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Introdução 
 
“Estou com sede de mudanças, /mas não quero arrastar os móveis,/ nem desentortar os 
quadros. / Quero desabitar meus hábitos.” 

Marla de Queiroz 

O tempo é de mudança. O desafio é mudar no sentido da modernidade, acompanhando 

o desenvolvimento das tecnologias da informação, o acesso quase ilimitado à 

informação, o conhecimento on-line, a mobilidade demográfica e toda uma nova 

tessitura social, revestida de características e necessidades diversas. 

Consequentemente, muito se exige das instituições escolares e estas são colocadas 

perante o colossal desafio de adequar o serviço educativo prestado às enormes 

expectativas e necessidades das comunidades que servem, muito diferentes das que 

serviam há 10, 20 ou 30 anos. 

Nos últimos anos, várias têm sido as estratégias para reforçar a autonomia das escolas, 

por forma a responder aos desafios postos pelas mudanças sociais, melhorando a 

qualidade da educação e adequando os seus produtos às exigências do tecido social. 

Dito de outra forma: tornar eficaz a organização da escola, face a um “público-alvo” cada 

vez mais diverso e com necessidade de um “serviço” cada vez mais diferenciado. Ora, 

considerando que esta eficácia se mede pelo grau do valor acrescentado aos indivíduos, 

por uma escolarização equitativa, então é este o valor que potencia o poder 

transformador da educação escolar. 

Ora, este Agrupamento de Escolas tem procurado alcançar essa desejada eficácia, 

alicerçando-a em processos de aprendizagem contínua, sobretudo autoaprendizagem, 

usando ritmos e dinâmicas próprios, trabalhando com o seu saber que, muitas vezes, 

assentaram em práticas de tentativa-erro. 

 Foi nesta linha de pensamento que este Agrupamento aceitou, no final do passado ano 

letivo, integrar o grupo de seis Agrupamentos de Escolas que aceitaram o desafio 

lançado pelo Ministério da Educação para desenvolverem um projeto pedagógico 

inovador, Projeto Piloto de Inovação Pedagógica (PPIP), cuja missão será criar e 

implementar soluções alternativas, indutoras da qualidade das aprendizagens de todos 

os alunos, reduzindo substancialmente a taxa de retenção e o abandono escolar, 

https://www.pensador.com/autor/marla_de_queiroz/
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promovendo o sucesso escolar e a melhoria da qualidade das aprendizagens em todos 

os anos, ciclos e níveis. 

Em contrapartida, o Ministério da Educação assumiu o compromisso de dar autonomia 

às escolas para reorganizarem turmas, horários, matriz curricular, programas e 

calendário escolar, ou seja, para romperem com a legislação que determina muitas das 

normas que regem as escolas e, em parte, limitam a ação dos professores. A tutela 

confiou a estas seis escolas a possibilidade de criarem projetos audazes, 

contextualizados e únicos, consoante as necessidades dos seus alunos e os recursos 

disponíveis. 

Este Agrupamento continua ciente da responsabilidade e responsabilização que estão 

subjacentes a um projeto desta natureza, até pelo facto de a escola, que durante 

décadas operou pelo diapasão da centralidade, limitando-se a executar decisões 

macrocéfalas da tutela, se encontrar numa posição diferente e inquietante de ter de 

desenhar e executar, sob a “vigilância” de representantes da comunidade e dos 

responsáveis ministeriais, os instrumentos de todo este processo da autonomia escolar. 

Como tem acontecido nos últimos anos letivos, este relatório de autoavaliação continua 

a ser considerado um dos instrumentos de responsabilização da escola, pois continua 

a ser um dos documentos onde se apresentam as contas que a escola e o Diretor têm 

de prestar ao Conselho Geral, na medida em que o processo de autoavaliação das 

escolas se assume como ferramenta da qualidade ao permitir (re)visitar a sua estrutura 

organizativa, as suas práticas, os seus modelos operacionais, levando a uma reflexão 

sobre o modus operandi da instituição, promovendo uma cultura de gestão da qualidade, 

com vista à obtenção de um maior e melhor sucesso educativo. 

Por outro lado, aceita-se agora que a autoavaliação das escolas deve ser um processo 

contínuo e sistemático e, para a sua consecução, as escolas não seguem um referencial 

único no processo de autoavaliação. No Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro 

Pereira da Silva, como já antes fora dito, a escolha recaiu no modelo de monitorização 

da Estrutura Comum de Avaliação (Common Assessment Framework ou C.A.F.).   

Uma vez que a avaliação interna da escola deve articular a prestação de contas sobre 

o uso dos seus recursos humanos e materiais, face aos resultados escolares 

alcançados, com um propósito de promover a melhoria da organização, parece óbvio 

que o objetivo primordial de um Plano de Melhorias seja o mesmo da missão objetiva 

da Escola – melhorar o seu desempenho funcional com consequências positivas nos 

resultados e nas prestações académicas do seu público-alvo. Por isso, o Plano de 

Melhorias, a agora também o Plano de Ação Estratégica para a Promoção do Sucesso 

Escolar (PAEPSE) e os princípios do Projeto Piloto de Inovação Pedagógica (PPIP) 
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contemplam um conjunto de compromissos e comprometimentos para a instituição 

escolar: por um lado, permitem uma maior responsabilização dos vários intervenientes, 

procurando, objetivamente, uma consolidação dos pontos fortes; por outro lado, e esse 

é ponto fulcral, visa responder às áreas de melhoria identificadas através da realização 

de uma série de ações de melhoria.  

Neste sentido, o Plano de Melhoria da Escola, elaborado no ano letivo de 2015/2016 e 

implementado a partir de janeiro de 2016, bem como o PAEPSE apresentam-se, mais 

uma vez, 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. 

No termo deste ano letivo é fundamental proceder à avaliação e monitorização do nível 

de consecução das ações implementadas e do impacto das mesmas na comunidade 

educativa e, sobretudo, nos resultados do desempenho chave dos alunos, sabendo que 

muitas das conclusões deste trabalho poderão ser determinantes para os caminhos a 

trilhar com a continuação da implementação do PPIP no próximo ano letivo. 

Neste sentido, o presente relatório apresenta os resultados da análise documental 

pertinente (Relatório das equipas das Estatísticas do Agrupamento, PAA, PEA, 

Articulação Curricular, Projetos e Clubes, entre outros). Por forma a permitir uma fácil 

leitura e uma imediata apreensão dos dados mais relevantes, a apresentação de toda a 

informação é feita com base nos domínios CAF que também estiveram na base da 

elaboração/estruturação dos questionários supracitados. 

A Escola, como instituição, assumiu o grande desafio de dinamizar os processos de 

melhoria como uma rotina, em que todos devem ser capazes de questionar os 

procedimentos e os resultados, almejando o desenvolvimento de padrões de qualidade. 

Por isso, agora mais do que nunca, espera-se que todos aceitem o compromisso de 

assunção das suas responsabilidades para a consecução de um objetivo comum e 

coletivo de melhoria e eficácia. 

.  
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1. Identificação de Ações de Melhoria 

A equipa responsável procedeu à extração, do Relatório do Observatório da Qualidade 

(2015/2016), dos aspetos a melhorar por critérios de CAF e, após a sua análise e 

delineação das ações de melhoria consideradas pertinentes, as partes interessadas 

(Direção, Pessoal Docente, Pessoal Não Docente, Conselho Geral, Encarregados de 

Educação, entre outros) foram consultadas para fornecerem também os seus 

contributos, elaborando o Plano de Melhorias (2015/2019), cuja atualização se faz 

anualmente e do qual constam as seguintes Ações de Melhoria: 

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 2019 Janeiro 2016 

2 Disciplina + Humberto Novais Julho 2019 Janeiro 2016 

3 
Articulação (curricular e de 

projetos) 
Humberto Novais Julho 2019 Janeiro 2016 

4 
Formação do Pessoal Docente 

e Não docente Cidália Marques 
Julho 2019 Janeiro 2016 

5 
Promoção interna e externa do 

trabalho desenvolvido 
Cidália Marques Julho 2019 Janeiro 2016 

6 
Otimização do serviço não 

docente 
Paula Silva Julho 2019 Janeiro 2016 

7 Procedimentos internos Cidália Marques Julho 2019 Janeiro 2016 

8 
Melhoria nas condições de 

trabalho e segurança 
Paulo Almeida Julho 2019 Janeiro 2016 
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2. Metodologia de recolha da informação 

Todos os processos de autoavaliação institucional resultam sempre de recolha e 

cruzamento de dados, por forma a encontrar as características predominantes das 

práticas e do clima escolar. Para obter informação pertinente, que possa originar uma 

reflexão conjunta e um compromisso para a mudança, fizemos, fundamentalmente, 

recolha de informação existente no Agrupamento sobre equipamentos e recursos, 

projetos e atividades, pessoal docente e não docente e alunos, bem como sobre os 

resultados escolares internos e externos nos diferentes níveis de ensino.  

2.1. Fontes de informação 

 

Os Indicadores de análise tidos em conta para a monitorização/ avaliação de cada um 

dos critérios CAF e de cada uma das ações de melhoria que constam do Plano de 

Melhoria em vigor, incluíram uma recolha de dados noutras fontes de informação, 

nomeadamente: 

 Relatório da equipa do Projeto Educativo do Agrupamento  

 Relatório da equipa do Plano Anual de Atividades 

 Relatório do Núcleo da Articulação Curricular  

 Balanço das atividades dos Projetos e Clubes  

 Relatório da Equipa do Regulamento Interno 

 Relatório da equipa das Estatísticas do Agrupamento 

 Relatório do Coordenador das Tutorias 

 Relatório do Coordenador das Bibliotecas Escolares 

 Relatório das Atividades de Enriquecimento Curricular 

 Relatório de Avaliação Externa (Ariana Cosme e Daniela Ferreira) 

 Análise dos resultados das grelhas estatísticas preenchidas pelos diretores de 

turma 

 Relatório do Coordenador do Gabinete de Apoio ao Aluno 

 Relatório do Serviço de Psicologia e Orientação 

 Relatório da equipa da Educação Especial 

 Relatório do Plano de Ação Estratégica para a Promoção do Sucesso Escolar 

 Atas do Conselho Pedagógico e Conselho Geral 

 Atas dos conselhos de diretores de turma 

 Planos estratégicos da direção 

 Dados recolhidos junto da direção  
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3. Critérios de análise organizacional 

3.1. Liderança 

 

O bom funcionamento da instituição e a forma como os vários procedimentos são 

operacionalizados, visando a excelência, são aspetos determinantes para este domínio 

da “Liderança”. Na verdade, da capacidade de se autoavaliar, usando os respetivos 

resultados para alcançar um melhor planeamento, organização e redefinição de 

práticas, depende o êxito e a eficácia do trabalho realizado pela escola. 

Neste sentido, fazendo a análise das atas do Conselho Pedagógico, bem como das 

publicações na plataforma moodle do Agrupamento e do envio através do email 

institucional, pôde concluir-se o Conselho Pedagógico procede a uma efetiva 

mobilização das estruturas de orientação educativa, propondo-lhes diversas tarefas, 

estratégias e modos de atuação, referentes aos seus campos de ação. Mais se nota 

que a divulgação dos organigramas dos serviços e da liderança de topo é uma 

preocupação frequente e que se consubstancia em difusões dessa informação a toda a 

comunidade. 

Esta equipa ainda apurou junto dos elementos da direção que, relativamente à gestão 

e organização do trabalho dos não docentes, ainda há mais algumas diligências a tomar, 

nomeadamente a elaboração de um código de conduta específico para o pessoal não 

docente, regulando atitudes e procedimentos.   

 

 Ação de Melhoria 6 – Otimização do serviço não docente 

 

Esta ação de melhoria visava, sobretudo, a rentabilização do serviço não docente, 

melhorando o trabalho realizado e o cumprimento das tarefas inerentes a cada 

cargo/função.  

Aliás, foram efetivadas diversas ações para sensibilizar os não docentes para o trabalho 

em equipa, promovendo um bom ambiente de trabalho, e procedeu-se novamente à 

organização dos recursos humanos, por forma a rentabilizar as competências de cada 

assistente operacional 

Contudo, ainda não foi criado o código de ética para pessoal não docente sugerido 

várias vezes por esta equipa. Assim, considera-se que os objetivos desta ação foram 

parcialmente atingidos. 
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Pontos fortes 

 A direção tem um papel pró-ativo e democrático;  

 A direção atua como modelo de suporte à criação de uma cultura de escola;  

 A direção mostra recetividade e disponibilidade para a resolução de qualquer 

situação;  

 Envolvimento e participação da comunidade educativa na atualização dos 

documentos estruturantes (PEA, PCA, RI);  

 Mobilização das estruturas de orientação educativa pelo Conselho Pedagógico;  

 Desempenho dos coordenadores das estruturas intermédias;  

 Visibilidade do trabalho desenvolvido pelo Conselho Geral;  

 Divulgação dos organigramas dos serviços e da liderança de topo; 

 Controlo da assiduidade dos não docentes através do sistema GIAE. 

Sugestões de melhoria 

 

 Elaboração de um código de conduta para pessoal não docente 

 

3.2. Planeamento e estratégia 

 

A perspetiva dos colaboradores, utilizadores e clientes da instituição relativamente à 

visão estratégica da sua liderança, ao seu planeamento e à forma como mobiliza os 

recursos humanos e materiais permite uma observação da organização em diferentes 

ângulos, promovendo uma análise mais abrangente do seu desempenho.  

 

Projeto Educativo do Agrupamento 

 

O Projeto Educativo é um dos documentos estruturantes de maior relevância para o 

Agrupamento, na medida em que define os objetivos estratégicos que se 

consubstanciam em estratégias que apontam para a realização das metas educativas. 

Ora, tudo isto regula e condiciona as opções feitas pela instituição escolar. 

A avaliação do Projeto Educativo do Agrupamento consiste na análise dos indicadores 

de medida/evidência, por este apontados, a fim de verificar se, no ano letivo 2017/2018, 

as metas propostas no PEA são ou continuam a ser as mais adequadas e qual o seu 

grau de execução face aos resultados alcançados pelas diferentes áreas e setores das 

estruturas pedagógicas.  

O Projeto Educativo do Agrupamento estrutura-se em 4 eixos (1- Liderança e Visão 

Estratégica; 2- Sucesso Educativo e Organização Pedagógica; 3-Qualidade do serviço 

prestado e impacto na comunidade e 4- Integração no meio e igualdade de 
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oportunidades), abrangendo um total de 20 objetivos estratégicos. Estes subdividem-se 

em estratégias que apontam para a realização das metas educativas, como se 

esquematiza em seguida: 

 

De um total de 122 metas, 110 metas foram atingidas, 9 metas não foram atingidas e 

3 metas foram parcialmente atingidas. As metas não alcançadas deverão ser alvo de 

uma reflexão para que, por um lado, se possa proceder a uma reformulação das 

estratégias adotadas e, por outro, se implementem medidas que permitam concretizar 

com sucesso esses objetivos.  

Assim, a equipa do PEA apresentou o resumo que se segue das metas não atingidas 

com as recomendações que consideraram pertinentes: 
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O grau de consecução em 2017/2018 das metas previstas no Projeto Educativo foi 

considerado Excelente (90,2% das metas concretizadas), embora algumas metas não 

terem sido atingidas.  

