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Introdução 
 



Sonhar um sonho impossível 

Lutar, onde é fácil ceder 

Vencer, o inimigo invencível 

Negar quando a regra é vender 

Romper a incabível prisão 

Voar, no limite improvável 

Tocar o inacessível chão! 

É minha lei, é minha questão. 

Guiar este mundo, cravar este chão. 

Chico Buarque 

 
A escola atravessou densas e significativas reestruturações nos dois últimos anos letivos. A 

pandemia impôs uma nova ordem, um outro ritmo para a humanidade. O nosso quotidiano 

mudou e a escola teve de se reinventar. Na esteira das mudanças, os processos de ensino e 

aprendizagem, bem como as suas fragilidades e possíveis resoluções, encontraram inúmeros 

desafios, sobretudo em resultado do ensino remoto e/ou de uma metodologia híbrida. 

No nosso agrupamento, como em tantos outros, muitos professores desdobraram-se em 

várias versões de si próprios para conseguirem chegar a cada turma e a cada aluno, pois um 

confinamento não podia significar estagnação das aprendizagens. Por outro lado, a pandemia 

revelou algumas debilidades que o sistema de educação tinha, expondo-as de uma forma 

imediata, nomeadamente no que toca à falta de autonomia das crianças e jovens e à diferente 

preparação que os professores têm em termos tecnológicos. 

Na verdade, em particular durante este período, as tecnologias da informação e comunicação, 

as plataformas virtuais de aprendizagem, as redes sociais foram vistos como propulsores da 

criação de novas relações com a informação, com o tempo, com o espaço, consigo mesmo e 

com os outros. Em tempos de pandemia, mais do que nunca, a educação foi convocada a se 

singularizar, buscando outras possibilidades pelo uso das tecnologias digitais e pela habitação 

nos ambientes virtuais de aprendizagem e continuando a pugnar pela qualidade do ensino e 

pela eficácia das aprendizagens. 

Não se pode ignorar que foi uma situação difícil para as crianças e adolescentes, mas também 

para os Pais e Cuidadores, que estavam em casa, frequentemente, eles próprios em 

teletrabalho, e que se viram confrontados com a necessidade de apoiar as crianças e 

adolescentes no estudo, garantindo que continuavam a aprender. 

Quanto aos professores, também neste agrupamento, a grande maioria utilizou todos os meios 

ao seu dispor e prolongaram as horas de trabalho de modo a conseguirem chegar a todos os 

seus alunos e continuarem a entregar um ensino de qualidade, adequado e que respondesse 

às necessidades dos discentes. Nunca foi tão colossal o desafio que as instituições escolares 

enfrentam de mudar no sentido da inovação, 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. 



Este agrupamento tem persistido na busca da tão desejada e necessária eficácia alicerçando-

a em processos de aprendizagem contínua, sobretudo autoaprendizagem, usando ritmos e 

dinâmicas próprios e recorrendo, sobretudo, a estratégias de aprendizagem ativa.   

Neste sentido, em maio de 2016, surgiu o desafio lançado pela Direção Geral da Educação 

ao nosso agrupamento, para que esta instituição escolar integrasse um grupo restrito de seis 

Agrupamento/Escolas, visando o desenvolvimento de Projetos-Piloto de Inovação Pedagógica 

(PPIP). Este agrupamento assumiu o compromisso de introduzir alterações significativas nos 

processos e procedimentos ao nível da gestão autónoma da organização, do desenvolvimento 

curricular e do processo de regulação das aprendizagens, criando e implementando soluções 

alternativas, indutoras da qualidade das aprendizagens de todos os alunos, promovendo o 

sucesso escolar e a melhoria da qualidade das aprendizagens em todos os anos, ciclos e 

níveis.  

Quatro anos depois desde o início deste audaz percurso, este agrupamento está cada vez 

mais ciente da responsabilidade e responsabilização que estão subjacentes a um projeto 

desta natureza, e, a cada ano que passa, delineia-se um novo Plano de 

Inovação que pretende reforçar de forma consistente e visível o processo de autonomia da 

escola na procura das soluções para os seus problemas, desta vez, encarando este tempo de 

pandemia como um tempo de muitas oportunidades de inovação e crescimento para a 

educação. 

Estando este ano letivo a terminar, e à semelhança do que vem acontecendo desde 2012, 

este relatório de autoavaliação da instituição  é como um dos 

instrumentos desta responsabilização da escola, uma vez que se consubstancia como um 

dos documentos onde se apresentam as contas que a Escola e o Diretor têm de prestar ao 

Conselho Geral, sendo 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, com vista à obtenção de um maior e melhor sucesso educativo.  

Neste agrupamento, como já antes foi referido, escolheu-se o modelo de monitorização da 

Estrutura Comum de Avaliação (Common Assessment Framework ou C.A.F.), no âmbito do 

qual se delineou um Plano de Melhorias, a agora também o Plano de Ação Estratégica para a 

Promoção do Sucesso Escolar (PAEPSE) e os princípios do Plano de Inovação Pedagógica 

(PIP) que contemplam um conjunto de compromissos que permitem uma maior 

responsabilização dos vários intervenientes, procurando responder às áreas de melhoria 

identificadas através da realização de uma série de ações de melhoria.   

Assim, o Plano de Melhorias da Escola, bem como o PAEPSE, o PDPSC (Plano de 

Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário) e o PIP apresentam-se como 

a concretização do processo de busca de eficácia educativa deste agrupamento. Dele 

consta um conjunto de objetivos (formulados com base nas evidências da investigação), 

concretizados em estratégias (operacionalizadas em termos dos alvos a que se destinam, os 



agentes envolvidos, os recursos necessários, o tempo em que sucedem e ajustadas 

regularmente em função dos problemas entretanto diagnosticados e dos resultados já 

atingidos) e cujo impacto em vários indicadores (incluindo o desempenho académico dos 

alunos) deve ser periodicamente avaliado e comparado com as metas delineadas.  

No termo de mais um ano letivo excecional, fruto da pandemia em que ainda  vivemos e que 

acarretou lógicas de trabalho distintas e um léxico muito próprio ligado ao Ensino@Distância, 

continua a ser essencial 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, pese embora os constrangimentos com que 

todos os intervenientes tiveram que lidar.  

Ainda assim, 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), bem como dos questionários aplicados aos diversos 

elementos da comunidade educativa. De modo a possibilitar uma fácil leitura e uma imediata 

apreensão dos dados mais relevantes, a apresentação de toda a informação é feita com base 

nos domínios CAF já referidos. 

 

 

 

 

1. Identificação de Ações de Melhoria 

Com base no Relatório do Observatório da Qualidade (2015/2016), a equipa identificou os 

aspetos a melhorar por critérios de CAF e, após a sua análise e definição 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 vigência foi alargada para 2021 em virtude da situação pandémica 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 

 

2. Metodologia de recolha da informação 

 Para obter informação pertinente, que permita um eficaz cruzamento de dados e que possa 

originar uma reflexão conjunta e um compromisso para a mudança, utilizamos 

fundamentalmente duas metodologias:  

- Inquéritos à comunidade escolar, para conhecer a perceção dos diferentes membros da 

comunidade sobre o funcionamento global do agrupamento, identificar e monitorizar as 

práticas de ensino correntes e conhecer o impacto da escola no meio local.  

- 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 Inquéritos à comunidade educativa 

 

No que diz respeito aos inquéritos a aplicar à comunidade educativa, a equipa do Observatório 

da Qualidade considerou que não seria necessário e exequível solicitar a todos os membros 

dessa comunidade que os preenchessem. Assim, selecionou uma amostra que pareceu 

representativa do universo a que se reporta o estudo a fazer.  

Consequentemente, ao nível da participação dos diferentes atores educativos, os dados são 

os seguintes: 

a) Dos 125 docentes do Agrupamento participaram 65, a que corresponde uma 

percentagem de adesão de 52 %. 

b) Do conjunto dos 531 alunos (correspondente às turmas do 2º e 3º ciclos) do 

Agrupamento, obteve-se a participação de 445, a que corresponde 83,6% de adesão. 

c) Dos Encarregados de Educação dos alunos do 1º, 2º e 3º ciclos obteve-se 532 

respostas. 

