram realizadas 4 ou 
mais reuniões por turma. 

Meta atingida.  

M13: Realizar pelo menos uma reunião anual 
entre os docentes DT/professores titulares e 
professores de Português e Matemática, 
aquando da mudança de ciclo e para cada 

 

Meta atingida. 
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mudança de ciclo/nível.  

 

 

EIXO 1 QUALIDADE EDUCATIVA 

PRIORIDADE 
B 

QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO 

OBJETIVO META  BALANÇO/AVALIAÇÃO 

 OE3 - Promover a 
formação de pessoal 
docente e não docente 

 

M14: Elaborar um plano 
anual de formação interna e 
externa, com pelo menos: 

M14.1: 12 ações para pessoal 
docente 

M14.2: 6 para pessoal não 
docente 

 M14.3: 1 para pais e EE 

Foi elaborado o Plano de 
formação com: 

 

13 formações para 
pessoal docente; 

9 formações para pessoal 
não docente 

2 formações/ palestras 
para Encarregados de 
Educação 

Meta atingida. 

M15: Cumprir pelo menos 
75% das propostas do plano 
de formação 

O Plano de Formação foi 
totalmente cumprido e 
superado. 

Meta atingida.  

 OE4 - Melhorar os 
equipamentos e espaços 

M16: Pintar e/ou restaurar 
pelo menos 6 espaços das 
escolas do agrupamento 

Procedeu-se aos 
seguintes restauros:   

Sala 29, Gabinete 10; 
Sala convívio de alunos; 
Parque de jogos do 
CEPRB; Gabinete de 
Apoio ao Aluno; Sala 12; 
pintura da cozinha da 
escola sede; extração dos 
tetos falsos; pintura dos 
tetos. 

Meta atingida.  

M17: Substituir o telhado da Foi reparado o telhado da 
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escola sede do agrupamento escola sede. 

Meta atingida.  

M18: Obter uma taxa de 
satisfação da classe docente 
em relação à prontidão do 
funcionamento do 
equipamento ≥ 70% 

 

Meta atingida. 

M19: Colocar de um telheiro 
no CE n.º 2 de Rio Maior 

Meta atingida. 

M20: Construir de um jardim 
sensorial para as unidades de 
apoio especializado 

Meta atingida. 

OE5 - Melhorar o 
funcionamento das AEC 

M21: Obter pelo menos 50% 
de opiniões positivas, por 
parte dos docentes, quando 
comparada a metodologia 
adotada este ano nas AEC 
com o trabalho realizado no 
ano anterior. 

Obteve-se uma taxa de 
opiniões positivas 
superior a 50%. 

Meta atingida.  

M22: Diminuir pelo menos 
10% dos casos de indisciplina 
nas AEC (passar de 60 para 
menos de 54) 

Registaram-se 36 casos 
de indisciplina nas AEC. 

Meta atingida. 

M23: Diversificar a oferta 
formativa das Atividades de 
Enriquecimento Curricular 

A oferta formativa foi 
diversificada com a 
implementação do Ensino 
Experimental das 
Ciências, para além das 
atividades de 
enriquecimento curricular 
já existentes.  

Meta atingida. 

OE6 E6 - Adequar os 
documentos reguladores 
do agrupamento à nova 
realidade educativa 

M24: Reformular documentos 
reguladores: 
M24.1: Reformular o PEA 
M24.2: Elaborar um novo 
Regulamento Interno 
M24.3: Construir um novo 
Projeto Curricular de 
Agrupamento 
M24.4: Rever o código de 
conduta  
M24.5: Adequar os 
diferentes regimentos do 

Todos os documentos 
foram elaborados e/ou 
reformulados: 

Reformulou-se o PEA; 

Elaborou-se um novo RI; 

Construiu-se um novo 
PCA; 

Definiram-se os 
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agrupamento à luz do novo 
Regulamento Interno  
 
M24.6:Elaborar um relatório 
e contas de gerência que 
compare receitas e despesas 
e os pontos fortes das 
mesmas 
M24.7: Elaborar um concurso 
para o novo logotipo do 
agrupamento  

M24.8: Definir linhas claras e 
contextualizadas para a 
elaboração do orçamento e 
para o SASE 

regimentos dos 
subdepartamentos; 

Apresentou-se o Relatório 
de contas; 

 

Aprovou-se um novo 
logotipo do Agrupamento; 

Foi elaborado um Guião 
para elaboração do 
orçamento do SASE. 