Parece, na perspetiva da equipa do PEA, ser já visível a consolidação de uma cultura 

de escola, de rigor e de exigência praticada por toda a comunidade escolar, factos que 

têm contribuído para a melhoria do desempenho global da organização interna do 

Agrupamento, para a diminuição dos níveis de indisciplina, para a melhoria da qualidade 

de serviço público de educação prestado à comunidade e, consequentemente para a 

valorização profissional dos docentes. 

A mesma equipa destaca ainda o “trabalho efetivo e notável do desempenho dos 

docentes do agrupamento e das chefias intermédias que, confrontados com as 

constantes propostas de desafios de mudança no paradigma educativo que se vive 

atualmente no Agrupamento, especialmente desde o ano letivo 2016/2017, abraçaram 

estas novas oportunidades de trabalho colaborativo e de projeção da qualidade 

pedagógica afirmada nas diferentes unidades orgânicas do agrupamento.”  

Aliás, a equipa deste observatório salienta também a manifestação de um enorme 

sentido de responsabilidade, de evidente dinamismo e de um grande compromisso na 

concretização da visão e da missão traçada para o Projeto Educativo do Agrupamento. 

Todos estes aspetos são resultado do empenho de um grupo docente que, não obstante 

os constrangimentos com que se tem confrontado, não deixa de, diariamente e 

constantemente, pugnar pela qualidade do serviço que presta. 

 

 Oferta Educativa  

 

A oferta educativa que uma instituição escolar põe ao dispor dos seus clientes é reflexo 

não só do seu esforço para corresponder às necessidades e características dos 

mesmos, mas também da sua capacidade de planeamento e estratégia, por isso esta 

equipa considera bastante relevante analisar as opções do Agrupamento a este 

respeito.  

Na verdade, 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.  



Relatório Sumário do Observatório da Qualidade 2017/2018 

 

13  Observatório da Qualidade 

 

Durante este ano letivo estiveram em funcionamento uma turma CEF de 3º ciclo e uma 

turma PCA (Percurso Curricular Alternativo) também de 3º ciclo. Estas mostraram-se 

alternativas adequadas para alguns alunos deste Agrupamento, cujo perfil se 

enquadrava na filosofia destas ofertas educativas. Isto mesmo é comprovado pelos 

resultados obtidos pelos alunos das duas turmas.  

 

 

 Regulamento Interno 

 

O Regulamento Interno reflete o modo como a organização implementa a sua estratégia 

e planeia o seu funcionamento e a gestão de recursos humanos e materiais. Ora, os 

trabalhos da Equipa do Regulamento Interno ao longo deste ano letivo assentaram não 

só na atualização do Regulamento Interno de acordo com a legislação publicada, bem 

como na recolha de sugestões de alteração do RI, e na sua atualização face às 

exigências e alterações decorrentes do PPIP, mas também na análise dos Regimentos 

Internos dos órgãos colegiais, colhendo daí sugestões e propondo, quando necessário, 

alterações ao nível da estrutura e, sempre que imperativos legislativos o impunha, ao 

nível do conteúdo. 

A complexidade organizacional do Agrupamento requer, para o seu adequado 

funcionamento, de um Regulamento Interno que estabeleça as regras de 

comportamento, os vários direitos e deveres de todos os intervenientes no processo 

educativo. Perante o exposto anteriormente, a Equipa do Regulamento Interno concluiu 

que a implementação deste Regulamento Interno decorreu de forma bastante 

satisfatória, tendo concorrido para uma maior aproximação dos diferentes intervenientes 

no processo educativo assim como para a concretização do Projeto Educativo do 

Agrupamento 

 

 Ação de Melhoria 7 – Procedimentos internos 

 

Esta ação de melhoria tem como alvo o reforço dos mecanismos das sugestões e 

reclamações, promovendo a responsabilização de todos os atores do processo 

educativo, otimizando os procedimentos de requisição, reforçando os procedimentos de 

identificação de problemas e fornecendo um feedback atualizado do grau de eficácia, 

prontidão e utilização dos meios colocados ao serviço da comunidade. Por outro lado, 

ambicionava-se também aumentar o consumo médio de refeições por aluno, na escola 

sede, melhorando a qualidade do serviço. 
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Efetivamente foi realizada uma sensibilização a alunos e encarregados de educação 

para a importância de uma alimentação saudável e equilibrada, porém, não foi atingida 

a meta do PEA relativa ao aumento de 1%, relativamente ao ano transato, do consumo 

médio de refeições servidas na escola sede e também ainda não se conseguiu que o 

número de refeições encomendadas e não servidas diminuísse o suficiente para cumprir 

a meta estabelecida (inferior a 2,5%). No entanto, o número de refeições adquiridas com 

taxa apresenta uma ligeira descida, apesar da respetiva meta não ter sido cumprida. 

Por outro lado, ainda não foi criado o questionário permanente na página inicial do 

moodle da escola para reclamações e sugestões e o sistema GARE ainda não está a 

ser utilizado na gestão de recursos educativos, na sua manutenção e na monitorização 

do grau da sua utilização. 

No que se refere aos objetivos a atingir e às atividades a realizar, no âmbito desta ação, 

não pode considerar-se que esta tenha sido plenamente conseguida. 

 

Pontos fortes 

 A Direção promove a inovação e a interação entre toda a comunidade; 

 Definição de planos estratégicos por parte da Direção; 

 Explicitação clara por parte da Direção das linhas orientadoras da política e estratégia 

do Agrupamento (nomeadamente através do Plano Estratégico e Distribuição de 

Tarefas / Plano de Ação Estratégica para a promoção do sucesso Escolar); 

 Ajuste da oferta formativa, em termos de cursos e percursos escolares; 

 Gestão sensata dos recursos humanos, maximizando as competências e melhorando 

os serviços; 

 Eficácia na gestão de recursos materiais e financeiros; 

 Dinamização de uma informação permanente à comunidade educativa, através da 

implementação de sistemas de comunicação (moodle, facebook) 

 Definição, no Projeto Curricular do Agrupamento, das orientações e dos critérios para 

a avaliação dos alunos e constituição de turmas e horários; 

 Diversificação da oferta das AEC e seu modo de funcionamento; 

 Melhoria na gestão dos recursos inventariados, através da adoção de procedimentos 

claros de requisição  

Sugestões de melhoria 

 

 Persistência na sensibilização para a importância de uma alimentação saudável; 

 Reforço nos mecanismos de sugestões ou reclamações, com divulgação das mesmas 

e consequentes medidas adotadas; 

 Utilização do sistema GARE para a gestão dos recursos educativos; 
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3.3. Pessoas 

 

Relativamente ao domínio “Pessoas”, é fundamental perceber o modo como a 

organização gere e desenvolve todo o potencial das pessoas que a compõem, tanto ao 

nível individual, como ao nível da equipa ou da organização no seu conjunto. Para além 

disso, também a forma como a instituição planeia as atividades, a fim de prosseguir a 

política e a estratégia definidas, garantindo a eficácia operacional do seu pessoal, e a 

forma como as avalia, tirando daí dividendos posteriores, são questões determinantes. 

 Projetos e clubes 

Para tirar partido do potencial humano existente, e no sentido de desenvolver trabalhos 

de projeto no âmbito dos Laboratórios de Aprendizagem, garantindo a eficácia do seu 

pessoal e promovendo o desenvolvimento das competências e capacidades dos alunos, 

o Agrupamento criou condições para que diversos docentes e equipas dinamizassem 9 

clubes/projetos diversos que a seguir se apresentam:  

Clubes 

e 

projeto

s 

Eixos do projeto 
educativo 

 
Objetivo principal 

Nº 
de 

Inscr
i-tos 

Aluno
s 

prese
ntes 
em ½ 
das 

sessõ
es 

Síntese das atividades desenvolvidas 

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.  

 

125 87 Sessões de treino semanais (2-3 por grupo/equipa);  

Concentrações/Competições entre escolas (1-2 por 

grupo/equipa);  

Participação em eventos do Agrupamento e em 

colaboração com a Câmara Municipal; 

Iniciação de mais uma modalidade- Parkour que foi 

uma das modalidades com mais adesão. 

C
lu

b
e
 d

a
 H

o
rt

a
 P

e
d

a
g

ó
g

ic
a

 

Eixo 1 - Qualidade 

educativa  

Transmissão de 

valores da 

agricultura como 

fator de 

desenvolvimento 

sustentável; Definir 

estratégias de 

colaboração.  

 

10 12 Arranjo de vedações;  

Limpeza e arranjo de espaços para culturas 

hortícolas; 

Semear e plantar produtos hortícolas (feijão, cebolo, 

tomate, pepino, curgete e beringela;  

Rega de hortícolas e frutíferas;   

Apanho e comercialização de produtos da horta;  

Produção de compostagem com sobras e folhagem 

da horta;  

Limpeza do lago e arranjo do campo de aromáticas;  

Recolha e apanho de sementes para futuras culturas; 

Melhoria de espaços ajardinados em colaboração 

com o clube Eco-escolas. 
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C
lu

b
e
 d

e
 E

x
p

re
s
s

ã
o

 

D
ra

m
á
ti

c
a

 

Eixo 3 - Integração, 

qualidade e 

equidade de 

oportunidades  

Promover o 

relacionamento 

interpessoal  

15 12 Exercícios de expressão dramática, corporal e verbal. 

Jogos dramáticos. Improvisação de situações. 

Criação e adaptação de textos dramáticos. Leitura 

expressiva, encenação e representação de peças de 

teatro. Dinamização de sessões de animação da 

leitura na Biblioteca. Participação em eventos do 

Agrupamento. 

Atividades no âmbito do projeto de articulação 

curricular - Mercadinho Romano (pesquisa temática, 

dramatização de texto/ representação, cenários, 

adereços, figurinos).  

Evento Natureza Cor e Arte 

P
ro

je
to

 I
lí
d

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. 

Alun

os do 

Club

e 

Robo

tic  e 

turm

as 

espe

cífica

s 

Cerc

a de 

200 

aluno

s 

Não 

aplicá-

vel 

Projetos aprovados:  

Todas as abelhinhas voam? (pré-escolar 

programação de bluebots e criação de histórias) 

Vamos plantar uma árvore? (Escola de Asseiceira) 

App – Informações de emergência (Criação de uma 

APP para receção de informação de emergência em 

telemóveis mais antigos) 

Quarto Escuro 2.0 (Percursos na escuridão 

recorrendo a sensores- Jornadas Pedagógicas) 

Mobiliário escolar versus sucesso escolar (adaptação 

do espaço escolar de uma sala de EV) 

 

Realização de jogos, histórias e animações em 

Scratch, 

 

C
lu

b
e
 E

u
ro

p
e
u

 

Eixo 2 – Cidadania  

Sensibilizar e 

desenvolver na 

comunidade 

educativa a 

consciência de ser 

cidadão europeu.  

 

23  15 Atividades de enriquecimento do conhecimento da 

União Europeia enquanto organização política e 

económica; 

Consecução do trabalho/atividades relacionadas com 

o projeto Erasmus+ em que a escola está envolvida 

até ao final do ano letivo; 

Conhecimento da União Europeia: organização e 

instituições;  

Enriquecimento dos conhecimentos sobre a 

constituição, instituições e funcionamento da União 

Europeia. Semelhanças e diferenças geográficas e 

culturais; 

Preparação da visita às escolas parceiras; 

Reuniões para esclarecimento dos Encarregados de 

Educação. 
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C
lu

b
e
 R

o
b

o
ti

c
 

Eixo 1 – Qualidade 

educativa 

Desenvolver o 

raciocínio e a 

criatividade 

20 18 Programação e construção de robots. 

Publicação de página web do clube. 

Animação de robots. 

Conteúdos de segurança na Internet. 

Pilotagem de drones. 

Programação tangível e intangível. 

Construção de protótipos robotizados. 

Dinamização da atividade Hora do código. 

Utilização de apps para movimentação dos robots 

construídos, assim como de drones. 

Utilização do kit electrónico Makeymakey em jogos e 

atividades musicais. 

 Participação em eventos de divulgação e 

representação da escola– dinamização de 

workshops e participação em concursos de Robótica. 

Construção de percursos e cenários de histórias. 

para utilização na robótica, recorrendo à reciclagem. 

em articulação com o Projeto Ecoescolas e 

Expressão Dramática 

Construção de uma APP no âmbito do Projeto Apps 

for Good. 

Desenvolvimento de projetos dos alunos. 

Desenvolvimento de projetos Ilídio Pinho. 

Programação em Scratch 

Trabalho com sensores. 

C
lu

b
e
 d

e
 M

ú
s
ic

a
 

Eixo 3 – Integração, 

qualidade e 

equidade de 

oportunidades 

- desenvolvimento da 

criatividade, da auto 

estima e auto 

confiança e uma 

melhor integração na 

comunidade escolar 

11 5 Apresentação, montagem e experimentação do 

instrumental da sala de música. Aprendizagem e 

reprodução individual e/ou em pequeno grupo de 

ostinatos rítmicos e melódico-rítmicos nos 

instrumentos Orff, nas guitarras, baixo elétrico, 

teclados e bateria. Seleção e ensaio com os alunos 

no instrumental disponível e voz, de música alusiva a 

diferentes épocas e temas; 

Realização de ostinatos melódico-rítmicos em 

instrumental electrónico (guitarra, guitarra baixo e 

teclados) e de multi-percussões (xilofones, 

metalofones, e de altura indefinida), com vista à 

exploração dos instrumentos em questão e 

consequente ensaio de arranjos de música. 

Apresentação do trabalho realizado em quatro Ateliês 

nas Jornadas Culturais; 

Técnicas de flauta e uso de softwares de treino. 

 

Acresce dizer que a monitorização destes Clubes do Agrupamento tem sido feita através 

de uma grelha de avaliação semestral de atividades. 

 

 Plano Anual de Atividades 

O Plano Anual de Atividades (PAA) é o recurso privilegiado para a consecução do 

Projeto Educativo do Agrupamento, visando o integral desenvolvimento dos alunos, num 

meio social e geográfico em que a oferta cultural diversificada não é tão efetiva como 
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se desejaria. Neste sentido, o PAA do Agrupamento cria espaço à promoção de 

atividades integradoras do saber, a articulação horizontal e vertical, podendo ser uma 

estratégia promotora do sucesso, uma vez que integra um caráter mais lúdico e prático 

na aquisição e partilha de saberes de diversas disciplinas e áreas. 

O PAA referente ao presente ano letivo mostrou-se, uma vez mais, ambicioso com 

metas e atividades muito relevantes, em estreita ligação com os valores e objetivos 

propostos no Projeto Educativo, tendo a sua operacionalização seguido os mesmos 

procedimentos dos anos anteriores, recorrendo ao programa de Gestão de Atividades 

e Recursos Educativos (G.A.R.E.) para que haja uma maior agilização e a possibilidade 

de realização de estatísticas para análises posteriores nas diferentes estruturas de 

organização e gestão da escola. 

No presente ano letivo, as atividades propostas foram 194 e o seu grau de execução 

foi considerado muito bom. Considera-se, portanto, que as atividades realizadas (85% 

das propostas) tiveram impacto no desenvolvimento integral dos alunos, que as 

atividades promovidas pela sua estrutura corresponderam ao previsto e consideraram 

positiva ou muito positiva a participação dos docentes nas atividades realizadas. 