Mais uma vez, optou-se por não incluir o pessoal não docente no universo de respondentes, 

em virtude do seu número reduzido.  



O nível médio de adesão foi considerado, por parte da equipa, bastante satisfatório, dadas as 

dificuldades processuais e as contingências inerentes a uma situação pandémica. 

2.1.1 Caracterização dos inquiridos 

 

a) Docentes 

• 52,3% dos inquiridos apresentam idades compreendidas entre os 41 e os 50 anos e 

15,4 % situa-se entre os 31 e os 40 anos. Todos os restantes têm idade acima dos 51 

anos, não havendo quaisquer docentes com menos de 30 anos. 

• 83,1% eram do sexo feminino e 16,9% do sexo masculino, o que demonstra uma séria 

desigualdade em termos de género. 

• Relativamente à distribuição de inquiridos por departamento curricular, predominam os 

respondentes do departamento de Matemática e Ciências Experimentais, seguindo-se 

os do 1º ciclo e Pré-escolar. Quanto à participação dos restantes ela é, na 

generalidade, proporcional ao número de elementos de cada departamento. 

 

 

 

• Quanto ao desempenho de funções ou cargos, 56,9% dos inquiridos não tem qualquer 

cargo atribuído. Por outro lado, de entre os que desempenham cargos, a direção de 

turma/coordenador de ano ou ciclo é aquele que abrange um maior número de 

docentes.  

 

b) Alunos 

 

• A distribuição etária dos alunos inquiridos apresenta uma amplitude igual a 7 anos, 

sendo o mínimo igual a 10 anos e o máximo igual a 17 anos.  

• Relativamente à distribuição por género, observa-se uma distribuição equilibrada 

pelos dois sexos, sendo 53 % do sexo masculino e 47% do sexo feminino. 



 

c) Encarregados de Educação 

 

• A distribuição etária dos pais/encarregados de educação inquiridos apresenta uma 

amplitude igual a 38 anos, sendo o mínimo igual a 27 anos e o máximo igual a 65 anos.  

• Quanto à distribuição por género, cerca de 90,2% dos inquiridos são do sexo feminino 

e apenas menos de 9,8% são do sexo masculino. 

• No que se refere às habilitações académicas dos inquiridos, constata-se que as 

mesmas talvez não traduzam fielmente o panorama social dos agregados familiares 

do agrupamento, pois grande parte dos inquiridos (30,5%) possui habilitações ao nível 

do ensino superior. 

 

2.2. Outras fontes de informação 

 

Os Indicadores de análise considerados 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 da Equipa do Projeto Curricular de Agrupamento 

✓ Relatório do Núcleo da Articulação Curricular 

✓ Relatório da Coordenação da Biblioteca Escolar 

✓ Relatório da Equipa do Regulamento Interno 

✓ Relatório da equipa das Estatísticas do Agrupamentos 

✓ Relatório Final da Equipa de Supervisão Pedagógica 

✓ Relatório de Monitorização do Currículo (1º Ciclo) 

✓ Relatório das Atividades de Enriquecimento Curricular 

✓ 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 / EMAEI 

✓ Relatório do PLNM 

✓ Relatório EFA /EP 

✓ Balanço 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 

✓ Carta de missão do diretor 

✓ Projeto de Intervenção do diretor 

✓ Dados recolhidos junto da direção  

 

3. Critérios de análise organizacional 

 

3.1. Liderança 

 

Sendo o domínio da “Liderança” fundamental para que se possa avaliar o bom funcionamento 

da instituição e aferir o modo como os vários procedimentos são operacionalizados, a equipa 

procurou verificar, através dos inquéritos realizados, em que medida é que a direção e as 

lideranças intermédias estão a corresponder às necessidades e expectativas do corpo docente 

e da instituição escolar. Assim, ao questionar-se a comunidade escolar, constatou-se que: 

 

• A maioria dos alunos (62,2%) concordam que a direção gere bem a escola. 

 

 

• Os alunos (47%) consideram que a Direção se mostra disponível para ouvir as suas 

opiniões (no entanto, 37,3% concordam com reservas), procurando, na maior parte das 

vezes, resolver os problemas que apresentam (51,7%). Por outro lado, 34,8% dos 



alunos inquiridos manifestou reservas relativamente ao facto de a direção procurar 

“resolver os problemas dos alunos.”. 

• A maioria dos encarregados de educação que responderam aos questionários (73,6%) 

indicam que a Direção fomenta a criação de uma cultura de escola e, que se mostra 

disponível para ouvir as suas opiniões (74,5%). Também defendem que a Direção 

procura resolver os problemas dos pais/encarregados de educação (71,2%).  

• Constata-se ainda que a grande maioria dos docentes (90,8%), afirma que a Direção 

atua como modelo de suporte à criação de uma cultura de escola. 

 

• Relativamente aos documentos estruturantes, os docentes inquiridos concordam 

(89,2%), que a direção promove avaliações intermédias dos documentos. A maioria 

destes (89,2%) também considera que as informações/sínteses do Conselho Geral, 

disponibilizadas no moodle o agrupamento e enviadas por correio interno, são do 

conhecimento da generalidade da comunidade educativa. 

• No que concerne ao relatório anual e às contas de gerência a maioria, 76,9%, concorda 

que estes são divulgados nos canais de comunicação do agrupamento, mas, 18,5% 

não manifesta opinião.  

• 92,3% dos docentes refere que o Coordenador de Departamento promove 

mecanismos de participação dos professores, com vista ao sucesso da organização, e 

o mesmo número defende que ele desempenha funcionalmente o seu cargo 

perspetivando a melhoria dos resultados educativos. 

 

As atas do Conselho Pedagógico, bem como as publicações na plataforma moodle do 

agrupamento, as publicações no site do agrupamento e o envio através do email institucional 

permitem-nos observar que 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. Parece também evidente que a divulgação dos 

organigramas dos serviços e da liderança de topo é frequente e que se consubstancia em 

difusões dessa informação a toda a comunidade. 



Junto da Direção, a equipa apurou que, relativamente à gestão e organização do trabalho dos 

não docentes, já foi produzido um código de conduta específico para o pessoal não docente, 

regulando atitudes e procedimentos, todavia a sua implementação ainda não foi possível. 

 

➢ Ação de Melhoria 6 –  Otimização do serviço não docente 

 

Com esta ação de melhoria pretendia-se rentabilizar o serviço não docente, melhorando o 

trabalho realizado e o cumprimento das tarefas inerentes a cada cargo/função. 

Persistiu-se na sensibilização aos não docentes para o trabalho em equipa, promovendo um 

bom ambiente de trabalho, e procedeu-se à organização dos recursos humanos, por forma a 

rentabilizar as competências de cada assistente operacional tirando o maior partido possível 

dos recursos disponíveis. 

Aliás, a equipa regista com agrado o facto de já ter sido elaborado o código de ética para 

pessoal não docente, todavia, a sua implementação plena ainda não foi conseguida. Aliás, a 

taxa de satisfação da comunidade em relação ao trabalho dos não docentes subiu bastante 

relativamente aos resultados anteriores, Ainda assim, acredita a equipa que a implementação 

plena do Código de Conduta para o pessoal não docente poderá concorrer para a otimização 

do trabalho destes elementos da comunidade educativa. 

Face ao exposto, considera-se que os objetivos desta ação foram quase totalmente atingidos. 