Meta atingida. 

OE7- Adequar o Plano 
Anual de Atividades ao 
projeto educativo e ao 
currículo 

M25: Executar, com sucesso, 
pelo menos 90% das 
atividades propostas no PAA; 

 

 

Meta atingida. 

M26: Articular todas as 
atividades do PAA com o PEA 

Todas as atividades 
inseridas no PAA 
articulam com o PEA. 

Meta atingida 

 

EIXO 2  CIDADANIA 

PRIORIDADE C EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

OBJETIVO META  BALANÇO/AVALIAÇÃO 

OE8 - Promover de uma 
cidadania ativa 

M27: Reduzir o número de 
participações disciplinares 
na atividade letiva 
M27.1: Pré-escolar = 0 
M27.2: 1.º ciclo < 21 
M27.3: 2.º ciclo < 35 
M27.4:  3.º ciclo< 29 
M27.5: Cursos Vocacionais 
< 180 

As participações 
disciplinares foram as 
seguintes:  
Pré-escolar = 0 
1.º ciclo =4 
 2.º ciclo = 31 
3.º ciclo = 30  
Cursos Vocacionais = 97 
Meta atingida. 

 

M28: Realizar pelo menos 5 
atividades visando a 
promoção da cidadania 
com cada grupo/turma 

Foram promovidas em 
média 6 atividades. 

Meta atingida. 
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M29: Elaborar um código 
de conduta que englobe 
declarações de 
compromisso com alunos, 
pais e EE 

Meta atingida. 

M30: Criar de um conselho 
de delegados de turma 

Meta atingida. 

M31: Realizar pelo menos 
duas reuniões anuais do 
conselho de delegados de 
turma 

Foi realizada 1 reunião 
formal de conselho de 
delegados de turma e uma 
reunião informal. 

Meta atingida. 

M32: Dinamizar do projeto 
a “Escola também é 
tua...”, no qual os alunos 
se envolvam em pelo 
menos 3 atividades anuais 
de cidadania e uma de 
solidariedade 

O projeto “A Escola 
também é tua…” foi 
dinamizado nas diferentes 
escolas do agrupamento 
contemplando pelo menos 
3 atividades de cidadania e 
uma atividade no âmbito 
da solidariedade 
dinamizada pela docente 
de EMRC. 

Meta atingida.  

OE9 - Envolver e 
responsabilizar os 
encarregados de educação 

M33: Garantir a presença 
de pelo menos 50% dos EE 
em 75% das reuniões com 
DT/professores 
titulares/educadores (são 
consideradas como 
presenças de EE aquelas 
que realizadas em outra 
data se destinem ao 
mesmo fim) 

 

 

Meta atingida. 

M34: Criar de um conselho 
de representantes de pais 
e EE de turma 

Meta atingida. 

M35: Realizar pelo menos 
duas reuniões anuais do 
conselho de representantes 
de EE de turma 

Foi realizada 1 reunião com 
a totalidade dos EE e 5 
reuniões setoriais 

Meta atingida.  

M36: Realizar pelo menos 4 
atividades que prevejam o 
envolvimento direto de 

Foram realizadas as 
seguintes festividades e 
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pais e EE efemérides:  

Cerimónia de entrega de 
diplomas de QEMVD; Feira 
de Outono; Festa de Natal; 
Festas de Final de Ano, 
Jornadas Culturais; Festas 
das Sopas, Piqueniques; 
Aula aberta de Zumba e 
Jantar de finalistas com 
Cerimónia de Entrega de 
diplomas; 

Meta atingida.  

OE10 - Promover hábitos 
de vida saudável 

M37: Aumentar e 
diversificar a oferta em 
termos de Desporto Escolar 

Diversificou-se a oferta do 
Desporto Escolar com o 
grupo de Dança e passou-se 
de 1 para 2 grupos/equipa 
de BOCCIA. 