As atividades não realizadas (15% das inicialmente propostas) resultaram sobretudo a 

fatores não imputáveis aos seus dinamizadores, nomeadamente: Fatores temporais – 

46%; Recursos materiais e humanos – 11 %; Recursos financeiros não disponíveis – 

3%; e razões de outra ordem e de caráter impeditivo – 40%. 

Das atividades realizadas foram considerados como aspetos mais relevantes os 

seguintes:   

 Contributo para o enriquecimento curricular dos alunos;   

 Empenho e participação dos alunos;   

 Motivação para percursos de aprendizagem diversificados;   

 Pertinência e adequação dos temas propostos;   

 Elevado empenho dos organizadores;   

 Elevado nível de participação geral;   

 Convívio entre os elementos da comunidade escolar;   

 Elevado grau de execução do P. A. A.;   

 Promoção da interdisciplinaridade e da articulação de conteúdos e 

competências; 

 Globalmente, boa articulação entre o P. A. A. e o Projeto Educativo;   

 Contacto dos discentes com atividades culturais e científicas relevantes;   

 Envolvimento da escola com a comunidade e com instituições parceiras.   
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Os professores referem como principais limitações à prossecução do PAA: 

 

 Apesar dos progressos ainda se verifica uma articulação menos consistente do 

que seria desejável entre ciclos: pré-escolar, 1º ciclo, 2º e 3º ciclo. Contudo, 

continua a registar-se uma melhoria em relação a anos anteriores; 

 A participação dos Encarregados de Educação fica ainda aquém do desejável; 

 Algumas das datas programadas para a realização de algumas atividades não 

corresponderam à da sua realização, dado que na maior parte dos casos, 

aquando da aprovação do Plano, não foi possível proceder à sua marcação junto 

das entidades/instituições envolvidas. 

Face a alguns constrangimentos que limitaram a consecução ou o sucesso de certas 

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. 

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

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

mesmas e deverão indicá-lo (estimativa). No que diz respeito às visitas de 

estudo, estas devem ser diversificadas, relacionadas com o currículo da 

disciplina ou disciplinas e, segundo a lei em vigor, terão que ser propostas até 

ao final de outubro. 

 Solicitar às entidades exteriores à escola que promovam as atividades, um 

maior cuidado de agenda, distribuindo-as ao longo do ano letivo. 

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

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

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 foram direcionadas para as metas 

definidas por este. Houve ainda o cuidado de que as propostas fossem ao encontro das 

necessidades educativas definidas no Projeto Educativo, complementassem as áreas 

curriculares, contribuíssem de uma forma significativa para o sucesso destas e 

constituíssem uma mais-valia para o desenvolvimento pessoal do público a que se 

destinavam.  
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No que se refere à participação dos diversos intervenientes educativos, de um modo 

geral, os alunos participaram com muito empenho nas atividades propostas; os 

professores, depois de análise do referido nas atas dos diferentes subdepartamentos e 

departamentos, mostraram um bom grau de participação e de envolvimento nas 

atividades; por fim, os pais e encarregados de educação, evidenciam uma participação 

mais expressiva do que em anos anteriores. 

Pontos fortes 

 

 Promoção e valorização do trabalho colaborativo desenvolvido pelos docentes, 

sobretudo no que diz respeito a projetos e práticas pedagógicas; 

 Divulgação do trabalho realizado pelas pessoas e equipas; 

 Preocupação da Direção em facilitar aos professores os recursos necessários ao seu 

desempenho, apoiando ativamente todos os que têm iniciativas de inovação e de 

melhoria;  

 Envolvimento dos membros da comunidade educativa na tomada de decisões; 

 Divulgação pública/reconhecimento das boas práticas/projetos/inovação 

 Avaliação das atividades/ iniciativas desenvolvidas, por parte dos órgãos de gestão e 

das estruturas intermédias;  

 Articulação entre o plano anual de atividades e as linhas estratégicas em termos 

orçamentais; 

 Processos de monitorização dos Clubes da Escola; 

 Distribuição de tarefas de final do ano visível e coerente com as linhas estratégicas da 

organização; 

 Elaboração de horários coerentes com os critérios pedagógicos assumidos;  

 

Sugestões de melhoria 

 

 Promoção de uma articulação ainda mais aprofundada entre ciclos/ disciplinas/ anos 

no que respeita à proposta e dinamização de atividades; 

 Maior solicitação aos encarregados de educação/ alunos de sugestões/propostas de 

atividades; 

 Continuação do incentivo ao trabalho colaborativo, à partilha e à divulgação de boas 

práticas /projetos; 

 Persistência no investimento na articulação entre ciclos, relativamente às atividades 

a realizar. 
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3.4. Parcerias e recursos 

 

Este critério diz respeito ao planeamento e gestão das parcerias externas e dos 

recursos, de modo a garantir a prossecução da política e da estratégia delineadas e o 

eficaz funcionamento dos processos.  

Para elencar as entidades ou instituições com quem o Agrupamento estabeleceu 

parcerias ou protocolos, a equipa socorreu-se das informações constantes nas atas do 

Conselho Pedagógico, do Conselho Geral e das informações fornecidas pela Direção. 

Deste levantamento, apurou-se que o Agrupamento tem como parceiros os que se 

seguem: 

 DGE 

 Centro de saúde de Rio Maior 

 DESMOR 

 Centro Social São João Batista 

 Empresas locais/regionais: “Flor do Rio”, “Nobre”, “PANPOR”, Hortasilvestre 

Agricultura Bio, AFNEVES Eletricidade – Rio Maior, Maior Energia Unipessoal, 

Lda, Ribalnet, LS-Eletricidade, Eletro Albino, Libério Ferreira Alcobia Unipessoal, 

Lda, Glow Space, Farmácia Central, RIOTIR, BitZone tecnologias, Maior 

Energia,  Maior Lux, entre outras 

 Centro de Formação Lezíria Oeste 

 Câmara Municipal de Rio Maior 

 Escola Superior de Educação de Santarém 

 Associação empresarial de Rio Maior 

 Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas (ERTE) 

 Centro de Competência TIC da ESE de Santarém 

 Juntas de freguesia do concelho 

 Microsoft 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 Biblioteca Municipal de Rio Maior 

 Bombeiros Voluntários de Rio Maior 

 Escola Superior de Desporto 

 Cooperativa Agrícola de Rio Maior 

 Centro de Educação Especial “O Ninho” 

 Fundação PT 
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 Ilídio Pinho 

 EDP 

 SISIP 

 Johnson 

 Nestlé 

 Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

 Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 

 Universidade de Coimbra 

 Direção Geral de Educação 

 Escola Secundária de Camões 

 Promethean 

 Fundação Calouste Gulbenkian 

 Editora Santillana 

 Caixa de Crédito Agrícola 

 

 Ação de Melhoria 5 – Promoção interna e externa do trabalho desenvolvido 

 

Esta ação foi concebida com vista à promoção do trabalho desenvolvido no 

Agrupamento junto de toda a comunidade educativa e da sociedade em geral. Para tal 

procedeu-se à dinamização da página do Agrupamento, moodle, facebook e à 

publicitação do trabalho/atividades realizadas no Agrupamento em outros meios de 

comunicação (jornais locais, etc…). 

A mostra formal de parte do trabalho desenvolvido, foi por demais evidente no 

Mercadinho Romano e no espetáculo Multimédia “Natureza, Cor e Arte”. Foram ainda 

dinamizados eventos de formação alargados à comunidade e as Jornadas Pedagógicas 

foram um espaço de partilha e de aprendizagem com os mais de 20 convidados a 

dinamizar workshops. O Agrupamento deu a conhecer o produto das suas atividades e 

projetos, através de diversos eventos abertos à comunidade e em eventos de âmbito 

nacional e local. 

Acresce ainda dizer que o Agrupamento participou em cerca de 25 seminários e 

conferências de divulgação do trabalho realizado. 

Fomos ainda visitados por cerca de 30 escolas a nível nacional e um grupo de 15 

professores da EUN. 

Os nossos alunos divulgaram os nossos projetos aos parceiros e alunos participantes 

nos projetos Erasmus em que participámos. 
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Dada esta realidade, pode considerar-se que os objetivos desta ação estão a ser 

atingidos. 

 

Pontos fortes 

 Dinamização de projetos europeus de intercâmbio com diferentes países da 

comunidade europeia; 

 Interação com a comunidade local através de protocolos e parcerias;  

 Estabelecimento de parcerias e protocolos com instituições nacionais de relevo;  

 Estabelecimento de parcerias com o tecido empresarial da comunidade; 

 Promoção interna dos projetos da escola, através da divulgação dos protocolos e 

relações que a escola estabelece com outras escolas, centros de formação, escolas 

superiores de educação e outras instituições universitárias; 

 Participação em encontros, conferências e seminários; 

 Receção de escolas nacionais e estrangeiras. 

Sugestões de melhoria 

 Persistência na promoção do trabalho desenvolvido. 

 

3.5. Processos 

 

Este domínio centra-se na forma como a Escola concebe, gere e melhora os seus 

processos, de modo a apoiar a sua estratégia, satisfazer as necessidades e 

expectativas dos alunos e encarregados de educação; implementar as estratégias 

definidas e gerar valor acrescentado para os seus alunos e para a sociedade em geral. 

 

 Articulação Curricular  

Ao considerar o critério relativo aos “Processos”, 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 e a equipa do Observatório da Qualidade quis aferir a maneira como o 

Agrupamento tem estado a lidar com o assunto. 

A partir do ano letivo 2016/2017, com a implementação do Plano de Ação Estratégica 

para a Promoção do Sucesso Escolar (PAEPSE), acordado com a Direção-Geral de 

Educação, o modelo de articulação curricular em uso no Agrupamento, enquadrou-se 

numa das medidas estratégicas para a melhoria dos resultados escolares. 

De acordo com o defendido pelo Núcleo de Articulação Curricular, o processo de 
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articulação curricular é considerado pelas estruturas pedagógicas do agrupamento 

como uma importante estratégia de intervenção pedagógica e um ponto de reflexão em 

todas as reuniões das estruturas intermédias, especialmente nos departamentos 

curriculares e nos conselhos de turma. 

Por outro lado, os indicadores recolhidos nas grelhas estatísticas, nas atas de 

departamento curricular e de conselhos de turmas e nas grelhas de recolha de 

evidências, confirmam a importância de uma boa coordenação pedagógica do processo, 

designadamente ao nível das lideranças das estruturas intermédias do Agrupamento e 

que assim será possível assegurar o envolvimento de todos os docentes neste 

processo, corresponsabilizando-os pelos resultados e pela aplicação das estratégias 

apontadas e das prioridades definidas. 

Conforme estabelecido no Projeto Educativo do Agrupamento, a exigência do trabalho 

de articulação curricular, perspetivado quer ao nível do trabalho de seleção de recursos 

e metodologias dos professores, quer ao nível da operacionalização das competências 

a desenvolver pelos alunos e ainda ao nível do desenvolvimento do trabalho 

colaborativo entre docentes, apresenta-se como uma tarefa obrigatória do 

Agrupamento. 

Face aos dados recolhidos nas grelhas padrão, regista-se que os resultados estão, na  

grande maioria, em concordância com o plano traçado no quadro do Projeto Educativo 

do Agrupamento, construído à volta de 5 Eixos, concretamente com o segundo eixo do 

Projeto Educativo, relativo ao “Sucesso Educativo e Organização Pedagógica”. 

Contudo, registaram-se os seguintes resultados abaixo das propostas apresentadas 

para o ano letivo de 2017/2018: 

a) nº de ações de articulação horizontal no 1º, 4º, 7º e 8º ano; 

 

Em relação à evolução do número de ações de articulação horizontal por departamento, 

em relação aos anos letivos anteriores, registou-se um crescimento em todos os 

departamentos. 

No que diz respeito ao cumprimento das metas propostas no Plano de Ação Estratégica 

de Promoção do Sucesso Escolar (PAEPSE), para o número de ações de articulação 

curricular horizontal por ciclo e por departamento, foram superadas quase todas as 

metas propostas (à exceção dos Departamentos de Expressões e Ensino Especial). 

Neste contexto, o processo de articulação levado a cabo pelos departamentos, 

subdepartamentos e conselhos de turma, assume um papel central no trabalho 

desenvolvido em torno da melhoria das aprendizagens dos alunos, da promoção do 

trabalho colaborativo, e na partilha de boas práticas. 
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O trabalho desenvolvido no ano letivo 2017/2018 permite-nos reafirmar que a aplicação 

e desenvolvimento do projeto de articulação curricular, quer ao nível da articulação 

vertical, quer ao nível da articulação horizontal, teve um impacto muito importante para 

a criação de ambientes de reflexão, de discussão e de construção de propostas que 

valorizaram a reformulação de processos de trabalho em sala de aula e dos documentos 

reguladores do Agrupamento. 

Nesse sentido, os processos de trabalho no que concerne à articulação curricular, foram 

manifestamente importantes ao nível dos seguintes contributos face às prioridades 

estabelecidas: 

 Para a prioridade - “Articular os conteúdos e objetivos dos diversos níveis 

com coerência e sequencialidade”, entendemos que a reflexão em sede 

subdepartamentos e o preenchimento das grelhas de articulação vertical e 

horizontal foram importantes para o cumprimento desta prioridade; 

 Para a prioridade – “Articular a avaliação do desempenho dos alunos, com 

critérios uniformes por ano/ciclo”, foram importantes as propostas apresentadas 

em sede Conselho Pedagógico 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 de avaliação de um indicador transversal relativo à 

valorização da língua portuguesa. É igualmente de realçar, a uniformização do 

modelo de recolha dos critérios específicos, a 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; 

 Para a prioridade – “Valorizar a língua e a cultura portuguesas em todas as 

componentes do currículo”, foi determinante a proposta aprovada pelo Conselho 

Pedagógico, para a integração nos critérios gerais de avaliação, no domínio do 

saber, de cinco descritores para parâmetro “Competências Funcionais da Língua 

Portuguesa”, assim como a implementação do Plano Integrado de 

Desenvolvimento do Português e da Oficina de Leitura e Escrita (OLE) da 

responsabilidade do respetivo Subdepartamento, ambas com uma forte 

envolvência das Bibliotecas Escolares do Agrupamento; 

 Para a prioridade – “Valorizar os conhecimentos e capacidades matemáticas de 

forma transversal”, foram importantes aos pontos de ligação entre conteúdos de 

várias disciplinas, para a realização de várias atividades conjuntas e para a 
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consolidação de conhecimentos curriculares, assim como a aprovação da 

proposta para a criação de uma Oficina de Raciocínio e Cálculo; 

 Para a prioridade – “Valorizar o ensino e a aprendizagem experimental 

integrando a teoria e a prática”, foram importantes as propostas de atividades 

conjuntas apresentadas nas grelhas de articulação horizontal por vários 

subdepartamentos e conselhos de turma; 

 Para a prioridade – “Promover o conhecimento de conceitos e técnicas das 

expressões artísticas e motoras”, foi importante o registo de atividades conjuntas 

entre o departamento de expressões e outros departamentos, assim como, a 

definição de linhas de ação transversais de promoção da criatividade e do 

desenvolvimento dos conceitos e técnicas das expressões artísticas na 

preparação de diversos eventos comemorativos do agrupamento, dos quais 

destacamos a festa de Natal, o mercadinho romano, a festa fim de ano, o Jantar 

de finalistas e as Jornadas Culturais. 