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; 

• Recetividade e disponibilidade da direção para a resolução de situações; 

• 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 

 

• Implementação plena de um código de conduta para pessoal não docente 

 

3.2. Planeamento e estratégia 

 

Proceder a uma análise global do desempenho de uma organização implica observá-la de 

diferentes prismas através de uma auscultação dos colaboradores, utilizadores e clientes da 

instituição sobre a visão estratégica da sua liderança, o seu planeamento e o modo como 



mobiliza os recursos humanos e materiais. Assim, julgou-se importante analisar a forma como 

esta organização implementa a sua missão e visão através de uma estratégia clara e 

suportada por planos, metas, objetivos e processos adequados. Então, ao questionar-se a 

comunidade, aferiu-se que: 

• A maioria dos docentes (78,5%) e dos Encarregados de Educação (73,6%) considera 

que a oferta educativa existente no agrupamento vai ao encontro das necessidades da 

comunidade envolvente. 

• Os docentes inquiridos (91%), os alunos (61%) e encarregados de educação (73,2%) 

afirmam que a direção se preocupa em diversificar a oferta educativa do agrupamento 

e que a mesma vai de encontro das necessidades da comunidade envolvente. 

• Os professores (quase 88%) garantem que a Direção promove incentivos logísticos e 

mobiliza recursos humanos para o desenvolvimento de projetos inovadores, assim 

como 79% dos encarregados de educação concorda com esta posição; quanto aos 

alunos verificou-se que 58,4% concorda e 29,2% concorda com reservas. 

 Docentes 

• Cerca de 80% dos docentes defende que a avaliação do PAA envolve todos os 

intervenientes, servindo de regulação para o PAA do ano seguinte, verificando-se que 

existe um número reduzido que concorda com reservas e outro que não tem opinião. 

• Ao serem analisados os inquéritos, verificou-se que a Direção é eficaz na gestão dos 

recursos humanos do agrupamento, maximizando as competências e melhorando os 

serviços prestados. Aliás, é esta a posição de 80% dos docentes e da maioria dos 

alunos respondentes (82,5%). 

• Relativamente à gestão dos recursos materiais e financeiros, por parte da direção, 

86,2% dos professores e 86,3% dos alunos apontam que esta faz essa gestão de forma 

eficaz. 

• Quanto à Direção do agrupamento divulgar as atividades em diferentes plataformas, 

promovendo a implementação de sistemas de comunicação interna, 89% dos 



encarregados de educação refere a sua concordância; no que diz respeito aos alunos 

verificou-se que há uma percentagem de 58,7% de concordo, 21,3% que concorda 

com reservas e 12,4% que não têm opinião. De salientar, que 94,% dos professores 

referencia também o facto de a Direção promover a implementação de sistemas de 

comunicação interna no agrupamento que agilizem e viabilizem a transmissão e o 

acesso atempado a todas as informação e documentos pertinentes. 

• No que concerne ao PIP, 89,3% dos professores considera que este Projeto é o reflexo 

da visão estratégica da liderança e que o mesmo tem permitido ao agrupamento dar 

respostas mais adequadas às características e necessidades dos alunos. 

 

• Dos docentes questionados, 89,2%, reconhece que a direção define princípios 

orientadores da estratégia a implementar, em cada ano letivo, e traduz esses princípios 

e ações em documentos reguladores. 

• Da análise feita às áreas (máximo 3), em que o agrupamento deverá reforçar a sua 

intervenção, observou-se que os docentes apontam a Inteligência Emocional (46,8%), 

a Cidadania (35,5%) e a Promoção da Literacia (30,6%) como áreas prioritárias. 

Quanto aos encarregados de educação destacam a Cidadania e hábitos de vida 

saudável (49,6%), bem como Disciplina (36,7%) e a Promoção das competências de 

leitura e escrita (33,7%). Ainda a este propósito alguns encarregados de educação 

sugerem mais qualificação a nível dos auxiliares da ação educativa e melhorar a 

alimentação servida no refeitório. 

 

➢ Projeto Educativo do Agrupamento 

 

Todas as opções feitas pela instituição escolar resultam dos objetivos estratégicos 

contemplados no Projeto Educativo. Estes consubstanciam-se em estratégias que, por sua 

vez, apontam para a realização das metas educativas estabelecidas.  



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

medida/evidência, por este apontados, a fim de verificar se as metas propostas por este projeto 

foram ou não alcançadas. Com base nos resultados apurados e apresentados neste relatório, 

será possível fazer uma análise crítica e tirar conclusões sobre o grau de eficácia das 

estratégias aplicadas na tentativa de consecução das metas previstas e repensar as ações 

desenvolvidas, por forma a apresentar propostas de reajustamento ou de reforço a estas 

medidas e, assim, contribuir para a eficácia deste documento regulador. Por consequência, 

promover-se-á a consequente melhoria dos resultados escolares, a qualidade do desempenho 

das equipas pedagógicas e a qualidade das aprendizagens dos nossos alunos, 

Neste contexto, a elaboração do Relatório sobre a eficácia e os resultados do PEA em 

2020/2021, teve em consideração a seguinte estrutura:  

 

 

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 oportunidades), 

abrangendo um total de 20 objetivos estratégicos que se subdividem em estratégias que 

apontam para a realização das 118 metas educativas. 

 

Em face dos resultados apresentados na tabela sobre o grau de concretização das metas 

apresentadas, conclui-se que: 

 



A avaliação terá em conta apenas 114 de um total de 118 metas, uma vez que 4 destas não 

são aplicáveis, devido à não execução da avaliação externa e/ou aos constrangimentos 

subsequentes à pandemia de Covid19).  

Assim, apresentamos o seguinte resumo das metas não atingidas com a recomendação que 

a equipa do PE considera pertinente: 

 

Eixo 1 – Liderança e visão estratégica 

Das 23 metas deste eixo, 2 não foram atingidas e 1 foi parcialmente atingida: 

Metas Designação Proposta 

  

Meta 7 

  

  

  

  

Meta 14 

  

  

 

Meta 17 

  

Promover, no mínimo, 4 ações de formação adequadas 

ao pessoal não docente e 16 para pessoal docente; 

 

PARCIALMENTE ATINGIDA 

  

Promover ações para o pessoal não 

docente e incentivar a sua frequência. 

  

Efetuar anualmente, pelo menos, um procedimento de 

segurança, em cada estabelecimento do Agrupamento; 

NÃO ATINGIDA 

  

Realizar procedimentos de segurança 

fora da escola sede (Centros 

escolares) 

  

Construir uma rampa de acesso ao edifício da escola 

sede. 

NÃO ATINGIDA 

  

Solicitar à Câmara Municipal a 

construção da rampa de acesso. 

 

 

 

 

 

 

 



Eixo 2 -Sucesso Educativo e Organização Pedagógica  

Das 67 metas deste eixo, 13 não foram atingidas e 3 foram parcialmente atingidas: 

 

Metas Designação Proposta 

  

  

Meta 25 

  

 

  

  

Meta 35 

  

  

Meta 38 

  

Aumentar a taxa de sucesso, por disciplina/ano, no 

ensino básico, em relação aos valores homólogos dos 

anos anteriores; 

PARCIALMENTE ATINGIDA 

  

Aumentar a taxa de sucesso de 

algumas disciplinas do 3º ciclo 

(Francês, Espanhol, História, 

Geografia, Matemática, Ciências 

Naturais e Físico-Química). 

  

Realizar, pelo menos, duas reuniões anuais do 

conselho de representantes de pais e EE de turma; 

NÃO ATINGIDA 

  

Tomar diligências no sentido de 

promover reuniões com os pais e 

encarregados e EE de turma. 

Realizar, com sucesso, pelo menos, 90% das 

atividades propostas no PAA; 

NÃO ATINGIDA 

  

Apenas 52% das atividades foram 

realizadas com sucesso. Este 

resultado foi condicionado pelos 

constrangimentos inerentes à 

situação atípica derivada da 

pandemia de Covid19. 



~ 
 

 
Aumentar a percentagem de alunos 

distinguidos no quadro de excelência em 

relação ao ano anterior; 

NÃO ATINGIDA 

 
Continuar a desenvolver 
estratégias promotoras do sucesso 
e do gosto pelo brio académico. 