Meta atingida.  

M38: Dinamizar pelo menos 
5 atividades de promoção 
de hábitos de vida saudável 

Foram promovidas mais de 
5 atividades. 

Meta atingida. 

M39: Obter uma taxa de 
planos de trabalho de 
turma que abordem a 
temática dos hábitos de 
vida saudável> 80% 

Todos os planos de 
trabalho de turma abordam 
a temática. 

Meta atingida. 

M40: Aumentar, na escola 
sede, o rácio de almoços 
por aluno no refeitório 
(>68 ) 

O rácio de almoços por 
aluno no refeitório foi de 
66,4. 

Meta não atingida.  

M41: Diminuir, em cada 
período letivo, a 
percentagem de refeições 
com multa na escola sede 
(11,6% para 11% -1.ºP; 10%-
2.ºP e 9%- 3.ºP) 

A percentagem de 
refeições com multa na 
escola sede foi de: 

11,6% no 1º P; 9,9% no 2º P 
e 11,3% no 3º P. 

A meta não foi alcançada. 

M42: Diminuir a 
percentagem de refeições 
encomendas e não 
servidas, na escola sede, 

A percentagem de 
refeições encomendadas e 
não servidas foi de 2,6% 
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do agrupamento (de 2,7% 
para 2,5%) 

Não atingida. 

M43:Aumentar a 
monitorização do consumo 
de suplemento alimentar, 
através de relatórios 
trimestrais de consumo 

Todos os meses foi emitido 
relatório de monitorização 
de consumos e elaborado 
trimestralmente um 
relatório síntese.  

Meta atingida.  

M44: Desenvolver pelo 
menos 3 atividades visando 
a promoção da segurança e 
do respeito pelo meio 
ambiente 

Foi elaborado o Plano de 
segurança e um Power 
Point explicativo; 

Foram colocadas portas 
com evacuação de 
emergência.   

Foram dinamizadas mais de 
3 atividades visando a 
promoção da segurança e o 
Respeito pelo ambiente. 
Participamos, ainda, no 
Projeto Eco-escolas e Ilídio 
Pinho.  

Meta atingida.  

M45: Realizar pelo menos 3 
atividades por turma/grupo 
visando o respeito pelo 
meio ambiente 

Foram realizadas em média 
5 atividades. 

Meta atingida. 

 

 

EIXO 3 INTEGRAÇÃO,  QUALIDADE E IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES 

PRIORIDADE D ASSEGURAR O PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS 

OBJETIVO META  BALANÇO/AVALIAÇÃO 

OE11 - Prevenir o 
abandono escolar 

M46: Obter taxas de 
abandono escolar: 
 
M46.1: 1.º ciclo < 1% 
 
M46.2: 2.º ciclo < 2%  
 
 

 

No 1º ciclo, a meta é 
cumprida na íntegra (<1%); 

- no 2º ciclo, 1,1% cumpre 
a meta estabelecida (<2%); 



 15 

M46.3:    3.º ciclo < 3% 
 
 
 
M46.4: Cursos Vocacionais 
< 6% 

No 3º ciclo, 0,4% cumpre a 
meta estabelecida (<3%); 

Nos cursos vocacionais, a 
meta não é atingida 
(14,3%). 

 

Meta atingida (com 
exceção dos cursos 
vocacionais) 

 

 

M47: Diversificar a oferta 
educativa ajustando a 
mesma ao perfil dos 
alunos, nomeadamente 
através da oferta de Cursos 
Vocacionais e turmas de 
PCA. 

Promoveram-se 3 Cursos 
Vocacionais e 2 PCA.  

Meta atingida.  

M48: Obter um número 
médio de anos para a 
conclusão do ensino básico 
< 9,8 anos 

O número médio de anos 
para a conclusão do ensino 
básico foi de 9,66 anos. 

Meta atingida. 

M49: Obter uma taxa de 
frequência/conclusão dos 
cursos vocacionais > 70% 
dos alunos 

A taxa de 
frequência/conclusão foi 
alcançada tendo o valor de 
86%. 