 Para a prioridade – “Educar para a Cidadania de modo transversal, definindo 

temas, conteúdos e objetivos”, foi importante o envolvimento da oferta 

complementar com outros subdepartamentos e clubes; 

 Para a prioridade – “Aglutinar a maioria das atividades do Plano Anual em torno 

das metas e prioridades definidas no PEA”, as propostas apresentadas no PAA 

foram importantes para a contextualização dos objetivos e para disciplinar e 

uniformizar os processos de trabalho; 

 Para a prioridade – “Usar a Biblioteca Escolar e as TIC como recursos 

pedagógicos de apoio à aprendizagem e de articulação curricular”, foi importante 

a renovação das condições de funcionamento das BE´s, a atualização e 

desenvolvimento das coleções 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; 

 Para a prioridade – “Favorecer e valorizar o trabalho colaborativo entre docentes 

e da escola com a comunidade”, tem sido determinante a aceitação das 

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. Realçamos igualmente a introdução de práticas de 

supervisão da prática letiva interpares, numa perspetiva de resolução de 

problemas e de partilha de boas práticas. 

 

Confirmados os resultados positivos já alcançados, cujo sucesso resulta do 
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envolvimento empenhado e motivado de todos os docentes, para o próximo ano letivo 

– 2018/2019, propomos a manutenção das 4 etapas dos procedimentos e a inclusão 

das seguintes propostas de ações de melhoria, tendo em conta os indicadores de 

referência e as evidências apontadas no presente relatório: 

 

a) Contextualizar o processo de articulação curricular com as atividades previstas 

para o cumprimento da Meta 4 do PAEPSE; 

b) Recolher a informação da grelha IV de recolha de informação estatística através 

do questionário semestral online do Observatório da Qualidade; 

c) Reformular o preenchimento da grelha I (articulação vertical), procurando 

identificar no início do ano letivo o nº de ações de articulação curricular vertical; 

 

A Equipa do Observatório da Qualidade destaca, ainda assim, um conjunto de avanços 

efetuados em termos de articulação curricular, nomeadamente através de: 

 lecionação das AEC por docentes da escola; 

 assessorias e coadjuvações em várias áreas do saber e destas com áreas afins, 

com especial incidência nas turmas de final de ciclo; 

 reflexão, registada em modelo próprio, em torno dos resultados da avaliação do 

final do 1.º semestre e 2º semestre que originou alterações na ação de melhoria 

n.º 1 e consequentes remodelações; 

 monitorização das práticas letivas - com vista ao desenvolvimento de um 

consistente trabalho colaborativo que dê lugar à partilha sistemática de boas 

práticas pedagógicas e à implementação de práticas de supervisão pedagógica, 

procurando este Agrupamento proporcionar condições para que os docentes 

desenvolvessem processos de aferição de critérios e instrumentos de avaliação, 

adequação de estratégias e metodologias aos diferentes ritmos de ensino e 

aprendizagem, um efetivo acompanhamento da prática letiva e a 

operacionalização de processos de articulação vertical e horizontal do currículo. 

Neste sentido, esta equipa pôde verificar o seguinte: 

- procedeu-se a uma efetiva aferição de critérios e instrumentos de avaliação, 

bem como das matrizes e planificações; 

- os educadores do pré-escolar e professores do 1º ciclo reúnem-se 

mensalmente e sempre que se justifica, por grupos/anos de escolaridade, para 

assim poderem desenvolver a sua prática letiva, em conjunto, salvaguardando a 

identidade de cada escola/turma de modo a promover o sucesso escolar do 
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aluno. No 1º ciclo foram planificados conteúdos programáticos; elaboradas 

estratégias de intervenção no âmbito do Plano de Melhorias e do Projeto Turma 

Mais; partilhados materiais e experiências; analisadas as atividades 

desenvolvidas e elaborados instrumentos de avaliação (fichas diagnósticas, 

formativas, sumativas, as respetivas matrizes e critérios de correção), bem como 

a reflexão sobre os resultados obtidos. 

Posteriormente em cada estabelecimento e sala de aula, cada um dos docentes 

teve a oportunidade de adequar as planificações à especificidade do grupo/turma 

e ao Plano de Turma, respeitando ritmos de trabalho e capacidades individuais 

de forma a aferir as aprendizagens e garantir uma homogeneidade no âmbito da 

avaliação. 

Este procedimento é indicador da monitorização dos conteúdos, pois permitiu 

comparar, pela análise da avaliação, os resultados dos alunos, identificar as 

disciplinas de sucesso e insucesso, os pontos fortes e fracos e gerir o currículo, 

confrontando os conteúdos abordados nas metas curriculares com os dos 

programas em vigor. 

Os professores de Apoio Educativo do 1º ciclo deram continuidade, este ano 

letivo, à sua intervenção em Turmas + (na escola sede, CE2 e CEPRB), em 

estreita articulação com os docentes titulares de turma, refletindo-se já este 

trabalho na avaliação dos discentes; 

- as atas do conselho pedagógico dão conta da preocupação e do rigor 

relativamente ao cumprimento dos programas curriculares e da consequente 

supervisão que é feita pelos departamentos/subdepartamentos em relação a 

cada disciplina/turma. 

 

 Formação do Pessoal  

O aperfeiçoamento dos “Processos” resulta, em grande medida, de um investimento na 

preparação dos membros da instituição, nomeadamente no que se refere ao 

desenvolvimento e alargamento das suas competências e capacidades, para que 

consigam satisfazer as necessidades dos cidadão/clientes e estejam prontos para 

responder às solicitações que lhes são colocadas. 

A novidade deste ano foi a existência de formações no âmbito do Projeto Erasmus+ 

KA1. 

Neste sentido, as ações frequentadas pelo pessoal docente e não docente do 

Agrupamento foram diversificadas, resultando de um diagnóstico feito no início do ano 

e abordaram as seguintes temáticas: 
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Formação Pessoal Docente 
Formação de Pessoal 

não docente 

Formação Internacional 

Special Needs and Learning Disabilities 

Coaching Leadership and Motivation 

Diverse Society – Diverse Classroom Student’s diversity 
benefitting social diversity Special focus on key competences 
and cooperative learning in multicultural/diverse groups 

Experience Italy. Language, Culture & Food 

Design the positive: positive thinking, positive communication 
and positive school spaces 

Italian Cooking  and UNESCO Mediterranean Italian Cooking  

Special Needs and Learning 
Disabilities 

 

Formação Creditada/prolongada 
 

 Laboratórios de aprendizagem: cenários e histórias de 

aprendizagem 

 Includ-ed 

 

 

 Programas de 

contabilidade 

 Gestão de conflitos 

 

 

Ações de Curta duração 

Office 365 

Onenote em Educação 

Aprender com motivação é como a dopamina em ação 

Motivação e emoção 

Empreendedorismo, um contributo para a oficina do 

conhecimento 

Apresentação dop modelo teórico do colégio de s. José 

Trabalho de projeto 

Plano individual de trabalho 

Diferenciação pedagógica 

Diferenciação pedagógica 

Trabalho de projeto 

Assembleias de escola 

Mindset 

Emoções na aprendizagem 
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 Ação de Melhoria 3 – Articulação (curricular e de projetos) 

Os objetivos desta ação de melhoria eram promover a articulação curricular dos vários 

anos, ciclos e escolas do Agrupamento; promover a melhoria das aprendizagens e dos 

resultados escolares; promover o trabalho colaborativo entre os elementos da 

comunidade educativa e utilizar eficazmente cada atividade para o desenvolvimento do 

currículo e da aprendizagem. 

Efetivamente, o Agrupamento foi bem sucedido em: 

- Promover a articulação entre ciclos/disciplinas/anos, respeitante à realização de 

reuniões e dinamização de atividades;  

- Proceder ao preenchimento de grelhas padrão de registo de articulação, com impacto 

nas aprendizagens dos alunos; 

- Estimular a partilha e a divulgação de boas práticas/projetos; 

- Realizar reuniões de articulação entre professores do 4.º ano e Professores de 

Português e Matemática do 5.º ano, assim como do pré-escolar e 1.º ciclo; 

- Realizar reuniões de articulação de ano entre professores do 2º e 3º ciclos; 

- Registar em documentos padronizados as evidências da articulação; 

- Elaborar projetos de escola através de protocolos com outras entidades; 

- Dinamizar clubes na escola e divulgar as suas atividades. 

Assim sendo, o processo de articulação, nas suas diversas vertentes, atingiu um grau 

elevado de sucesso ao nível da concretização dos objetivos estabelecidos e, nesse 

sentido, os progressos continuaram a ser bastante importantes. 

 

 Ação de Melhoria 4 – Formação de Pessoal Docente e Não docente 

A promoção da formação do Pessoal Docente e Não Docente através de uma 

divulgação eficaz das formações creditadas, da responsabilidade dos centros de 

formação, da criação de formação interna e da participação em formação de âmbito 

internacional era o aspeto fulcral desta ação de melhoria. 

Por isso, procurou-se articular a oferta de formação com a autarquia, tendo por base 

as capacidades de oferta dos serviços e as necessidades de desenvolvimento 

profissional dos agentes educativos; procedeu-se à divulgação das ofertas de 

formação e incentivo à participação nas mesmas; incentivou-se a participação dos 

assistentes técnicos (administrativos) nas sessões de formação do software 

específico de gestão e administração; desenvolveram-se oficinas de formação sobre 

metodologias ativas; dinamizaram-se os laboratórios de aprendizagem e 
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desenvolveu-se formação de apoio à sua implementação e realizaram-se algumas 

reuniões para o pessoal não docente sobre os seus direitos e deveres; 

Pelo levantamento realizado das formações disponibilizadas/frequentadas para os 

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.  

Houve, inclusivamente, a preocupação de mobilizar recursos humanos existentes no 

Agrupamento que ofereceram formação interna. Foi dinamizado um conjunto de 

ações de curta duração, sob proposta dos diferentes departamentos, promovendo a 

partilha de conhecimentos e competências dos docentes do Agrupamento. Para além 

disto, denotou-se um claro empenho na divulgação das ofertas de formação e 

incentivo à participação nas mesmas.  

Pontualmente, algumas áreas não foram abrangidas, nomeadamente as que eram 

relacionadas com áreas disciplinares específicas, uma vez que não houve oferta no 

Centro de Formação. 

 

Pontos fortes 

 

 Articulação entre o Projeto Educativo e o Plano Anual de Atividades; 

 Preocupação com a qualidade dos procedimentos escolares (critérios de avaliação, 

planificações, instrumentos de avaliação) e sua divulgação;  

 Elaboração e divulgação de matrizes em tempo útil; 

 Aferição de critérios e instrumentos de avaliação; 

 Trabalho colaborativo dos professores, nomeadamente através da realização de 

reuniões conjuntas semanais; 

 Monitorização das práticas letivas, sobretudo através de reuniões conjuntas 

semanais, observação voluntária de aulas entre pares, monitorização do currículo, 

entre outras; 

 Realização de reuniões de articulação entre representantes das disciplinas por ano e 

ciclo, para análise transversal dos conteúdos e para identificação prévia de pontos de 

articulação horizontal; 

 Promoção e regulação da aplicação de estratégias de promoção do sucesso 

educativo;  

 Empenho dos professores no progresso dos alunos relativamente ao processo de 

ensino/aprendizagem; 

 Preocupação no cumprimento dos programas das disciplinas; 

 Inclusão e integração de alunos com NEE; 
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 Implementação de um eficaz processo de articulação vertical e horizontal;  

 Apoio e incentivo aos professores na dinamização de atividades de formação dentro 

da própria Escola;  

 Promoção da formação interna creditada e não creditada, diversificada e adequada 

às necessidades, com elevada adesão de participantes; 

 Introdução de metodologias ativas e experimentais na sala de aula, por grande parte 

dos professores, de forma a rentabilizar as diferentes capacidades, hábitos de estudo 

e motivações dos alunos;  

 Adequação da sua planificação prévia, por grande parte dos docentes, em termos de 

metodologias e tipo de atividades, a cada turma, de acordo com as características 

específicas desses alunos e as competências a alcançar; 

 Capacidade de mudar práticas e desejo de melhorar processos; 

 Identificação e estabelecimento de prioridades de melhoria e outras mudanças, quer 

para o desenvolvimento quer para a superação de dificuldades;  

 Dinamização de ActiveLabs nos centros escolares e promoção de formação creditada 

para pessoal docente no âmbito das metodologias ativas e mudança de práticas; 

 Formação internacional de grande qualidade, conducente a propostas de formação 

formal a realizar no próximo ano letivo. 

Sugestões de melhoria 

 

 Solicitar aos diretores de turma que procedam a uma maior sensibilização aos 

encarregados de educação para a existência / entrega de matrizes e critérios de 

avaliação; 

 Continuação da promoção, no final do ano, de reuniões de articulação entre 

representantes das disciplinas por ano e ciclo, para análise transversal dos conteúdos 

e para identificação prévia de pontos de articulação horizontal; 

 

 

 

3.6. Resultados orientados para os cidadãos/clientes 

 

No âmbito deste critério procura-se analisar os resultados que a instituição educativa 

atingiu para satisfazer as necessidades e expectativas dos alunos e pais/encarregados 

de educação. Neste sentido, procurou-se avaliar, sobretudo, o modo como o 

Agrupamento resolveu os problemas relativos às instalações escolares e também como 

investiu na melhoria das condições de trabalho e de segurança.  
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Quanto aos “Resultados orientados para os cidadão/clientes” este Agrupamento tem 

procurado dinamizar valências e otimizar estratégias que correspondam às expetativas 

e necessidades dos encarregados de educação e dos alunos e, ao mesmo tempo, que 

concorram para a resolução de alguns problemas diagnosticados e para a melhoria do 

serviço educativo prestado.  

Neste sentido, o Agrupamento tem apostado na melhoria das condições de trabalho e 

segurança, tem investido nos contactos com os encarregados de educação e tem 

procurado apoiar os agregados familiares mais carenciados, fornecendo um 

Suplemento Alimentar aos seus educandos; implementou as Tutorias, as Salas de 

Estudo, o Apoio ao Estudo, o Gabinete de Apoio ao Aluno e uma parceria com a 

Associação de Pais na dinamização do OTL inclusivo, conta com Bibliotecas 

Escolares com um bom espólio e tem ainda a colaboração dos Serviços de Psicologia 

e Orientação e do Núcleo da Educação Especial no acompanhamento aos alunos NEE 

e outros.  

O que a seguir se apresenta é uma apreciação de cada uma das valências/estratégias 

supracitadas, feita com base nas informações recolhidas a partir de fontes diversas. 

 

 Melhoria das condições de trabalho e segurança 

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

pedagógicos nelas existentes, a Ação de Melhoria nº 8 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 pôde concluir que as 

instalações e as condições de segurança e conforto sofreram alterações positivas, 

nomeadamente: 

 Pinturas de diversas salas e outros espaços;  

 Dinamização das hortas pedagógicas dos vários estabelecimentos de 

ensino do Agrupamento  

 Renovação de material informático;  

 Aquisição de mobiliário e alteração da disposição de algumas salas 

de aula;  

 Embelezamento de vários espaços;  

 Substituição de algumas salas;   

 Obras de remodelação da EBI / JI da Asseiceira;  

 Início das obras para criação do Media Lab e do ParkourLab  
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 Suplemento alimentar/ envolvimento dos Encarregados de Educação 

/acidentes 

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

excelência, denota-se um decréscimo significativo do número de alunos que beneficiam 

deste apoio em todos os ciclos. Contudo, o número de alunos que usufrui deste apoio 

continua a ser significativo (28 alunos) afigura-se como um reflexo fiel do contexto social 

em que o Agrupamento se insere. 