 
Reduzir anualmente o número de participações 

disciplinares na atividade letiva tendo como 

ponto de partida o seguinte: 

M43.1: Pré-escolar 

<2 M43.2: 1.º ciclo < 

15 M43.3: 2.º ciclo < 

30 

M43.4: 3.º ciclo < 32 

 
 

PARCIALMENTE ATINGIDA 

 
Agilizar com o GAA e os conselhos 

de turma estratégias para gerir as 

situações de indisciplina com maior 

eficácia. (3º ciclo). 

 

Realizar, pelo menos, duas reuniões anuais do 

conselho de delegados de turma com a 

presença de, pelo menos, 50% dos 

representantes; 

NÃO ATINGIDA 

 
Tomar medidas no sentido de 
promover estas reuniões. 

 

 
Aumentar em, pelo menos, 1%/ano, o número de 

alunos envolvidos nos diferentes grupos equipa 

do desporto escolar; 

NÃO ATINGIDA 

 
O não cumprimento desta meta 
deveu-se grandemente à 
inexistência de um quadro 
competitivo impedido devido aos 
constrangimentos provocados pela 
pandemia de Covid19. 

 
 

Dinamizar, pelo menos, 3 atividades 

desportivas para a totalidade dos alunos do 

agrupamento; 

NÃO ATINGIDA 

 
O não cumprimento desta meta 
deveu-se aos constrangimentos 
provocados pela pandemia de 
Covid19. 

 

Diminuir, na escola sede do agrupamento, a 

percentagem de refeições encomendadas e 

não servidas, obtendo taxas inferiores a 2,5%; 

NÃO ATINGIDA 

 
Reforçar junto dos alunos e 

encarregados de educação da 

importância e responsabilidade 

face a esta questão. 

 

Aumentar o consumo médio de refeições na 

escola sede em 1% /ano, partindo de um 

consumo superior a 68/aluno/ano; 

NÃO ATINGIDA 

 
Reforçar junto dos alunos e 
encarregados de educação da 
importância desta questão. 

Diminuir, em cada ano, 1% das 

refeições adquiridas com taxa na escola 

sede do agrupamento, partindo de uma 

percentagem de 11,5%; 

 

NÃO ATINGIDA 
 

Apesar de se verificar uma 

diminuição, sugere-se o reforço na 

sensibilização aos alunos e 

encarregados de educação. 

 
 

Meta 40 

 
 
 
 
 
 
 

Meta 42 

 
 
 
 
 
 

 
Meta 56 

 
 
 
 
 

 
Meta 59 

 
 
 
 
 
 

Meta 60 

 

 
Meta 62 

 
 
 
 
 

Meta 63 

 
 
 

 
Meta 64 



 

 

 
  NÃO ATINGIDA 

 

Meta 70 Distinguir anualmente, em cerimónia própria, os 

alunos distinguidos nos QEVMD; 

O não cumprimento desta meta 
deveu-se aos constrangimentos 
provocados pela pandemia de 

Covid19. 

  
Aumentar, em 1%/ano, a percentagem de alunos 

NÃO ATINGIDA 

 
Continuar a desenvolver 

estratégias promotoras do sucesso 

em todas as vertentes. 

Meta 72 dos 2.º e 3.º ciclos distinguidos pelos quadros de 

 valor e mérito desportivo; 

  NÃO ATINGIDA 

 
Meta 73 

Desenvolver, pelo menos, 70 atividades de 

articulação da BE com os diferentes grupos turma; 

Desenvolver proficuamente as 

atividades agendadas e criar novas 

atividades pertinentes tendo em 

  conta a articulação curricular. 

  NÃO ATINGIDA 

  
Incentivar o uso da biblioteca nos 

 

Meta 74 

Obter taxas médias de utilização das BE 

superiores a 200 utilizadores/dia, com um aumento 

tempos livres e no 

desenvolvimento e concretização 

dos projetos de turma. No entanto, 

 de 10%/ano; a concretização desta meta foi 

condicionada pelos 

  constrangimentos devidos à 

  pandemia de Covid 19. 

 
Meta 77 Obter uma taxa anual de renovação da coleção de, 

NÃO ATINGIDA 

 
Renovar a coleção anualmente  pelo menos, 5%; 

 
Elaborar um plano anual de formação interna e 

PARCIALMENTE ATINGIDA 

 
Elaborar um plano de formação 

para o pessoal não docente e 

incentivar a sua frequência. 

Meta 89 
externa, com pelo menos: 

- 16 ações para pessoal docente 

 - 4 para pessoal não docente; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório do Observatório da Qualidade 2020/2021 

 

19  Observatório da Qualidade 

 

 Eixo 3 – Qualidade do serviço prestado e impacto na comunidade 

Das 20 metas deste eixo, 1 não foi atingida. 

Metas Designação Proposta 

  

  

Meta 94 

  

Realizar, pelo menos, 3 atividades de sensibilização 

para a deficiência; 

NÃO ATINGIDA 

  

Esta meta não foi atingida por 

motivos ligados aos 

constrangimentos derivados da 

pandemia de Covid 19. No entanto, 

realizaram-se ações de sensibilização 

junto do 1º ciclo. 

 

 

 

Eixo 4 – Integração no meio e igualdade de oportunidades 

Das oito metas deste eixo, 3 não foram atingidas: 

 

Metas Designação Proposta 

  

  

Meta 116 

  

  

Meta 117 

  

  

  

Meta 118 

  

Realizar, pelo menos, 6 atividades de promoção da 

participação de pais e EE; 

NÃO ATINGIDA 

  

Desenvolver atividades promotoras 

da participação de pais e 

encarregados de educação. 

  

  

Incluir as atividades dinamizadas pela APEE no plano 

de atividades do agrupamento. 

NÃO ATINGIDA 

  

Incluir as atividades dinamizadas 

pela APEE se existirem. 

  

  

Dinamizar, pelo menos, 4 reuniões/ano com pais e EE 

dos diferentes estabelecimentos; 

NÃO ATINGIDA 

  

Tomar diligências no sentido de 

dinamizar reuniões com pais e 

encarregados de educação dos 

diferentes estabelecimentos. 
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O grau de consecução das metas previstas no Projeto Educativo, em 2020/2021, foi 

Bastante Satisfatório, uma vez que 95 em 114 das metas (83%) foram atingidas ou 

parcialmente atingidas. 

Parece evidente que tem sido visível a consolidação de uma cultura de escola, de rigor 

e de exigência praticada por toda a comunidade escolar. Este esforço tem contribuído 

para a melhoria do desempenho global da organização interna do agrupamento, para a 

diminuição dos níveis de indisciplina, para o aumento da qualidade do serviço público 

de educação prestado à comunidade e, consequentemente para a valorização 

profissional dos docentes. 

A equipa do PEA regista um 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, abraçaram estas novas oportunidades de trabalho colaborativo e de 

projeção da qualidade pedagógica afirmada nas diferentes unidades orgânicas do 

agrupamento. Desta forma, são evidências muito positivas e crescentes, a 

demonstração de um elevado sentido de responsabilidade, de dinamismo e um 

compromisso efetivo na concretização da visão e da missão traçada para o Projeto 

Educativo do Agrupamento. 

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 esse objetivo. 

 

➢ Oferta Educativa  

 

A oferta educativa que uma instituição escolar disponibiliza aos 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, a 

equipa considera bastante importante analisar as opções do agrupamento a este nível. 

De salientar que esta questão da oferta educativa passa também pelos Clubes, 

Preparação Para a Prova Final, Oficina de Leitura e Escrita, Oficina de Raciocínio e 

Cálculo, Oficina do Conhecimento, Apoios, Tutorias, entre outras ofertas disponíveis. 

Por outro lado, ao longo do ano letivo, a Psicóloga, à semelhança do que se vem 

fazendo em anos anteriores, 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 
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acompanhamento especial e foi procedendo ao levantamento dos interesses dos 

alunos, relativamente a outras ofertas educativas.  