Meta atingida. 

M50: Obter uma taxa de 
eficácia dos alunos com 
tutoria >50% 

Obteve-se uma taxa de 
eficácia de 58,8%. 

Meta atingida.  

M51: Desenvolver pelo 
menos 3 ações de 
orientação vocacional 

Desenvolveu-se orientação 
escolar através do SPO; 
realizou-se a Visita à EPRM 
e ESRM; Participação na 
Mostra Rio. 

Meta atingida. 

M52: Implementar um 
sistema de Orientação 

Foi Implementado um 
sistema de Orientação 
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escolar e vocacional para 
alunos em final de ensino 
básico com uma taxa de 
acompanhamento regular  
> 70% (Considera-se 
acompanhamento regular 
sempre que o aluno esteja 
presente em pelo menos 
75% das sessões e conclua 
os trabalhos de orientação) 

escolar e vocacional pelo  
SPO com uma taxa de 
acompanhamento regular 
de 100%. 

Meta atingida. 

M53: Obter uma taxa de 
alunos que continua os seus 
estudos nos Cursos de 
Prosseguimentos de 
Estudos > 50% 

56,1% dos alunos 
pretendem prosseguir 
estudos por uma via não 
profissional, tendo em 
conta o universo de alunos 
previsto na meta.  
 
Meta atingida. 

 

EIXO 3 INTEGRAÇÃO,  QUALIDADE E IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES 

PRIORIDADE  E INTEGRAR ALUNOS COM NEE 

OBJETIVO META  BALANÇO/AVALIAÇÃO 

OE12 12 - Garantir a 
oportunidade de sucesso a 
todos os alunos com NEE 

M54: Obter uma taxa de 
sucesso para alunos com 
NEE > 87% 

A taxa de sucesso para 
alunos com NEE foi de 93%. 

Meta atingida.  

M55: Criar a oferta de 
Desporto Adaptado 
(Boccia) no agrupamento e 
garantir a sua dinamização 

Foi criado o Desporto 
Adaptado (Boccia) e 
dinamizado com a 
participação em 
competições. 

Meta atingida.  

M56: Apetrechar as 
Unidades de Apoio 
Especializado com recursos 
pedagógicos e condições 
para a realização de um 
trabalho adaptado às 
necessidades dos utentes 
dos espaços 

As Unidades de Apoio 
foram apetrechadas: Bola 
de luzes; colchão; 
instrumentos musicais; 
triciclo; luzes LED e bolas 
sensoriais. 

Meta atingida. 

M57: Obter uma taxa de 
sucesso das disciplinas dos 

Todos os alunos com CEI 
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alunos com CEI > 95% obtiveram sucesso (100%) 

Meta atingida. 

M58: Obter uma taxa de 
implementação das 
medidas previstas nos PEI 
dos alunos > 90% 

Todas as medidas previstas 
nos PEIs foram 
implementadas. 

Meta atingida. 

M59: Obter uma taxa de 
participação dos alunos das 
UEAM e das UEEA nas 
atividades da escola 
previstas para a totalidade 
dos alunos > 75% 
(Considera-se participação 
do grupo quando pelo 
menos 75% dos alunos 
estiverem presentes nas 
atividades) 

 

 

Meta atingida. 

M60: Dinamizar uma 
estrutura de apoio aos 
alunos disléxicos, Projeto 
de Intervenção e 
reeducação para alunos 
com Dislexia, Disortografia 
e Disgrafia 

Foi dinamizado o Projeto 
de Intervenção e 
Reeducação. 

Meta atingida. 

M61: Obter uma taxa de 
participação dos alunos 
propostos para o Projeto 
de Intervenção e 
Reeducação para alunos 
com Dislexia > 75% 
(Considera-se como 
participação a presença em 
pelo menos 75% das 
sessões) 

Verificou-se uma 
participação de 95%. 

Meta atingida.  

M62: Elaborar PIT para 
todos os alunos, cuja lei o 
prevê, englobando pelo 
menos 3 atividades 
distintas de preparação 
para a vida pós-escolar. 