 
 

– PRÉ-ESCOLAR – 

 

 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Acidentes 4 2 4 

Suplemento Alimentar 8 6 5 

Nº Total de Reuniões destinadas a 

todos os E.E. (todo o ano) 
- 43 55 

Nº Reuniões destinadas a todos os 

E.E., com presenças ≥ 60% (todo o 

ano) 

- 42 52 

 

 

 1º CICLO 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 
1º 

Ano 

2º 

Ano 

3º 

Ano 

4º 

Ano 

T
O

T
A

L
 

1º 

Ano 

2º 

Ano 

3º 

Ano 

4º 

Ano 

T
O

T
A

L
 

1º 

Ano 

2º 

Ano 

3º 

Ano 

4º 

Ano 
T

O
T

A
L
 

Acidentes(*) 2 2 3 1 8 2 3 4 0 9 6 3 9 7 25 

Suplemento Alimentar 4 4 3 2 13 2 6 1 7 16 0 0 0 5 5 

Nº Total de Reuniões 

destinadas a todos os 

E.E. (todo o ano) 

- - - - - 21 15 22 21 79 24 36 25 43 
12

8 

Nº Reuniões destinadas 

a todos os E.E., com 

presenças ≥ 60% (todo o 

ano) 

- - - - - 21 15 22 21 79 24 34 24 40 
12

2 

(*) Nos anos letivos 15/16 e 16/17 os valores correspondem apenas ao 3º período e no 

presente ano corresponde a todo o ano 
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  2º CICLO 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 
5º 

Ano 

6º 

Ano 

VO

C 
Total 

5º 

Ano 

6º 

Ano 
Total 

5º 

Ano 

6º 

Ano 
Total 

Acidentes 1 0 0 1 0 0 0 2 2 4 

Suplemento Alimentar 8 15 4 27 7 2 10 4 3 7 

Nº Total de Reuniões 

destinadas a todos os E.E. 

(todo o ano) 

- - - - - - - 31 33 64 

Nº Reuniões destinadas a 

todos os E.E., com presenças 

≥ 60% (todo o ano) 

- - - - - - - 30 32 62 

 

 

 

DADOS COMPLEMENTARES 3º CICLO 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

7º 

Ano 

8º 

Ano 

9º 

 Ano 

  

VOC

1 

 

VO

C2 

T
o
ta

l 7º 

Ano 

8º 

Ano 

9º 

Ano 

CEF 

PA 

 

VO

C2 

T
o
ta

l 7º 

Ano 

8º 

Ano 

9º 

Ano 
PCA7 

 CEF 

PA T
o
ta

l 

Acidentes (3ºP) 0 0 0 1 0 1 0 3 2 3 0 8 0 0 1 0 0 1 

Suplemento 

Alimentar 

4 6 2 5 0 17 2 3 3 6 0 14 1 2 4 0 4 11 

Nº Total de Reuniões 

destinadas a todos 

os E.E. (todo o ano) 

- - - - - - 14 14 13 5 5 51 21 23 21 6 7 78 

   Nº Reuniões 

destinadas a todos 

E.E., com presenças  

≥ 60% (todo o ano) 

- - - - - - 14 14 11 1 3 43 21 23 20 2 3 69 

 

 

 

Pareceu pertinente a esta equipa analisar o número de acidentes que se verificam no 

espaço escolar e, nesse sentido, concluiu-se que, ao longo deste ano letivo, ainda se 

verificaram alguns acidentes, até mesmo entre os alunos mais crescidos, tendo o 

número aumentado em relação ao ano transato, embora se tenha que considerar que, 
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em relação ao 1º ciclo, nos anos letivos 15/16 e 16/17 os valores correspondem apenas 

ao 3º período e no presente ano corresponde a todo o ano. 

Outro dado pertinente prende-se com o número de contactos estabelecidos entre o 

encarregado de educação e o diretor de turma e que são um sinal claro do 

envolvimento dos primeiros na vida escolar dos seus educandos. Assim, em todos os 

cilos de ensino se verifica que nem todas as reuniões convocadas para a totalidade dos 

Encarregados de Educação contaram com a presença de, pelo menos, 60 % dos 

convocados, pelo que continua a ser essencial que se fomente a participação e o 

acompanhamento dos encarregados de educação, já eles são uma “peça” fundamental 

no sucesso dos seus educandos. 

Importa ainda realçar que, das atas dos conselhos de diretores de turma, esta equipa 

retirou evidências da preocupação destes em convocar frequentemente os 

encarregados de educação, enviando-lhes convocatórias feitas com antecedência 

adequada, com a indicação clara do assunto a tratar, bem como da hora e local de 

atendimento e demonstrando grande disponibilidade para os atender fora do horário 

estipulado, de acordo com as conveniências ou necessidades dos próprios 

encarregados de educação. 

 Tutorias  

Durante este ano letivo, a principal preocupação centrou-se na aplicação do nº 1, do 

Artigo 12.º, do Despacho Normativo nº 4-A/2016, de 16 de junho – Apoio Tutorial 

Específico. Contudo, devido à insuficiência de recursos humanos, só 14 alunos, dos 32 

propostos, usufruíram do Apoio Tutorial Específico. Todavia, alguns alunos revelaram, 

ao longo do ano letivo, um elevado absentismo às sessões do referido Apoio. 

 Apoio Multidisciplinar ( 2º e 3º ciclo) / Apoio Educativo 

 O Apoio Multidisciplinar pretendeu contribuir para o aumento do sucesso educativo dos 

alunos, através da melhoria da aquisição e consolidação de conhecimentos e 

competências e o desenvolvimento das capacidades, atitudes e valores essenciais ao 

processo de ensino/aprendizagem dos alunos. Esta medida de apoio, proposta por 

decisão do conselho de turma, foi direcionada para os 5º, 6º, 7º e 8º anos, incluindo os 

alunos com Português como língua não materna, bem como os portadores de dislexia. 

Contemplou as disciplinas de Português, Matemática, História e Geografia de Portugal, 

Inglês e Educação Física.    

O seguinte quadro mostra o número de alunos propostos que frequentaram esta medida 

de apoio, distribuídos por anos e disciplinas 
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5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 

Português 16 28 14 11 

Matemática 32 21 22 16 

H. G. P. _____________ 20 ______________ _____________ 

Inglês 10 18 10 3 

Educ. Física _____________ 1 1 ____________ 

 

Os alunos revelaram-se bastante participativos e empenhados nas atividades 

propostas, as quais visaram desenvolver competências para a construção de saberes. 

De referir que alguns alunos frequentaram voluntariamente os apoios multidisciplinares. 

 

Direcionado para alunos com necessidades educativas, o Apoio Educativo pretendeu 

estimular os sentidos, controlar motricidades, trabalhar técnicas e desenvolver 

autonomia, autoestima, atenção e concentração. Para além disto, promoveu a 

articulação com os planos de atividades de outras turmas e, desta forma, facilitar a 

integração dos alunos pela consecução de trabalhos comuns com outros discentes. 

Procurou-se, assim, alcançar um objetivo relevante que é promover o desenvolvimento 

do aluno enquanto ser integral. Este trabalho foi realizado por um docente de Educação 

Física e um docente de Expressões Artísticas. O primeiro realizou, com os alunos 

menos autónomos, adaptação ao meio aquático e, com os mais autónomos, centrou o 

trabalho na aprendizagem dos estilos de crol e costas. O segundo trabalhou, com os 

alunos, em atelier de artes. 

 

Gabinete de Apoio ao Aluno 

 

Uma das áreas de intervenção do GAA foi a gestão de conflitos, a intervenção em casos 

de indisciplina e a promoção de um ambiente de segurança na escola. 

Quando um aluno mostrava um comportamento inadequado dentro da sala de aula, o 

professor, depois de esgotar todas as estratégias possíveis para que o aluno revertesse 

a situação, encaminhava-o para o GAA, acompanhado por um assistente operacional 

ou, na falta deste, pelo delegado de turma. 
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No GAA, o aluno era recebido por um elemento da equipa que, criando uma empatia 

com o aluno através do diálogo e, ao fim de algumas trocas de ideias, o convidavam a 

uma reflexão sobre o que tinha motivado a sua saída da sala de aula, a analisar o Código 

de Conduta do Aluno e identificar o grau de gravidade do seu comportamento. 

Seguidamente, o aluno registava por escrito a reflexão da ocorrência. Esta reflexão era 

arquivada no GAA, sendo entregue, ao diretor de turma, uma cópia. O elemento da 

equipa que recebia o aluno, sempre que possível, comunicava ao encarregado de 

educação que o mesmo tinha sido encaminhado para o GAA, informando-o que o 

aprofundamento da situação seria da responsabilidade do diretor de turma. Nos 

momentos em que não se reuniu a disponibilidade de recursos humanos para este 

procedimento, os alunos foram encaminhados para a direção e as respetivas 

participações entregues diretamente ao diretor de turma.  

Nos casos de indisciplina ou conflito ocorridos em momentos informais ou fora do 

contexto de sala de aula, a psicóloga do SPO, a direção e a coordenadora do GAA, em 

trabalho colaborativo, procuraram escutar os alunos e tomar as diligências necessárias 

no sentido de os auxiliar. De referir que este trabalho envolveu, em muitos casos, a 

família, os diretores de turma e/ou outras entidades e recursos da comunidade. 

 

Participações de ocorrências ao longo do ano letivo (GAA) 

Participações 5ºano 6ºano 7ºano 8ºano 9ºano CEF PCA Total 

Ligeiras 4 2 6 3 0 0 0 15 

Graves 0 0 0 0 0 0 0 0 

Muito graves 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Os dados apresentados mostram que, durante este ano letivo, verificaram-se, apenas, 

ocorrências ligeiras.  

Em conclusão, pode afirmar-se que, ao nível da indisciplina importa, o número de 

ocorrências disciplinares diminuiu na ordem dos 84,6%, tendo-se registado um total de 

15 ao longo do presente ano letivo. O gráfico que a seguir se apresenta mostra a 

oscilação ao nível do número de ocorrências disciplinares nos últimos 6 anos, 

confirmando a sua diminuição muito significativa neste ano letivo. 
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 Biblioteca Escolar   

Do relatório de execução do Plano de Melhorias da BE, a equipa retirou os dados que 

se apresentam em seguida 

A. Currículo, literacias e aprendizagens 

 

De entre as ações propostas, há a destacar a realização da alteração do espaço da BE 

proposto no plano de melhoria, aproximando-a dos ambientes educativos inovadores. A 

BE é, neste momento, um local privilegiado, para dinamização de atividades, no âmbito 

das literacias da informação e dos média, em contexto de aula. Mas é também um local 

Problemas identificados Resultados esperados 

- Impacto da BE, pouco percetível, na 

progressão nas aprendizagens: 

- Utilização da BE é pouco rentabilizada 

pelos docentes no âmbito das suas 

atividades letivas que envolvem as literacias 

de informação e dos média;  

Maior impacto percetível da BE na progressão nas 

aprendizagens através de:  

1. Maior da utilização da BE no âmbito das atividades 

letivas que envolvam as literacias da informação e dos 

média;  

- Impacto na melhoria dos níveis de literacia 

digital, dos media e da informação 

2. Maior impacto de BE, na melhoria dos níveis de 

literacia digital. 
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procurado pelos alunos para realização de trabalhos de casa/estudar pois, segundo 

referem, este é um espaço acolhedor, funcional e agradável. 

Aliás, a disciplina de Oficina do Conhecimento das várias turmas foi lecionada na BE 

com o apoio do professor bibliotecário na atividades de pesquisa e produção de 

informação. 

B. Leitura e literacia 

 

Neste âmbito, pode salientar-se a realização, na BE, de 6 tertúlias literárias dialógicas 

que envolveram todas as turmas do 1º ciclo da escola sede num total de 135 alunos e 

7 professores. 

A BE colaborou na dinamização de um concurso de leitura concelhio que envolveu todas 

as turmas de 2º ciclo (203 alunos) e três professores de português, bem como na 

dinamização de um concurso concelhio de ortografia para o 3º ciclo que envolveu todas 

as turmas de 3º ciclo, num total de 226 alunos e 3 professores de português 

Para além disto, foram realizadas duas apresentações autor, que envolveram 4 turmas 

no total. 

 

 

 

 

Problemas identificados Resultados esperados 

Impacto no desenvolvimento da 

competência leitora:  

1. Utilização da BE é pouco rentabilizada 

pelos docentes no âmbito de atividades 

promotoras do livro e da leitura  

2. Impacto, da BE, nos níveis de literacia 

da leitura. 

Maior impacto percetível da BE na progressão da literacia 

da leitura:  

1. Maior da utilização da BE no âmbito de atividades de 

leitura em contexto de sala de aula;  

2. Maior número de atividades de articulação da BE com os 

departamentos de línguas;  

3. Aumento do número de leitores. 
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C. Projetos, parcerias e atividades de abertura à comunidade 

 

Aqui, importa salientar a não realização das sessões de esclarecimento / palestras sobre 

educação  para Pais/EE, bem como dos saraus culturais previstos. Por outro lado, 

também não se efetuou a desejada e prevista articulação com a associação de pais da 

escola para promoção de atividades conjuntas com Pais/EE. 

 

D. Gestão da biblioteca escolar 

O aumento do número de elementos na equipa de BE previsto não se efetuou e continua 

a ser necessário realizar um Boletim informativo da BE para divulgação da coleção 

impressa e digital e para divulgação das atividades e iniciativas da BE. Parece ser 

também necessário continuar a investir na promoção da BE como espaço privilegiado 

para dinamização de atividades letivas. 

Face a estes dados, a equipa considera que se deve investir mais seriamente na 

valorização e divulgação das atividades promovidas pela BE, promovendo as atividades 

da BE em articulação com os vários departamentos e recorrendo aos contributos dos 

mesmos, para que se possa dar, efetivamente, resposta às solicitações da comunidade 

escolar. Por outro lado, entende-se também essencial o fomento da participação dos 

pais/EE nas atividades da BE. 

 

 

Problemas identificados Resultados esperados 

Fraco fomento da participação dos Pais/EE e 

famílias em atividades conjuntas. 

. 

Maior participação os Pais/EE em atividades conjuntas 

Problemas identificados Resultados esperados 

Adequação da coleção impressa e digital:  

1. Desenvolvimento da coleção segundo as 

necessidades manifestadas pelos utilizadores 

Desenvolvimento da coleção impressa e 

digital de acordo com as necessidades dos 

utilizadores 

. 
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 Ação de Melhoria 8 – Melhoria das condições de trabalho e segurança 

 

Com vista ao melhoramento das condições de trabalho e segurança e à renovação e 

melhoramento de espaços e equipamentos de forma regular, a Direção tem encetado 

esforços para proceder às intervenções necessárias ao nível das instalações da escola 

(pinturas e restauro de espaços, entre outros).  