Consequentemente, durante este ano letivo estiveram em funcionamento 2 turmas de 

PCA (Percurso Curricular Alternativo) de 3º ciclo e estas mostraram-se alternativas 

adequadas para alguns alunos deste Agrupamento, cujo perfil se enquadrava na 

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

pelos alunos das duas turmas. Face às diretrizes da tutela, o Agrupamento pretende 

abrir no próximo ano letivo uma outra turma de PCA que difere das demais pela diferente 

organização curricular, porém, continua a justificar-se a sua existência pelas 

características específicas dos discentes que a constituirão. 

 

➢ Atividades de Enriquecimento Curricular  

 
Durante este ano letivo, as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), 

implementadas para as crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico, resultaram da celebração 

de um acordo de parceria entre o Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira 

da Silva, Município de Rio Maior e a Associação Tempos Brilhantes (ATB). A Associação 

Tempos Brilhantes representa a marca e os conteúdos Tempos Brilhantes e detém o 

Sistema de Organização e Gestão de Atividades Lúdico-Pedagógicas para os projetos 

de Pequenos Heróis, Aprender a Brincar, Pequenos Exploradores e NutriSer, sendo 

responsável pelo desenvolvimento de metodologias e conteúdos, formação de mentores 

e Gestão pedagógica na implementação de Atividades de Enriquecimento Curricular. 

APRENDER A 

BRINCAR 

Atividades lúdico-pedagógicas onde as crianças são estimuladas a 

brincar em liberdade e sem pressão para os resultados. 

  

NUTRISER 

Programa multidisciplinar integrado, em que a criança desenvolve 

atividades físicas e desportivas e de nutrição. 

PEQUENOS 

EXPLORADORES 

Programa estimula a curiosidade, o raciocínio e o espírito crítico das 

crianças, através da realização de atividades práticas e 

experimentais. 

PEQUENOS 

HERÓIS 

Programa em que as crianças trabalham aspetos relacionados com a 

Cidadania, Educação Socio-emocional e Empreendedorismo Social. 
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A equipa de mentores das Atividades de Enriquecimento Curricular foi criteriosamente 

selecionada em articulação com a direção do Agrupamento, estando a mesma 

devidamente informado dos dados profissionais de todos os mentores integrantes na 

equipa. 

Esta equipa AEC manteve-se na maioria estável ao longo do período em questão, 

trabalhando em continuidade para atingir o objetivo comum de proporcionar às crianças 

momentos lúdicos de aprendizagem. Verificou-se a existência de alterações pontuais 

na equipa de mentores AEC que foram articuladas atempadamente com o Agrupamento 

de Escolas não tendo interferido com o bom funcionamento das atividades. 

A gestão das substituições, da responsabilidade da gestão local, decorreu com 

normalidade, tendo sido garantidas as atividades através do recurso à bolsa de 

mentores de substituição, mentores com horários incompletos e junções de turmas 

pontuais, garantindo sempre o bom funcionamento de todas as atividades e 

acontecendo as mesmas ao ar livre para que fossem cumpridas as normas da DGS. 

Face às contingências COVID-19, em muitos contextos as atividades habitualmente 

previstas foram canceladas e/ou adaptadas. 

Ao longo do ano aconteceram contactos formais e informais com a Direção do 

agrupamento, Coordenadoras de Estabelecimento, professores titulares, mentores AEC 

e a gestão local. Esta proximidade foi essencial para a manutenção de uma prática de 

trabalho em equipa, fundamental para o sucesso e cumprimento dos objetivos propostos 

no início do ano letivo. 

A articulação entre a gestão local e o agrupamento foi feita de forma sistemática 

trabalhando conjuntamente na resolução de todas as questões pontuais que foram 

surgindo. 

O contacto informal entre os mentores AEC e os professores titulares, de forma próxima 

e sistemática, foi uma prática que contribuiu grandemente para o sucesso da maior parte 

das atividades realizadas. Considera-se que a comunicação entre todas as partes 

envolvidas decorreu de forma bastante satisfatória num esforço conjunto para que fosse 

oferecido às crianças um serviço de qualidade. 

No que respeita à articulação entre os vários intervenientes esta foi feita sempre que 

necessário e possível, tendo estado a Direção e as Coordenadoras de Estabelecimento 
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sempre em contacto com a organização local no sentido de melhorar as ofertas, adaptar 

as situações às necessidades momentâneas ou dar resposta a problemas. 

Ao longo do ano letivo foram-se alterando os aspetos que se consideram negativos, 

nomeadamente o cumprimento de horários por parte dos mentores (saídas e entradas 

fora dos horários das AEC), falta de sinalização em registo de ocorrência ou abuso do 

registo por comportamento irrelevantes, alguma imaturidade no perfil dos mentores e 

utilização indevida de materiais/ recursos das salas de aula sem pedido de autorização 

ao professor titular de turma. 

Sugere-se que, no próximo ano letivo, aconteçam reuniões de articulação com os 

professores titulares de turma e os mentores, no sentido de colmatar estes aspetos e 

melhorar a oferta das Atividades de Enriquecimento Curricular. Propõe-se também a 

disponibilização de documentação e criação de um regulamento específico para as 

AEC, que contemple assiduidade, registos de ocorrência e código de conduta. 

 

➢ Regulamento Interno 

 

O Regulamento Interno é dos documentos que melhor espelha a forma como a 

organização implementa a sua estratégia, organiza o seu funcionamento e procede à 

gestão de recursos humanos e materiais. Para além disto, a complexidade 

organizacional do agrupamento requer, para o seu adequado funcionamento, de um 

Regulamento Interno que estabeleça, de forma clara e inequívoca, as regras de 

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

educativo. 

Ora, os trabalhos da Equipa do Regulamento Interno ao longo deste ano letivo 

assentaram não só na atualização do documento de acordo com a legislação publicada, 

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

exigências e alterações decorrentes do PIP. Por outro lado, não foi descurada a 

cuidadosa 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. 

 Perante o exposto anteriormente, pode concluir-se, uma vez mais, que a 

implementação deste Regulamento Interno decorreu de forma bastante satisfatória, 

tendo concorrido para uma maior aproximação dos diferentes intervenientes no 
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processo educativo, assim como para a concretização do Projeto Educativo do 

Agrupamento. 

➢ Ação de Melhoria 7 – Procedimentos internos 

O objetivo fundamental desta ação de melhoria centrava-se no 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. 

Na verdade, deu-se continuidade ao trabalho de sensibilização a alunos e encarregados 

de educação para a importância de uma alimentação saudável e equilibrada. Todavia, 

ainda não se conseguiu que o número de refeições encomendadas e não servidas 

cumprisse com a meta estipulada pelo PEA. 

Por outro lado, ainda não foi implementado um sistema de gestão de recursos 

educativos verdadeiramente eficaz, como já fora sugerido. 

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

pode considerar-se que estes foram parcialmente conseguidos. 

 

 

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 / PAEPSE / PDPSC) 

• 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 (Facebook, Website do Agrupamento, 

Office 365) 

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

a avaliação dos alunos e constituição de turmas e horários. 



Relatório do Observatório da Qualidade 2020/2021 

 

25  Observatório da Qualidade 

 

Sugestões de melhoria 

 

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

e consequentes medidas adotadas; 

• Continuação da promoção da estabilidade do pessoal Não Docente em conjunto com 

a Câmara Municipal; 

• Utilização de um sistema de gestão dos recursos educativos. 

 

 

3.3. Pessoas 

 

Relativamente ao domínio “Pessoas”, pareceu fundamental aferir 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. Por outro 

lado, julgou-se importante saber a opinião dos inquiridos sobre a forma como a 

instituição planeia as atividades, para concretizar a estratégia definidas, garantindo a 

eficácia operacional do seu pessoal. Nesta perspetiva, inquiriu-se a comunidade e 

percebeu-se que: 

• A Direção reconhece, estimula e valoriza o trabalho dos alunos (87% dos alunos 

concordam e apenas 7,6% não apresenta opinião, e mais de 90% dos docentes 

também o defendem). 