Foram concluídos 3 PITs ao 
abrigo da legislação em 
vigor, integrando 3 
atividades de preparação 
para a vida pós-escolar. 

Meta atingida. 

OE13 OE13: Garantir a 
oportunidade de sucesso a 
todos os alunos 

M63: Obter uma taxa de 
sucesso de alunos 
estrangeiros> 90% 

Meta atingida. 
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estrangeiros1 M64: Realizar pelo menos 3 
atividades de cariz cultural 
orientadas para outras 
culturas/línguas 

Foram realizadas 
atividades integradas nas 
Jornadas Culturais: 
Pequeno-almoço 
internacional; 
Comemoração do Dia 
Europeu das Línguas. 

Meta atingida. 

M65: Dinamizar pelo menos 
um projeto internacional 
de promoção da 
multiculturalidade 

Foi dinamizado o Projeto 
de Erasmus+. 

Meta atingida. 

M66: Realizar pelo menos 3 
atividades de cariz cultural 
orientadas para outras 
culturas/línguas previstas 
nos planos de trabalho das 
turmas com alunos 
estrangeiros 

Meta atingida. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na globalidade, a quase totalidade das metas previstas para o Projeto Educativo foram 
atingidas. Todas as metas que não foram totalmente alcançadas foram-no 

                                                        
1  Neste momento o número de alunos estrangeiros a frequentar o agrupamento é 
pouco significativo. Contudo há a referir que estes alunos foram plenamente 
integrados nas turmas/na escola, tendo sido desenvolvidas todas as ações possíveis 
para o sucesso dessa integração. Consideram-se, por isso, estas metas totalmente 
alcançadas.  
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parcialmente. Podendo concluir-se que: 

 O grau de consecução a nível do plano de concretização do Projeto Educativo 
foi muito bom, das 66 metas propostas 58 foram alcançadas.  

 As metas educativas previstas foram atingidas com sucesso (taxa de eficácia de 
87,9%). O pleno só não foi possível devido às metas educativas previstas na 
dimensão Resultados Escolares do Projeto Educativo que não foram atingidas. 
Também outras duas metas educativas, relacionadas com o número de almoços 
por aluno e diminuição da aquisição de senhas de almoço com multa não foram 
atingidas.  

 Existiu um esforço por parte das diversas estruturas de orientação educativa, 
no sentido de alcançar as metas previstas.  

 As metas atingidas traduzem um elevado dinamismo das diversas estruturas de 
orientação educativa.  

 Salienta-se ainda a consolidação de uma cultura de rigor e exigência, cada vez 
mais praticada por toda a comunidade escolar o que contribuiu para a melhoria 
do desempenho global da organização interna do Agrupamento.  

 O Agrupamento cumpriu, assim, a sua missão, contribuindo para a formação 
integral dos seus alunos e alunas, como é a sua finalidade primordial.  

 

 

Rio Maior, 21 de julho de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 – METAS – SUCESSO – Disciplina (%) 
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Ciclo Disciplina 
2013/2014 2014/2015 

Diferencial 
Meta Resultados Meta Resultados 

1
º 

C
1

ºi
cl

o
 

Português 94 89 91 86 -5 

Matemática 93 87 89 83 -6 

Estudo do Meio 98 95 96 94 -2 

2
º 

C
ic

lo
 

Português 91 74 78 84 +6 

Inglês 88 81 83 80 -3 

Matemática 86 64 68 71 +3 

Ciências 
Naturais 

93 86 88 87 -1 

HGP 90 90 89 89 0 

Ed. Musical 90 95 93 84 -9 

3
º 

C
ic

lo
 

Português 85 84 85 86 +1 

Inglês 77 84 85 80 -5 

Francês 94 91 94 99 +5 

Espanhol 97 99 99 100 +1 

História 89 93 91 94 +3 

Geografia 90 96 94 95 +1 

Matemática 72 55 60 61 +1 

Ciências 
Naturais 

88 96 94 93 -1 

Físico-Química 80 84 84 88 +4 

 

 