Assim, pode constatar-se que foram já efetuadas diversas Intervenções ao nível das 

instalações da escola (sanitários, climatização de alguns espaços escola sede, 

remodelação da Escola de Asseiceira; pintura e restauro de salas e espaços comuns, 

etc.). Todavia, a equipa apurou, junto dos responsáveis, um conjunto de necessidades 

ainda não resolvidas. Assim, carecem de solução os seguintes problemas:  

 Investimento em sistemas de aquecimento (vidro duplo e ar condicionado);  

 Continuação da substituição de portas da escola sede; 

 Renovação do equipamento desportivo e dos laboratórios; 

 Reabilitação e melhorias no campo de futebol; 

 Mudança de caixilharia das janelas. 

A equipa continua a reforçar a importância de 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.  

Ainda assim, atendendo aos objetivos previstos para esta ação de melhoria, a equipa 

considera que esta se encontra numa fase avançada de consecução. 

 

 Ação de Melhoria 2 – Disciplina  

 

Esta ação de melhoria visava sobretudo a promoção do cumprimento das regras de 

funcionamento das aulas e de toda a conduta que os alunos deverão adotar dentro e 

fora da sala de aula. Para tal, efetuaram-se diversas atividades, nomeadamente: 

 Continuação da implementação do um Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) que 

auxilia no acompanhamento a alunos com problemas comportamentais; 

 Aplicação generalizada de um código de conduta no Agrupamento; 

 Atuação rápida e eficaz, na resolução de situações de cariz disciplinar, através 

da intervenção célere do Diretor de Turma/ Docente Titular de Turma e da 

Direção; 

 Envolvimento do conselho de delegados e subdelegados na promoção e 

divulgação do código de conduta; 



Relatório Sumário do Observatório da Qualidade 2017/2018 

 

43  Observatório da Qualidade 

 

 Reforço, pelos diretores de turma, da divulgação dos direitos e deveres previstos 

no estatuto do aluno; 

 Reforço do envolvimento dos pais e encarregados de educação no cumprimento 

dos deveres por parte dos seus educandos. 

Após a realização de todas estas ações, o Agrupamento conseguiu atingir os valores 

previstos para o PEA, à exceção do segundo ciclo, no que se refere à redução do 

número de participações disciplinares na atividade letiva.  

Neste sentido, considera a equipa que esta ação de melhoria está numa fase adiantada 

de consecução, mas deverá apostar-se na persistência da implementação das medidas 

definidas a fim de manter ou melhorar os resultados obtidos. 

 

 

Pontos fortes 

 Acompanhamento das dificuldades e dos progressos dos alunos por parte dos 

docentes;  

 Acompanhamento dos alunos pelos professores sempre que procuram resolver algum 

problema;   

 Elaboração dos horários com base em critérios pedagógicos e que respeitam as 

necessidades da classe discente e respetivas famílias;  

 Preocupação com a indisciplina por parte dos docentes/ diretores de turma e 

consequente intervenção rápida e eficaz;  

 Operacionalização do Gabinete de Apoio ao Aluno e sua influência nas atitudes e 

comportamentos;  

 Aplicação do código de conduta;  

 Estado de conservação dos espaços e das instalações que é preservado, remodelado, 

apetrechado e os equipamentos são mantidos em bom estado de higiene e segurança.  

  

Sugestão de melhoria 

 

 Aprofundamento de estratégias dinamizadoras da participação dos pais/encarregados 

de educação na comunidade escolar;   

 Fomento do envolvimento dos encarregados de educação no acompanhamento da 

situação escolar dos seus educandos;  

 Persistência na implementação de todas as medidas/atividades previstas pela ação 

de melhoria “Disciplina+ “.  

 Valorização e divulgação das atividades promovidas pela BE; 

 Promoção das atividades da BE em articulação com os vários departamentos; 

 Fomento da participação dos pais/EE nas atividades da BE. 

 

3.7. Resultados relativos às pessoas 

 

No âmbito deste critério, a equipa do Observatório da Qualidade pretendeu aferir que 

resultados a organização atinge em relação à satisfação dos seus colaboradores, isto 
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é, o grau de satisfação das necessidades e expectativas do pessoal docente, 

relativamente aos seus projetos profissionais e à forma como desempenham as suas 

funções na instituição. Assim, com base nas atas do Conselho Pedagógico e na 

auscultação, muitas vezes informal, dos docentes responsáveis pela gestão intermédia, 

concluiu-se que o corpo docente que constitui este agrupamento está, na generalidade, 

muito empenhado na melhoria dos resultados escolares dos seus alunos e no seu 

crescimento equilibrado e saudável, procurando responder e corresponder às suas 

necessidades, dinamizando atividades e proporcionando experiências enriquecedoras 

e motivadoras. 

 

Pontos fortes 

 

 Preocupação por parte do pessoal docente no que se refere aos resultados escolares 

dos alunos e à sua melhoria;  

 Integração dos professores no ambiente escolar, promovendo alguma estabilidade ao 

nível do corpo docente; 

 Promoção de um ambiente de trabalho positivo, onde são dinamizadas várias 

atividades envolvendo as várias classes da comunidade; 

 Boa integração dos alunos no ambiente escolar. 

Sugestões de melhoria 

 

 Melhoria/ otimização do trabalho do pessoal não docente. 

 

3.8. Impacto na sociedade 

O grau de intervenção que a Escola tem junto da comunidade local e regional só poderá 

ser avaliado se forem conhecidos os resultados que a organização atinge na satisfação 

das necessidades e expectativas dessa comunidade. Para tal, a equipa procurou reunir 

informação sobre a abertura da escola à comunidade, a promoção da imagem da escola 

na comunidade em que está inserida, a participação do Agrupamento em iniciativas de 

âmbito regional ou outras, o empenho da Escola para que o nível educativo e formativo 

da comunidade melhore e o empenho da instituição na promoção da cidadania.  

De acordo com o que foi possível extrair da análise às grelhas estatísticas preenchidas 

pelos diretores de turma e do Relatório do PEA, houve um número significativo de 

estratégias definidas em Plano de Trabalho de Turma para assegurar a igualdade de 

oportunidades aos alunos, realizaram-se inúmeras atividades com as turmas visando a 

promoção de hábitos de vida saudável e/ou alimentação saudável, também se 



Relatório Sumário do Observatório da Qualidade 2017/2018 

 

45  Observatório da Qualidade 

 

desenvolveram diversas ações visando a promoção da cidadania e/ou de um clima de 

segurança. Para além disso, foi atingida e superada a meta do PEA referente às 

atividades anuais abertas a toda a comunidade, tal como a meta relativa à realização 

de atividades de sensibilização para a deficiência. Por outro lado, foi evidente o esforço 

para manter atualizada a página de Facebook do Agrupamento, publicando diversas 

notícias, o mesmo acontecendo em relação à publicação de artigos na imprensa 

regional. 

Torna-se, assim, clara a ideia de que este é um Agrupamento onde as questões 

relacionadas com a cidadania e vida saudável são prioritárias, bem como a projeção 

dos eventos e divulgação à comunidade do que se passa “dentro de portas”. 

 

 

Pontos fortes 

 Abertura da escola à comunidade, através da plataforma da escola; 

 Promoção de outras formas de divulgação à comunidade, como o site, facebook,  

blogs e jornal da região, canal youtube; 

 Participação em iniciativas de âmbito nacional e europeu;  

 Estabelecimento de protocolos/parcerias com empresas/instituições locais;  

 Participação em programas de defesa do ambiente e preservação dos recursos 

naturais; 

 Articulação com as outras Escolas/instituições do concelho e fora dele;  

 Promoção da imagem da escola na comunidade em que está inserida; 

 Empenho da Escola para promover regras de cidadania. 

Sugestões de melhoria 

 Continuar a dar visibilidade, na comunidade, ao trabalho/projetos/iniciativas 

desenvolvidas no Agrupamento. 

 

3.9. Resultados do desempenho chave 

 

Os resultados escolares são, por excelência, marcas da eficácia do trabalho 

desenvolvido pela instituição escolar, embora não seja, obviamente, o único indicador 

do desempenho de uma instituição dedicada à educação. 

No decorrer da consecução do seu Projeto Educativo, este Agrupamento tem colocado 

em prática um conjunto de medidas de organização e gestão, que têm como objetivo 

melhorar os resultados escolares. Ora, algumas dessas medidas decorrem da Ação de 
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Melhoria nº 1 (Sucesso +), cujo resultado primordial a atingir é a melhoria dos níveis de 

sucesso escolar, por forma a atingir as metas definidas no novo Projeto Educativo e no 

PAEPSE. 

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.  

Em primeiro lugar, em relação à população escolar do Agrupamento, verifica-se que a 

distribuição do número de alunos mostra, neste ano letivo, uma inversão da tendência 

para a diminuição dos mesmos que se vem verificando desde 2009/2010.  

 

 

Comparando o número de alunos do Agrupamento, nestes dois últimos anos letivos, 

verificamos que este aumentou em 2,7%, havendo 29 alunos a mais.  

Esse aumento verificou-se, fundamentalmente, no pré-escolar (+3,9%), no 1º ciclo 

(+0,5%), no 2º ciclo (+8,7%) e EFA (+39,1%). Relativamente ao 2º ciclo, o aumento foi 

mais notório no EFA com mais 27 alunos. No geral do 3º ciclo verificou-se um 

decréscimo de 25 alunos, tendo sido notória no 7º ano (-9) e no 9º ano (-16). 

 

O número de alunos com Necessidades Educativas Especiais aumentou 0,2% 

comparativamente ao ano anterior. Esse acréscimo deu-se no 3º ciclo, com +4,8%. 

No 1º ciclo o número de alunos NEE manteve-se igual ao do ano letivo anterior, embora 

no 3º ano tenha havido um acréscimo de +3,4%, em relação ao ano anterior.  

Os anos com maior número de alunos NEE são o 7º ano, seguido do 6º ano e do 3º ano, 

com 19,0%, 15,0% e 14,6%, respetivamente. 

 

3.9.1– Resultados do desempenho chave -Pré-escolar 

 

  EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS AO LONGO DOS ANOS 

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

Nº de Alunos 1171 1095 1048 1036 1065 
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No ensino pré-escolar, num total de 180 alunos, a esmagadora maioria adquiriu 

competências nas diferentes áreas curriculares, à exceção de um aluno que não atingiu 

qualquer competência. 

Em relação à meta de sucesso de ≥93%, definida para cada uma das áreas curriculares, 

verifica-se que todas cumpriram com 99,4% de sucesso. 

Quanto à meta ≥97%, definida para o sucesso no pré-escolar, verifica-se que também 

esta foi cumprida com 99,4% de sucesso. 

No presente ano letivo, 5 alunos foram avaliados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2008, 

de 7 de janeiro. 

 

3.9.2- Resultados do desempenho chave -1.º Ciclo 

 

 
 

Neste ano letivo, no 1º ciclo, alcançou-se uma taxa de aprovações/transições de 

99,22%, superior à do ano letivo anterior que ficou nos 97,91% (+1,31%).  

Em relação aos alunos NEE´s, houve apenas um aluno do 2º ano que não 

transitou. 

Conforme as metas definidas no PAEPSE, a taxa de aprovações/transições no 

final do 1º ciclo cumpriu com a meta estipulada de 94,6%, com 98,96%, e a taxa de 

transição no 2º ano (=92%), também foi cumprida com 96%.  

A taxa de sucesso para alunos NEE’s, no 1º ciclo, é de 97,22%, cumprindo com 

a meta estipulada da taxa de sucesso para alunos NEE’s que é  >85. 

 

 
  AVALIAÇÃO GLOBAL DOS ALUNOS – 1º ciclo 

  1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO TOTAL 

  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

2
0

1
5

/2
0

1
6

 

Transitaram 
Aprovados 

80 98,77 105 86,78 78 98,73 87 94,57 350 93,83 

Não Transitaram 
Não Aprovados 

1 1,23 16 13,22 1 1,27 5 5,43 23 6,17 

2
0

1
6

/2
0

1
7

 

Transitaram 
Aprovados 

93 98,94 89 92,71 107 100,00 86 100,00 375 97,91 

Não Transitaram 
Não Aprovados 

1 1,06 7 7,29 0 0,00 0 0,00 8 2,09 

2
0

1
7

/2
0

1
8

 

Transitaram 
Aprovados 

87 100 96 96 89 100 109 100 381 98,96 

Não Transitaram 
Não Aprovados 

0 0,0 4 4,0 0 0,0 0 0,0 4 1,04 
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3.9.3 - Resultados do desempenho chave - 2.º Ciclo 

 

 

   AVALIAÇÃO GLOBAL 

  5º ANO 6º ANO TOTAL 

  Nº % Nº % Nº % 

2015/2016 

Transitaram /Aprovados 83 94,3 81 95,3 164 94,8 

Não Transitaram / Não 
Aprovados 

5 5,7 4 4,7 9 5,2 

2016/2017 

Transitaram /Aprovados 90 92,8 86 94,5 176 93,6 

Não Transitaram / Não 
Aprovados 

7 7,2 5 5,5 12 6,4 

2017/2018 

Transitaram /Aprovados 104 97,2 97 98,0 201 97,6 

Não Transitaram / Não 
Aprovados 

3 2,8 2 2,0 5 2,4 

 

 

Neste ano letivo, no 2º ciclo do Agrupamento, alcançou-se uma taxa de 

aprovações/transições de 97,6%, superior à do ano letivo anterior que atingiu os 93,6%.  

Em relação aos alunos NEE´s no 2º ciclo, todos transitaram. 

De acordo com as metas definidas no PAEPSE, a taxa de aprovações/transições no 2º 

ciclo, cumpriu com a meta estipulada de 91,7%, com 97,6%. 

A taxa de sucesso para alunos NEE, no 2º ciclo, é de 100%, cumprindo com a meta 

estipulada da taxa de sucesso para alunos NEE que é  >85%. 

 

 

 
  AVALIAÇÃO FINAL – 2º CICLO 

  
1 2 3 4 5 

TAXA 
SUCESSO 

  N.º % 

Á
re

as
 D

is
ci

p
li

n
ar

es
 

C
u

rr
ic

u
la

re
s 

Português 3 13 80 63 35 178 91,75 

Inglês 3 6 64 74 57 195 95,58 

História G. P. 3 12 76 77 35 188 92,61 

Matemática e Ciências 
Naturais 

3 10 94 57 37 188 93,53 

Oficina do 
Conhecimento 

3 2 59 70 70 199 97,55 
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Educação Física 6 6 83 83 26 192 94,12 

Educação Musical 3 0 49 78 75 202 98,54 

Expressões Artísticas 4 6 75 68 51 194 95,10 

EMRC 0 0 3 16 64 83 100,00 

 

Em relação à taxa de sucesso por disciplina, no 2º ciclo, todas as áreas obtiveram 

resultados superiores aos do ano anterior, com exceção da disciplina de Expressão 

Artística com 95,10%, menos 2,76% comparativamente com as disciplinas de 

Educação Visual e Educação Tecnológica, que tinham ambas 97,86%. Em relação ao 

nível médio desta disciplina no presente ano foi de 3,76. Comparativamente ao ano 

anterior, na disciplina de Ed. Visual foi de 3,74 (+0,02) e na disciplina de Ed. Tecnológica 

foi de 3,83 (-0,07). 

Em relação ao nível médio da disciplina de Matemática e Ciências Naturais, no 

presente ano foi de 3,57. Comparativamente ao ano anterior, na disciplina de Ciências 

Naturais foi de 3,33 (+0,24) e na disciplina de Matemática foi de 3,23 (+0,34). 