• Os alunos consideram que a Direção reconhece, estimula e valoriza o trabalho 

(87%), afirmando também que o agrupamento promove a divulgação dos projetos 

desenvolvidos (cerca de 88%). Defendem, ainda, a grande maioria que os 

professores desenvolvem projetos inovadores (87,9%). Também 95,3% dos 

docentes considera o mesmo, verificando-se que apenas 13,8 % destes o faz 

com reservas. 

•  89% dos encarregados de educação, considera que o agrupamento promove a 

divulgação de projetos desenvolvidos, sendo que os restantes não emitem 

opinião. 73%, defende que a Direção envolve os membros da comunidade na 

tomada de decisões (20% não tem opinião). 
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• Cerca de 91% dos docentes concordou ou concordou com reservas (21,5%) que 

a Direção reconhece, estimula e valoriza o trabalho das pessoas e das equipas, 

promovendo a divulgação das boas práticas/projetos desenvolvidos (96,5). 

 

•  95,3 % dos professores refere ainda que se desenvolve trabalho colaborativo na 

realização de projetos inovadores. 

• Cerca de 64,6% dos docentes não hesita em afirmar que a Direção envolve a 

comunidade na tomada de decisões (para além destes, 21,5% concorda com 

reservas e 9,2% não tem opinião).  

• Mais de 90% dos professores defende que a existência de tempos comuns nos 

horários das equipas pedagógicas favoreceria, de forma determinante, o 

desenvolvimento do trabalho colaborativo, como se comprova pelo gráfico 

seguinte. 

 

 

Esta equipa continua a verificar que a elaboração de horários, tanto dos docentes, como 

dos discentes, tem sido bastante coerente com os critérios pedagógicos assumidos e 

explanados no Projeto Curricular de Agrupamento, cumprindo, em simultâneo, todas as 

diretrizes emanadas pela tutela relativamente às normas a respeitar face à situação 

pandémica.  
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➢ Projetos e clubes 

Este agrupamento tem norteado as suas ações numa perspetiva construtiva e dinâmica, 

tendo por finalidade a promoção do sucesso escolar. Para tal, tem aderido a inúmeros 

projetos, dos quais destacamos, entre muitos, o PIP, Erasmus+, eTwinning, PAR, Active 

Lab - Future Classroom Lab, EsABe, Ciência no Rio, Include-d, Mensi, Criatividade - 

Criative Problem Solving, Projeto de Manuais digitais, #Estudoemcasa, Khan Academy 

pilotagem, Plano Tecnológico da Educação, Matematic. 

A equipa considerou fulcral abordar, em particular, o Projeto-Piloto Manuais Digitais, no 

qual esteve este ano integrado apenas o 9º ano de escolaridade, tendo sido envolvidas 

4 turmas, num total de 77 alunos e 15 docentes. 

Os equipamentos não se tornaram um obstáculo ao sucesso da iniciativa, embora o 

início tivesse sido marcado por algumas dificuldades nos acessos dos alunos aos 

materiais e as diferenças entre equipamentos pode ter criado diferentes condições 

trabalho. 

Uma vez que neste agrupamento existem, de facto, práticas de reflexão e discussão 

sobre o uso de tecnologias digitais como apoio aos processos de ensino e de 

aprendizagem e já existe um trabalho consistente a nível da implementação de 

estratégias e práticas de avaliação para a melhoria das aprendizagens, a 

implementação dos Projeto de Manuais digitais decorreu sem grandes problemas e 

parece ter reunido a aprovação da generalidade dos intervenientes. 

Na verdade, a existência de uma prática de partilha e formação informal que existe no 

agrupamento proporciona um clima de aprendizagem colaborativa entre os docentes, 

permitindo a reflexão sobre as experiências educativas e a definição conjunta de 

estratégias. Daí que, em resultado do acompanhamento e monitorização da utilização 

de recursos educativos digitais e manuais digitais, se tenha considerado que o 

Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva tem maturidade digital 

suficiente para desenvolver estratégias de aprendizagem em que o contexto digital sirva 

de suporte às múltiplas atividades pedagógicas. 

Por outro lado, para tirar partido do potencial humano existente, garantindo a eficácia 

do seu pessoal e promovendo o desenvolvimento das suas competências e 

capacidades, o agrupamento criou condições para que diversos docentes e equipas 

dinamizassem alguns clubes/projetos , nomeadamente o Clube de Desporto Escolar, o 

Clube da Horta Pedagógica, o Clube de Expressão Dramática, o Clube Europeu e o 
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Clube de Robótica. Como se deve compreender, o desenvolvimento das atividades 

destes clubes esteve fortemente condicionado pela situação pandémica vivida e 

sobretudo a interrupção letiva entre os meses de janeiro e início de abril inviabilizou a 

consecução de diversas atividades e projetos no âmbito da maioria destes clubes. Face 

a isto, tornou-se mais difícil, mas também menos expressivo proceder a uma avaliação 

objetiva dos trabalhos realizados, outcome conseguido e número de alunos envolvidos. 

 

Quanto aos clubes que existem no agrupamento, questionou-se “se estes vão de 

encontro às preferências dos alunos” concluindo-se que:  

- a percentagem dos encarregados de educação que concordam é de 41,4% e 

que concordam com reservas é de 21,2%; de salientar que 33,7% não tem 

opinião, presume-se que este seja o grupo de respondentes pertencentes ao 1.º 

ciclo. 

- os alunos manifestam agrado na oferta dos clubes (56,4%); há a referir, todavia, 

a existência de uma percentagem de 20,9% que concorda com reservas da 

oferta de clubes do agrupamento e 12,4% dos alunos não têm opinião. 

- Relativamente à possibilidade do agrupamento enveredar pela “oferta de outros 

clubes”, cerca de 58,2% dos encarregados de educação respondeu que não tem 

opinião e 33,7% respondeu afirmativamente.  

- no que diz respeito à preferência dos clubes, os alunos responderam que 

gostariam de pertencer aos seguintes: Futebol (25,4%), Europeu (21,35), Master 

Chef (10,8%), Parkour (7,25), Música (5,6%) e Expressão Dramática (4,9%). 

- Quando se pediu aos respondentes que dessem sugestões para a nova oferta 

de clubes, os alunos apresentam as seguintes sugestões: Desporto e Arte.  

 

 

➢ Projeto Curricular de Agrupamento 

Durante este ano letivo, a equipa do PCA procedeu à revisão da organização do 

documento regulador, compatibilizando-o com as disposições legais previstas no 

Decreto-Lei nº55/2018 de 6 de junho, do Decreto-Lei nº 54/2018 de 6 de julho, 

relacionado com o regime jurídico da educação inclusiva, o Despacho nº6478/2017 de 

26 de julho que define o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e também 

da Portaria nº181/2019 de 11 de julho. 

A partir do diagnóstico efetuado pela equipa do PCA, no início do ano letivo 2020/2021, 

o trabalho desenvolvido incidiu sobre a reformulação integral do documento regulador, 
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no sentido de o tornar atual e compatível com o enquadramento legal referenciado nos 

pontos anteriores. Nesse sentido, a estrutura do documento sofreu diversas alterações 

ao conteúdo conforme referido no ponto anterior. 

Para concretizar este trabalho, a equipa analisou previamente uma versão do 

documento regulador durante o ano letivo a equipa do PCA e, nas sessões de trabalho 

desenvolveu a proposta de versão final a apresentar junto do diretor e do Conselho 

Pedagógico e cujos princípios orientadores são os que a seguir se apresentam: 

 

 

Em relação aos resultados obtidos pela equipa de trabalho, observam-se os 

seguintes: 

 

 

 

➢ Plano Anual de Atividades 

O Plano Anual de Atividades (PAA) é o recurso privilegiado para a real concretização 

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

num meio social e geográfico em que a oferta cultural diversificada nem sempre 
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acontece. Então, o PAA do Agrupamento surge como uma oportunidade de promover 

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

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

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

O PAA. referente ao presente ano letivo mostrou-se ambicioso com metas e atividades 

muito relevantes, conducentes com os valores e objetivos propostos no PEA., 

objetivando uma educação para uma cidadania responsável. 

  

A operacionalização do P A.A. seguiu os mesmos procedimentos do ano anterior - as 

propostas de atividades foram submetidas no programa de Gestão de Atividades e 

Recursos Educativos (GARE) para que, à semelhança do ano anterior, haja uma maior 

agilização e a possibilidade de realização de estatísticas para análises posteriores nas 

diferentes estruturas de organização e gestão da escola. 

A avaliação quantitativa e qualitativa do grau de cumprimento do PAA foi realizada 

maioritariamente pelos Departamentos e Conselhos de Turma, e esteve prevista na 

ordem de trabalhos das respetivas reuniões. 

No presente ano letivo, a equipa de coordenação do PAA. – seguindo as diretrizes do 

Conselho Pedagógico – solicitou aos Coordenadores de Departamento que continuasse 

a haver rigor na escolha das atividades a propor para o plano, para que o volume de 

atividades propostas as tornasse exequíveis. Assim, as atividades propostas para o 

presente ano foram 95 e o seu grau de execução foi considerado satisfatório. Todos 

consideram que as atividades realizadas (52% 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. Contudo, há que realçar o elevado número de 

atividades não realizadas (cerca de 48 %). Tal facto deve-se às condições em que 

decorreu este ano letivo, nomeadamente no que se refere às restrições impostas pela 

situação pandémica do país. 

As atividades não realizadas (48% das inicialmente propostas) deveram-se sobretudo a 

fatores não imputáveis aos seus dinamizadores, principalmente o já referido 

anteriormente e que se prende com a situação pandémica. 

Como razões para a não realização de algumas atividades, para além do já referido, 

temos: 

✓ Recursos materiais e humanos; 

✓ Fatores temporais. 
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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; 

• Promoção da interdisciplinaridade e da articulação de conteúdos e competências; 

• Promoção de uma articulação quer vertical, quer horizontal;  

• Globalmente, boa articulação entre o PAA e o PEA.; 

• Contacto dos discentes com atividades culturais e científicas relevantes; 

Os professores referem como principais limitações à prossecução do PAA: 

− o estado pandémico do país (já anteriormente referido); 

− apesar de se ter registado uma melhoria, ainda se verificou uma articulação 

pouco consistente entre ciclos: pré-escolar, 1º ciclo, 2º e 3º ciclos; 

− 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. Para tal, a equipa constituída para dar 

apoio aos docentes dos diversos departamentos, fez os ajustes necessários 

para que as referidas datas fossem alteradas e correspondessem ao dia da 

execução da atividade. 

 

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; 
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• as propostas de atividades – pelos conselhos de turma ou departamentos – 

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

mesmas; 

• aquando da avaliação das atividades, fazer referência ao montante efetivamente 

gasto; 

• promoção de um maior envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação, 

através dos meios disponíveis para tal, nomeadamente na elaboração de 

propostas de atividades feita pela estrutura correspondente - Associação de Pais 

e Encarregados de Educação. 

 

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 PEA e foram direcionadas para as metas definidas por 

este. Houve o cuidado também para que as propostas fossem ao encontro das 

necessidades educativas definidas no referido projeto, complementassem as áreas 

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

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

destinavam. Assim, a maior parte das atividades (74) foram programadas com vista a 

cumprir os objetivos referidos no eixo 2 do PEA. – “Sucesso educativo e organização 

pedagógica”. Para cumprir os objetivos referidos no eixo 4 “Integração no meio e 

igualdade de oportunidades”, foram programadas 14 atividades. 

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 elevado grau de participação e de envolvimento nas 

atividades, classificando o desempenho dos docentes de muito positivo; a participação 

dos auxiliares de ação educativa, tal como vem acontecendo em anos letivos anteriores, 

mostrou-se a um nível elevado em todas as atividades do agrupamento, nomeadamente 

na preparação e organização das mesmas, assim como na preparação de adereços e 

na caracterização e acompanhamento das crianças; no que respeita aos pais e 

encarregados de educação, a sua participação não foi uniforme, participando 

ativamente em algumas atividades e tendo uma baixa participação noutras. Apesar de 

não ter havido qualquer proposta de atividade por parte da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação, no geral considera-se positiva a sua participação nas 

atividades propostas e desenvolvidas pelas outras estruturas da escola. 
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Pontos fortes 

 

• Promoção e valorização do trabalho colaborativo desenvolvido pelos docentes, 

sobretudo no que diz respeito a projetos e práticas pedagógicas; 

• Valorização 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, reconhecendo e valorizando o seu trabalho;  

• 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; 

• Articulação entre o projeto curricular de escola, o projeto educativo e o plano de 

melhorias; 

• 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 mais aprofundada entre ciclos/ disciplinas/ anos no que 

respeita à proposta e dinamização de atividades; 

• Avaliação formal dos saberes adquiridos pelos alunos nas várias 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. 

 

 

3.4. Parcerias e recursos 

 

Este critério está intimamente associado ao planeamento e gestão das parcerias 

externas e dos recursos, por forma a garantir a prossecução da política e da estratégia 

delineadas e o eficaz funcionamento dos processos. Neste sentido, a equipa julgou 

interessante conhecer o modo como a comunidade educativa perspetivava as parcerias 
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que o agrupamento tem estabelecido e as suas sugestões para novas parcerias e 

protocolos e para isso questionou-se a comunidade e pôde chegar-se às seguintes 

conclusões: 

• Os professores são unânimes em considerar que a Direção estabelece 

protocolos com diversas Instituições e com a comunidade escolar, de forma a 

alargar e diversificar os seus recursos humanos e materiais. 

• 82% dos Encarregados de Educação defende que a Direção estabelece 

protocolos com diversas Instituições e 71,3% mostra saber que estes também 

são estabelecidos com a comunidade escolar. Por outro lado, 84,6% considera 

que o agrupamento recorre aos protocolos e às parcerias estabelecidas de forma 

a alargar e diversificar os seus recursos humanos e materiais. 

• Os alunos (88,5%) também concordam que a direção estabelece protocolos com 

diversas instituições. 

• Continuam a referir muitos dos inquiridos que o agrupamento deveria 

estabelecer ainda mais parcerias com tecido empresarial, instituições, comércio 

local e espaços de lazer e desporto, clubes desportivos, Escola Superior de 

Desporto, Universidades, outras instituições educativas, quintas pedagógicas, 

restauração, Associação das Freguesias e Juntas de Freguesias de todo o 

concelho, Parques Nacionais, Museus, empresas de transportes e com 

empresas da comunidade que ainda não fazem parte das parcerias existentes. 

Refira-se que algumas das sugestões apontadas já fazem parte do acervo de 

parceiros do agrupamento com os quais se tem estabelecido protocolos ou 

parcerias pontuais. 

 

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: 

• Centro de saúde de Rio Maior 

• DESMOR 

• Centro Social São João Batista 
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• 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 

• 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 

• Clinifisio 

• Conferência de São Vicente de Paulo 
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• Clubes de futebol 

• Agências de viagens 

• Escola de natação 

 

➢ 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, 

continuou a dinamizar-se a página de facebook, do website do agrupamento e a efetuar 

a publicitação do trabalho/atividades realizadas no agrupamento em outros meios de 

comunicação (jornais locais, etc…). Contudo, a mostra formal, realizada em anos 

anteriores, de parte do trabalho desenvolvido não pôde realizar-se em virtude da 

situação de pandemia. Ainda assim, o agrupamento participou em mais de 50 

seminários e conferências, sobretudo online, de divulgação do trabalho realizado e dos 

projetos em consecução. 

Dada esta realidade, pode considerar-se que os objetivos desta ação foram 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. (por via presencial / Zoom / Teams) 

Sugestões de melhoria 

• Persistência na promoção do trabalho desenvolvido. 

 

3.5. Processos 

 

Com este domínio pretende-se avaliar o modo como a Escola concebe, gere e melhora 

os seus processos, por forma a apoiar a sua estratégia, satisfazer as necessidades e 
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expectativas dos alunos e encarregados de educação; implementar as estratégias 

delineadas, gerando valor acrescentado para os cidadão /clientes. 