No 2º ciclo, neste ano letivo, as disciplinas com menor taxa de sucesso foram Português 

e História e Geografia de Portugal mas, ainda assim, com resultados superiores ao ano 

letivo transato (+2,36% e +2,24%, respetivamente). 

Em comparação ao ano anterior, verificou-se uma melhoria dos resultados na maioria 

das disciplinas, destacando-se: 

- Português, no 5º ano com 92,23 (+1,12%) e no 6º ano com 91,21 (+3,57%). 

- História e Geografia de Portugal, no 5º ano com 88,57, (-1,12%) e no 6º ano 

com 96,94% (+5,83%). 

- Matemática e Ciências Naturais, no 5ºano com 92,38%, superior às 

disciplinas de Matemática (+12,38%) e de Ciências Naturais (+1,75%) do ano anterior.  

- Matemática e Ciências Naturais, no 6ºano com 94,85%, superior às 

disciplinas de Matemática (+15,07%) e de Ciências Naturais (+8,18%) do ano anterior.  

 

 

 

 

 

 



Relatório Sumário do Observatório da Qualidade 2017/2018 

 

50  Observatório da Qualidade 

 

3.9.4 - Resultados do desempenho chave -3.º Ciclo 

 

  AVALIAÇÃO GLOBAL 

  7º ANO 8º ANO 9º ANO TOTAL 

  N.º % N.º % N.º % N.º % 

2015/2016 

Transitaram 
Aprovados 

57 93,4 68 91,9 69 94,5 194 93,3 

Não 
Transitaram 

Não Aprovados 
4 6,6 6 8,1 4(*) 5,5 14 7,7 

2016/2017 

Transitaram 
Aprovados 

67 93,1 55 88,7 68 93,1 190 91,8 

Não 
Transitaram 

Não Aprovados 
5 6,9 7 11,3 5(**) 6,8 17 8,2 

2017/2018 

Transitaram 
Aprovados 

59 93,7 72 98,6 57 100,0 188 97,4 

Não 
Transitaram 

Não Aprovados 
4 6,3 1 1,4 0 0 5 2,6 

 

(*) Dois alunos foram à 2ª fase das Provas Finais.  
(**) Cinco alunos vão à 2ª fase das Provas Finais.  
 

Neste ano letivo, no 3º ciclo alcançou-se uma taxa de aprovações/transições de 97,4%, 

bem superior à do ano letivo anterior que alcançou os 91,8%.  

Em relação aos alunos NEE´s, houve apenas um aluno do 7º ano que não transitou. 

De acordo com as metas definidas no PAEPSE, a taxa de aprovações/transições no 3º 

ciclo, cumpriu a meta estipulada de 94,2%, apresentando um valor de 97,4%. 

A taxa de sucesso para alunos NEE, no 3º ciclo, é de 97,3%, cumprindo a meta 

estipulada da taxa de sucesso para alunos NEE’s que é >85%. 
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  AVALIAÇÃO FINAL – 3º Ciclo 

  
1 2 3 4 5 

TAXA SUCESSO 

  Nº % 

Á
re

as
 D

is
ci

p
li

n
ar

es
 C

u
rr

ic
u

la
re

s 

Português 0 11 120 40 17 177 94,15 

Inglês 1 30 99 34 28 161 84,29 

Francês 0 3 56 42 40 138 97,87 

Espanhol 0 0 14 29 7 50 100,00 

História 0 4 53 86 48 187 97,91 

Matemática 1 37 87 37 26 150 79,79 

Ciências 
Experimentais 

1 19 101 46 25 172 89,58 

Educação Física 1 5 52 82 52 186 96,88 

Geografia 0 4 69 68 51 188 97,92 

Educação Visual 0 4 43 32 113 188 97,92 

Oficina do 
Conhecimento 

0 2 23 85 81 189 98,95 

EMRC 0 0 1 7 122 130 100,00 

 

Em relação à taxa de sucesso por disciplina, no 3º ciclo, as disciplinas que não 

obtiveram resultados superiores aos do ano anterior  foram: Inglês (-5,91%),  Francês (-

2,13%),  Educação Física (-2,14%) e Educação Visual (-1,59%).  

Na disciplina de Ciências Experimentais houve uma taxa de sucesso de 89,58%, 

enquanto que no ano anterior esta disciplina se encontrava desdobrada em Ciências 

Naturais, com 96,57%, e Físico-química, com 88,24%. Em relação ao nível médio desta 

disciplina no presente ano foi de 3,39. Comparativamente ao ano anterior, na disciplina 

de Ciências Naturais foi de 3,41 (-0,02) e na disciplina de Físico-química foi de 3,30 

(+0,09). 

 

No presente ano letivo, as disciplinas com menor taxa de sucesso, no 3º ciclo, foram: 

- no 7º ano, Matemática com 79,03%, seguida do Inglês com 79,37%, ambas 

inferiores, respetivamente, aos 85,71% e 96,25% do ano anterior; 

- no 8ºano, Matemática com 73,24%, superior aos 66,67% do ano anterior, 

seguida das Ciências Experimentais com 88,89%, valor inferior aos 91,94% de 

Ciências Naturais do ano anterior, mas superior aos 87,10% de Físico-química do ano 
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anterior, uma vez que as duas disciplinas se fundiram numa só disciplina no presente 

ano; 

- no 9º ano, Inglês com 75,44%, inferior aos 91,67% do ano anterior, seguida da 

Matemática com 89,09%, superior aos 64,79% do ano anterior. 

 

 

 
 
 

 

 

No que concerne aos resultados das Provas Finais do 9ºano, quanto aos níveis de 

sucesso, neste ano letivo, alcançaram-se os seguintes resultados: a Português 

92,73%, e a Matemática 54,55%.  

Fazendo a comparação dos resultados obtidos nas Provas Finais de 3º ciclo do presente 

ano letivo com o anterior, verifica-se que: na disciplina de Português, a percentagem 

de positivas subiu em 15,27% a média subiu de 2,96 para 3,58 (+0,62), e na disciplina 

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

Classificação 
Português 

  Classificação 
Matemática 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

5 6,1% 0,0% 9,1% 5 13,6% 5,7% 7,3% 

4 30,3% 18,3% 47,2% 4 21,2% 21,4% 20,0% 

3 50,0% 59,2% 36,4% 3 16,7% 30,0% 27,3% 

2 13,6% 22,5% 7,3% 2 30,3% 32,9% 38,1% 

1 0,0% 0,0% 0,0% 1 18,2% 10,0% 7,3% 

Positivas  86,4% 77,5% 
92,7

% 
Positivas  51,5% 57,1% 54,6% 

Negativas  13,6% 22,5% 7,3% Negativas 48,5% 42,9% 45,4% 

Média (%) 63,8% 57,3% 
69,4

% 
Média (%) 51,3% 53,2% 51,3% 

 

 DIFERENÇA ENTRE AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA – 9º ANO 

Português Matemática 

Class. Interna Class. Exame Diferença Class. Interna Class. Exame Diferença 

9ºA 3,27 3,20 -0,07 3,27 2,67 -0,60 

9ºB 3,80 3,60 -0,20 3,80 3,35 -0,45 

9ºC 3,10 3,75 +0,65 3,15 2,35 -0,80 

9º Ano 3,40 3,58 +0,18 3,42 2,82 -0,6 
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de Matemática a percentagem de positivas desceu em 2,59% mas a média subiu de 

2,80 para 2,82 (+0,02).   

Porém, é de salientar que, fazendo a comparação da percentagem de positivas entre a 

avaliação interna e a externa, a Português diminuiu 15,45% e a Matemática diminuiu 

34,54%. 

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

que: 

- a Português, comparando com a média nacional, os resultados de 69,4% do 

Agrupamento foram superiores aos nacionais, que foram de 66% (+3,4%); 

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

de 51,3%, do Agrupamento foram superiores aos nacionais, que foram de 47%, (+4,3%). 

 
No 3º ciclo, apenas a disciplina de Português cumpre a meta referente à diferença entre 

as classificações internas e externas, visto que obteve uma discrepância média, em 

valor absoluto, inferiores ou iguais a 0,4 (=0,3). A disciplina de Matemática não cumpre 

essa meta, uma vez que obteve uma discrepância de 0,6. 

 

 

 

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

disciplina de Matemática obteve valores acima dos médios nacionais (+4,3%), bem 

como a disciplina de Português que obteve valores acima dos médios nacionais 

(+3,4%). 

 

 

 

 

 PROVAS FINAIS DE CICLO - 9º ANO 

Português Matemática 

Classificação 
Interna 

Classificação 
Externa 

Média 
Nacional 

Classificação 
Interna 

Classificação 
Externa 

Média 
Nacional 

3,40 3,58 3,39 3,42 2,82 2,61 

Média da Prova 
Final 

69,4% 66% 51,3% 47% 
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 TAXA DE APROVAÇÃO POR ANO E POR CICLO 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

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

100% 96% 100% 100% 97,2% 98,0% 93,7% 98,6% 100,0% 

98,96% 97,6% 97,4% 

Fazendo a comparação da Taxa de Aprovação do presente ano 2017-18 com o anterior, 

verifica-se que esta aumentou no 1º ciclo (de 97,91% para 98,96%), no 2º ciclo (de 

93,6% para 97,6%) e no 3º ciclo (de 91,8% para 97,4%). 

Neste ano letivo, os anos que apresentam menor taxa de aprovação são o 7º ano, 

seguido do 2º ano, tendo ambos subido em relação ao ano anterior (+0,6% e +3,29%, 

respetivamente). 

 

Comparando os dois últimos anos letivos, verifica-se que a taxa de sucesso aumentou 

no geral 10,7%, tendo aumentado no 1º ciclo 0,9%, no 2º ciclo 15,3% e no 3º ciclo 1,0%. 

Em relação ao prosseguimento de estudos, observa-se que cerca de 28,1% dos alunos 

do 9º ano que se matricularam pretendem frequentar um Curso Profissional, mais 4,6% 

do que no ano letivo transato, e 71,9% dos mesmos pretendem frequentar um Curso 

Não Profissional, menos 4,6% do que no ano letivo anterior.  

PERCENTAGEM DE ALUNOS COM SUCESSO PLENO 

Ano de escolaridade/Ciclo 2016/2017 2017/2018 

1º Ano 89,4% 93,1% 

2º Ano 83,3% 88,0% 

3º Ano 90,7% 91,0% 

4º Ano 93,0% 81,1% 

1º Ciclo 89,0% 89,9% 

5º Ano 70,1% 85,0% 

6º Ano 61,5% 77,2% 

2º Ciclo 66,0% 81,3% 

7º Ano 73,6% 68,3% 

8º Ano 59,7% 65,8% 

9º Ano 58,9% 61,4% 

3º Ciclo 64,3% 65,3% 

Total 70,9% 81,6% 
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Em relação à meta prevista para a integração nos cursos de prosseguimento de 

estudos, prevista em pelo menos 50%, foi cumprida com uma taxa de 71,9%.  

A taxa de prosseguimento de estudos dos alunos que concluíram o ensino básico é de 

100%, tendo sido cumprida a meta prevista de pelo menos 90%. 

Note-se que dos 18 alunos que terminaram o Curso de Educação e Formação de 

Práticas Administrativas, todos prosseguiram os estudos em cursos profissionais. 

 

3.9.5. Resultados do desempenho chave – PCA e CEF 

No que diz respeito à turma do 7º ano de Percurso Curricular Alternativo, neste ano, 

com maior taxa de sucesso destacam-se as disciplinas de Práticas Oficinais, seguindo-

se Português e Projetos Multidisciplinares. A disciplina com menor taxa de sucesso é a 

de Matemática. Aliás, excetuando esta última, todas as outras disciplinas a presentam 

taxas de sucesso acima dos 85%. 

 

 AVALIAÇÃO FINAL – CEF 

 
1 2 3 4 5 

TAXA SUCESSO 

 Nº % 

Português 0 0 12 5 1 18 100,00 

Inglês 0 0 13 5 0 18 100,00 

Matemática Aplicada 0 0 12 6 0 18 100,00 

Educação Física 0 0 10 5 3 18 100,00 

Tecnologias de Informação 
e Comunicação 

0 0 12 4 2 18 100,00 

Cidadania e Mundo Atual 0 0 14 4 0 18 100,00 

Higiene Saúde e Segurança 
no Trabalho 

0 0 15 3 0 18 100,00 

Atividades Económicas 0 0 10 6 2 18 100,00 

Correspondência 
Comunicação e Arquivo 

0 0 12 2 4 18 100,00 

Atendimento e Comunicação 0 1 10 6 1 17 94,44 

Rotinas de Contabilidade e 
Informática 

0 0 6 10 2 18 100,00 

ECT 0 0 2 13 3 18 100,00 

PAF 0 0 9 5 4 18 100,00 

Na turma CEF, na generalidade, todas as disciplinas apresentam uma taxa de sucesso 

de 100%, à exceção da disciplina de Atendimento e Comunicação. 
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Em relação à meta prevista para a taxa de conclusão do curso CEF, que é ≥70%, a 

mesma foi cumprida com 100,0%. 

3.9.6. Resultados do desempenho chave - Cursos EFA 

Relativamente aos dados recolhidos no Estabelecimento Prisional de Alcoentre, 

constata-se que dos 51 alunos inscritos, 1 desistiu, o que corresponde a 2,0% (-23,0% 

do que no ano anterior).  

No que concerne à certificação e tendo em conta o n.º de formandos no final do ano, 

verifica-se uma percentagem de 35,3% de certificações totais e 35,3% de certificações 

parciais (-25,3% e -4,1, respetivamente, em comparação ao ano anterior).  

Considerando as certificações totais, e tendo como referencial o número de formandos 

que permaneceram até ao final do ano letivo, a percentagem mais alta ocorre no EFA 

B2, com 47,1%, seguindo-se a Formação Modular de Francês, com 30,0% (-39,2% do 

que no ano anterior). 

Perante os dados recolhidos no Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, constata-

se que dos 77 alunos inscritos, 37 desistiram, o que corresponde a 48,1% (+11,3% do 

que no ano anterior).  

Quanto à certificação e tendo em conta o nº de formandos no final do ano, verifica-se 

uma percentagem de 67,5% de certificações totais (+13,3% do que no ano anterior) e 

32,5% de certificações parciais (-13,3% do que no ano anterior).  

Relativamente às certificações totais, e tendo como referencial o nº de formandos que 

permaneceram até ao final do ano letivo, a percentagem mais alta ocorre na Formação 

Modular de Espanhol, com 100% (igual ao do ano anterior). 
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3.9.7.Quadro de excelência, valor e mérito desportivo 

 

  Excelência, Valor e Mérito Desportivo 

 Excelência Valor Mérito Desportivo TOTAL 
16/17 

TOTAL 
17/18  2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 

5º 
Ano 

9 28 9 19 1 1 19 48 

6º 
Ano 

17 18 17 12 3 2 37 32 

7º 
Ano 

8 10 9 13 2 7 19 30 

8º 
Ano 

14 11 2 9 1 5 17 25 

9º 
Ano 

5 17 2 3 0 5 7 25 

PCA7 - 0 - 2 - 0 - 2 

CEFPA 0 0 0 2 0 0 0 2 

VOC.2-
3C 

0 - 1 - 0 - 1 - 

Total 53 84 40 60 7 20 100 164 

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

comparando com o ano letivo anterior, constatou-se que: 

- no Quadro de Excelência, aumentou significativamente o número de alunos 

(+31),  no entanto, diminuiu no 8º ano; 

- no Quadro de Valor, houve mais 20 alunos que no ano anterior. Esta diferença 

verifica-se em todos os anos exceto no 6º ano; 

- no Quadro de Mérito Desportivo, aumentou 13 alunos comparativamente ao 

ano letivo transato, tendo sido notório nos 7º, 8º e 9º anos. 

Em relação à meta da percentagem de alunos distinguidos nos Quadros de Excelência, 

no presente ano houve uma alteração significativa no número de alunos, sendo a 

percentagem de 19,4% (+7,3% que no ano anterior). Esta meta foi assim cumprida, uma 

vez que a percentagem de alunos distinguidos no QE foi superior à do ano anterior. 

Quanto à meta da percentagem de alunos distinguidos nos Quadros de Valor e de Mérito 

Desportivo, no presente ano, houve uma diferença de 33 alunos, cuja percentagem foi 

de 18,5% (+7,8% que no ano anterior). Esta meta foi cumprida, uma vez que a 
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percentagem de alunos distinguidos no QVMD aumentou mais do que 1% em relação 

ao ano anterior. 

 

3.9.8.Metas sucesso / insucesso 

Observando o quadro que se segue, pode concluir-se que, quanto às metas de 

sucesso por disciplina: 

 Nos 1º e 2º ciclos os resultados obtidos em todas as áreas são superiores às 

metas estabelecidas.  

 No 3º ciclo, os resultados obtidos a todas as disciplinas são superiores às metas 

estabelecidas, à exceção das disciplinas de Inglês e de Francês (com -3,7% e -

0,2%, respetivamente). Na disciplina de Ciências Experimentais foram 

cumpridas parcialmente.  

 As metas de insucesso por ano melhoraram e foram cumpridas em todos os 

ciclos. Em relação ao ano anterior, as metas também foram cumpridas em todos 

os anos e melhoraram. 

 METAS – INSUCESSO – Ano de escolaridade/Ciclo (%) 

 2016/2017 2017/2018 

Ano Meta Resultados Meta Resultados 

1º ano 0 1,1 0 0,0 

2º ano <10 7,3 <10 4,0 

3º ano <10 0,0 <10 0,0 

4º ano <10 0,0 <10 0,0 

1º ciclo <6,3 2,1 <5,4 1,0 

5º ano <10 7,2 <10 2,8 

6º ano <10 5,5 <10 2,0 

2º ciclo <9,7 6,4 <8,3 2,4 

7º ano <7 6,9 <7 6,3 

8º ano <7 11,3 <7 1,4 

9º ano <9 6,9 <9 0,0 

3º ciclo <6,8 8,2 <5,8 2,6 

 

De referir que relativamente à meta aumentar a taxa de sucesso por disciplina, apenas 

se considera cumprida a que se refere à totalidade das disciplinas, ou seja, a do 1.º 

ciclo. 
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QUADRO 10.1 – METAS – SUCESSO – Disciplina (%) 

Ciclo Disciplina 
2016/2017 2017/2018 

Diferencial 
Meta Resultados Meta Resultados 

1
º 

C
ic

lo
 Português 90 94 92 94,8 +2,8 

Matemática 90(*) 94 92(*) 92,1 +0,1 

Estudo do Meio 96 99 97 99,7 +2,7 

2
º 

C
ic

lo
 

Português 85(*) 89 87(*) 91,8 +4,8 

Inglês 87(*) 83 89(*) 95,6 +6,6 

Matemática 
Mat. e 

C.N. 

77(*) 80 80(*) 
93,5 

+13,5 

Ciências 
Naturais 

89 89 90 +3,5 

HGP 90 90 91 92,6 +1,6 

Ed. Musical 88 97 90 98,5 +8,5 

3
º 

C
ic

lo
 

Português 87(*) 90 89(*) 94,2 +5,2 

Inglês 85(*) 90 88(*) 84,3 -3,7 

Francês 97(*) 100 98(*) 97,8 -0,2 

Espanhol 97(*) 100 98(*) 100,0 +2 

História 93 96 94 97,9 +3,9 

Geografia 94 98 95 97,9 +2,9 

Matemática 72(*) 73 75(*) 79,8 +4,8 

Ciências 
Naturais Ciên. 

Exp. 

93 97 94 

89,6 

-4,4 

Física 
Química 

88 88 89 +0,6 

 

 

 

Fazendo o balanço das metas referidas no Projeto Educativo, conclui-se que, da análise 

do quadro referente ao presente ano letivo, num total de 37 metas, foram cumpridas 32, 

correspondente a 86,5% do total, mais 14,4% em relação ao ano anterior. 
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QUADRO RESUMO DAS METAS  

Metas Resultado Cumprimento 

M24.1: Aumentar a 
percentagem de sucesso 

no Pré-escolar 
Sucesso nas áreas a observar ≥97%  99,4% Sim 

M25.1: Aumentar a taxa 
de sucesso em cada área 

do Pré-escolar 
Sucesso em cada área a observar ≥93% 99,4% Sim 

M24.2: Aumentar a 
percentagem de sucesso 

no 1º Ciclo 

1º ano =100% 100% Sim 

2º ano =92% (*) 96% Sim 

3º ano ≥90% 100% Sim 

4º ano ≥90% 100% Sim 

Taxa de Transição/Aprovação =94,6% (*) 99,0% Sim 

M24.3: Aumentar a 
percentagem de sucesso 

no 2º Ciclo 

5º ano ≥90% 97,2% Sim 

6º ano ≥90% 98,0% Sim 

Taxa de Transição/Aprovação =91,7% (*) 97,6% Sim 

M24.4: Aumentar a 
percentagem de sucesso 

no 3º Ciclo 

7º ano ≥93% 93,7% Sim 

8º ano ≥93% 98,6% Sim 

9º ano ≥91% 100% Sim 

Taxa de Transição/Aprovação =94,2% (*) 97,4% Sim 

24.5.1: Aumentar a 
percentagem de sucesso 

nos CEF 
Taxa de Conclusão dos Cursos ≥70% 100% Sim 

25.2: Aumentar a taxa de 
sucesso por disciplina 

(ver quadro 10.1) 

1º Ciclo: Cumpriu em todas as disciplinas 

2º Ciclo: Cumpriu em todas as disciplinas 

3º Ciclo: Cumpriu em 5 de 9 disciplinas 

M26.1: Atingir valores de sucesso iguais 
ou superiores aos valores obtidos a 

nível nacional nas Provas Finais de Ciclo 

3º Ciclo  
(ver quadro 5.5) 

Português: +5,9% Sim 

Matemática: +6,57% Sim 

M27: Obter valores médios da avaliação 
externa superiores ou iguais aos médios 

nacionais nas Provas Finais de Ciclo  

3º Ciclo  
(ver quadro 5.5) 

Português: +3,4% Sim 

Matemática: +4,3% Sim 

M28: Obter discrepâncias médias,  
em valor absoluto, entre as 

classificações internas e externas, 
inferiores ou iguais a 0,4 

3.º ciclo 
Português: +0,18 Sim 

Matemática: -0,6 Não 

M98: Taxa de sucesso para alunos NEE >85% 94,6% Sim 
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M43: Reduzir o número de 
participações disciplinares  

na atividade letiva 

Pré-escolar <3 0 Sim 

1º ciclo <15 8 Sim 

2º ciclo <30 37 Não 

3º ciclo <32 51 Não 

M47: Obter taxas de abandono escolar 

1º ciclo <1% 0,0% Sim 

2º ciclo <2% 0,97% Sim 

3º ciclo <2% 0,0% Sim 

M41: Aumentar a percentagem de alunos distinguidos pelo Quadro 
de Excelência em relação ao ano anterior 

+7,3% Sim 

M75: Aumentar em 1%/ano a percentagem de alunos distinguidos 
pelos Quadros de Valor e Mérito Desportivo 

+7,8% Sim 

M48: Obter um nº médio de anos para a conclusão do ensino básico 
≤9,7 

9,1 Sim 

M51: Obter uma taxa de prosseguimentos de estudos dos alunos que 
concluíram o ensino básico ≥90% 

100% Sim 

M52: Obter uma taxa de alunos que continuam os estudos nos 
cursos de prosseguimentos de estudos ≥50% 

71,9% Sim 

 

 

 Ação de Melhoria 1 - Sucesso + 

Esta ação de melhoria tinha como resultado a alcançar o aumento dos níveis de sucesso 

escolar, por forma a atingir as metas parcelares definidas no projeto educativo e no 

PAEPSE e, neste âmbito, os objetivos parecem ter sido praticamente atingidos, uma 

vez que: 

 

 as metas definidas para a percentagem de sucesso, ao nível da avaliação 

interna, no pré escolar, 1º , 2º  e 3º Ciclos foram atingidas em todos os anos; 

 as taxas de transição/aprovação nos três ciclos do ensino básico foram atingidas 

no 1º, no 2º e no 3º ciclos; 

 em relação ao ano letivo anterior (16/17) a taxa de sucesso pleno aumentou no 

geral 10,7%, tendo aumentado no 1º ciclo 0,9%, no 2º ciclo 15,3% e no 3º ciclo 

1,0%; 

 no 3º ciclo, 6 das 9 disciplinas atingiram a taxa de sucesso prevista pelas metas 

do PEA; no 2º ciclo todas as 6 atingiram a taxa de sucesso prevista pelas metas 

do PEA; no 1º ciclo esta taxa foi também atingida por todas as disciplinas/áreas; 
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 os resultados obtidos à disciplina de matemática e português  nas provas  finais 

de 3º ciclo ficaram acima dos resultados nacionais; 

 na disciplina de português do 9º ano a discrepância entre as classificações 

internas e externas ficaram abaixo do previsto pelas metas do PEA, porém, a 

matemática esta meta não foi cumprida; 

 a taxa de conclusão dos CEF foi superior ao previsto pelas metas do PEA; 

 a taxa de sucesso para alunos com NEE prevista no projeto educativo foi 

claramente ultrapassada. 

 
A equipa julga pertinente registar que as medidas contempladas nesta ação de melhoria, 

nas suas mais variadas vertentes, parecem estar a produzir os efeitos pretendidos. 

Reforça-se ainda a ideia de que esta medida deverá ser analisada e reajustada sempre 

que se julgar útil e conveniente.  

Importa ainda destacar algumas atividades realizadas no âmbito desta ação de melhoria 

e que concorreram para os resultados supracitados: 

 Continuação da monitorização periódica dos resultados escolares e outros 

indicadores através da laboração de um documento de análise; 

 Definição de um conjunto diversificado de atividades, clubes e projetos de 

enriquecimento curricular devidamente articulados com as causas de insucesso 

diagnosticadas (Oficina de leitura e escrita, Oficina de raciocínio e cálculo, 

Projeto de Oralidade, Apoio Multidisciplinar, aulas de Preparação para a Prova 

Final, GAA, AEC, clubes diversos).  

Aliás, relativamente à implementação destas estratégias de melhoria de sucesso 

escolar ao nível das disciplinas de português e matemática, foi feito um balanço 

bastante positivo em sede de conselhos de turma e de subdepartamento 

curricular.) 

 Constituição das Turmas + – Foi feito um balanço bastante positivo em relação 

à implementação desta medida, tendo em conta não só os resultados escolares 

dos alunos, como também a diversificação de estratégias implementadas. 

 Prossecução das várias estratégias já implementadas de monitorização da 

prática letiva (acompanhamento da execução curricular, monitorização dos 

resultados escolares e do processo de avaliação, formação por pares, 

coobservação); 

 Implementação das medidas definidas pelo PAEPSE. 
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Pontos fortes 

 

 Análise sistemática dos resultados dos alunos e de outros indicadores sociais e 

académicos;  

 Reflexão em torno das práticas e dos resultados das disciplinas de forma aprofundada 

e clara; 

 Registos de reflexão sobre a avaliação efetuada e respetivas conclusões e opções 

tomadas (em conselho de turma, departamentos, subdepartamentos, C. Pedagógico); 

 Existência de um plano de melhoria com especial incidência nos resultados escolares; 

 Existência e implementação do Plano de Ação Estratégica para a Promoção do 

Sucesso Escolar; 

 Definição de metas quantificáveis para o sucesso escolar no PEA; 

 Turma + a matemática no 2º e 3º ciclos; 

 Turma + no 1º ciclo; 

 Oficina de Leitura e Escrita; 

 Oficina de Raciocínio e Cálculo; 

 Fraco índice de abandono escolar no ensino regular;  

 Cumprimento de quase todas as metas definidas para a percentagem de sucesso do 

pré-escolar, 1º,2º,3º ciclos; 

 Taxa de transição/ aprovação nos 1º e 2º  ciclos; 

 Taxa de conclusão do Curso CEF; 

 Resultados nas provas finais de matemática e português; 

 Reconhecimento e divulgação, por parte do Agrupamento, dos bons resultados e 

atitudes dos alunos, através dos quadros de excelência, valor e mérito desportivo e 

de outras iniciativas; 

 Desenvolvimento/ implementação de processos de autoavaliação. 

Sugestões de melhoria 
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 Continuidade da Turma+ nas turmas de 1º ciclo; 

 Continuidade das ofertas de OLE e ORC; 

 Continuação das salas de estudo e dos clubes, que funcionam como reforço ao 

currículo, e otimização do seu funcionamento e intervenção; 

 Continuação da dinamização do centro de recursos digitais; 

 Desdobramento, num tempo semanal, do português com o inglês no 2º ciclo e das 

duas línguas estrangeiras nas turmas de 3º ciclo (Projeto de Oralidade); 
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4. Conclusão 

 

O PPIP e a autonomia que ele pressupõe implicam a responsabilização da escola pelos 

seus resultados, pela sua eficácia, que se traduz na prestação de contas à tutela e à 

comunidade. Ainda assim, não se podem também ignorar as inseguranças e incertezas 

que o trilhar de novos caminhos sempre implica, bem como os constrangimentos com 

que frequentemente e constantemente se tem que lidar. Contudo, acredita-se que este 

projeto tem trazido à escola a possibilidade de delinear soluções organizativas e 

pedagógicas mais adequadas, mais eficazes em termos de funcionamento, culminando 

na melhoria da qualidade do serviço educativo público que presta. 

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

académicos dos alunos. Por isso, estes resultados do desempenho escolar dos 

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

assumem um especial destaque, que se encontra bem evidente, mais uma vez, neste 

Plano de Melhorias e no PAEPSE. 

Neste sentido, o trabalho desta equipa tem sido muito orientado no sentido de avaliar o 

nível de eficácia e eficiência deste Agrupamento nos seus diversos setores e, no 

culminar de mais um ano letivo, a equipa considera, na generalidade, que a 

implementação do novo Plano de Melhorias, do PSEPSE e do PPIP estão a 

corresponder ao previsto, defendendo a continuidade do trabalho desenvolvido e das 

medidas e metodologias implementadas para que se alcancem os objetivos definidos. 

 

““Educar verdadeiramente não é ensinar factos novos ou enumerar fórmulas prontas, 

mas sim preparar a mente para pensar”.”  

Albert Einstein 

 

 dezembro de 2018 

Equipa do Observatório da Qualidade 