Tendo como enfoque a necessidade de promover e regular a aplicação de estratégias 

de promoção do sucesso educativo, o questionário proposto à comunidade educativa 

incluía várias questões relativas a esta área e, analisando as respostas dadas, concluiu-

se que: 

 

• A totalidade dos docentes e 88,4% dos discentes considera que os professores 

adequam as suas planificações ou o seu trabalho às características específicas 

de cada turma, embora 16,9% dos professores manifeste algumas reservas; 

• Aproximadamente 89,2% dos professores defende sem reservas que a 

implementação de processos de avaliação formativa, por forma a adequar as 

estratégias aos ritmos de aprendizagem específicos de cada aluno, é prática 

comum e generalizada, os restantes demonstram ter algumas reservas em 

relação a esta questão; 

• Os docentes são na grande maioria absolutamente concordantes (84,6%) com 

o facto de, em contexto de sala de aula, se recorrer a práticas de ensino 

diferenciadas, adequando-se o ensino às capacidades e ritmos de 

aprendizagem dos alunos. Os discentes também concordam (55,7%), mas 

31,9% concordam com reservas e 5,6% discordam.  

 

           Docentes 
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              Alunos 

 

 

                                                              

• Questionados sobre as estratégias utilizadas de forma a respeitar os ritmos de 

aprendizagem específicos dos alunos, os professores realçam, sobretudo, a 

diferenciação pedagógica e a diversificação de espaços e recursos, o trabalho e 

aprendizagem colaborativa, a adequação de tarefas / atividades, adequação no 

processo e nos instrumentos de avaliação, adoção de metodologias ativas e 

experimentais em ambientes inovadores, tertúlias dialógicas, trabalhos de 

projeto, entre outras. 

• Já no que se refere aos instrumentos utilizados de forma a respeitar os ritmos 

de aprendizagem específicos dos alunos, os docentes salientam, em especial, 

os Planos Individuais de Trabalho, ao Percursos de Aprendizagem, os testes 

adaptados e as questões de aula diferenciadas, fichas e materiais adequados à 

especificidade de cada aluno, utilização de diversos recursos informáticos, 

tecnológicos e audiovisuais, testes interativos, quizzes e realização de 

portefólios entre outros. 

• Relativamente ao uso de metodologias ativas e experimentais em contexto de 

sala de aula, cerca de 80% dos docentes e 43,8% dos alunos e 66,3% dos 

Encarregados de Educação defendem que isto é prática corrente no 

agrupamento, Porém, 20% dos docentes, 32,1% dos alunos e 19,5% dos 

encarregados de educação mostram ter algumas reservas a este respeito. 

Quando se questionou os docentes sobre o facto de, em conselho de turma, se 

proceder à análise e consequente reflexão sobre os processos de 

aprendizagem privilegiados para aquele grupo de alunos, 93,8% considerou 

que tal era efetuado, embora 16,9% manifestassem reservas. 
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• Os docentes são esmagadoramente concordantes com o facto de os professores 

desenvolverem um trabalho colaborativo consistente, recorrendo à partilha 

sistemática de boas práticas, o mesmo acontecendo com os alunos, pois mais 

de 90% concorda com esta questão, mostrando ter noção da cultura de 

colaboração e colegialidade que se tem construído no agrupamento nestes 

últimos anos letivos.  

 

             Docentes 

 

    Alunos                

 

 

• Como se vê nos gráficos que se seguem, 97% dos professores concorda ou 

concorda com reservas com a afirmação “Os professores elaboram matrizes 

e divulgam-nas aos seus alunos”; os alunos também são esmagadoramente 

e claramente concordantes com a afirmação (73,7%) e apenas 19,8% revela 

concordar com reservas. Por outro lado, os Encarregados de Educação também 
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mostram concordar com esta afirmação (79,8%) e apenas 12% concordam com 

reservas. 

     

Docentes 

 

Alunos                                     

 

 

• Quando questionados sobre a aferição de critérios e instrumentos de avaliação, 

cerca de 98,5% dos docentes considera que isto é uma realidade neste 

agrupamento. Do mesmo modo, os alunos (86,3%) julgam que esta prática é 

recorrente. 

• A questão da inclusão, integração e acompanhamento dos alunos com 

Necessidades Especiais apresenta resultados claros, quase a totalidade dos 

docentes (98,5%) defende que esta é a atitude assumida pelo Agrupamento, tal 

como 87,2% dos alunos e 82,4% dos Encarregados de Educação, mas destes 

últimos 15,7% afirmou não ter opinião sobre esta matéria. 
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• Os professores foram unânimes em afirmar que na escola existem práticas de 

supervisão pedagógica, destacando as que se seguem: 

-  

• Quando questionados sobre outras formas de supervisão pedagógica que 

poderão vir a ser implementados, a maioria dos docentes parece considerar que 

as existentes são suficientes e adequadas, pois apenas alguns sugeriram outras, 

por exemplo: 

- Melhorar o trabalho colaborativo nos departamentos; 

- Construção e avaliação partilhada de tarefas; 

- Delimitação / definição de estratégias entre ciclos. 

 

Note-se que algumas destas sugestões vão ao encontro das que surgiam na questão e 

que muitos docentes apontaram como já realizadas. 

Acresce dizer a este propósito que, no relatório da equipa de supervisão, consta a 

informação que foi possível recolher junto dos coordenadores de departamento 

curricular a respeito da observação partilhada, concluindo-se que, não obstante os 

constrangimentos decorrentes do plano de contingência COVID 19, a meta de 25% dos 

docentes envolvidos na observação foi plenamente atingida em todos os departamentos 

(com valores que variam entre os 40% e os 94%), revelando-se assim uma área onde 

os docentes têm vindo a assumir de forma gradual um compromisso com os processos 

de trabalho colaborativos e de partilha de recursos e práticas pedagógicas. 
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• Os docentes revelam unanimidade ao julgar que o Agrupamento dinamiza 

formação centrada nas necessidades do seu pessoal, o que reflete a 

preocupação para promover oportunidades de formação interna que 

correspondam às vontades e carências da comunidade escolar. 

• Também há concordância entre os respondentes em julgar que as atividades 

propostas do Plano Anual de Atividades refletem o trabalho desenvolvido em 

torno da articulação curricular, todavia, 18,8% parece ter algumas reservas sobre 

esta matéria e 7,7% não tem opinião. 

• Quando questionados sobre a forma como o agrupamento avalia os serviços 

que presta, 76,9% dos docentes concorda claramente com o facto de este 

agrupamento desenvolver um eficaz sistema de avaliação da qualidade dos 

serviços prestados, mas 16,9% ainda concorda com reservas. 

➢ Articulação Curricular  

No que concerne ao critério relativo aos “Processos”, é fundamental a questão da 

operacionalização eficaz de um sistema de articulação curricular horizontal e vertical do 

currículo, que concorra efetivamente para o reforço da sequencialidade e consistência 

das aprendizagens. Por isso, a equipa do Observatório da Qualidade quis novamente 

verificar como é que o Agrupamento tem abordado a questão e chegou às conclusões 

que se seguem: 

• No que concerne à implementação do processo de articulação, apenas os 

docentes foram chamados a se pronunciar sobre esta matéria. Assim, dentro 

deste universo de inquiridos: 

- 64,6% concorda que os subdepartamentos definem procedimentos de 

sequencialidade e de interação entre ciclo sem qualquer dificuldade, no que toca 

à articulação vertical. Todavia, 20% concorda com reservas, o que poderá 

indiciar que esta definição de procedimentos nem sempre é feita sem 

dificuldades ou que a especificidade destes dois últimos anos letivos alterou as 

prioridades e fez com que os departamentos colocassem enfoque noutras 

questões consideradas mais prementes; 
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- Relativamente à articulação curricular horizontal, 93% dos inquiridos 

reconhece, embora 20% manifestem reservas, que os docentes de cada turma 

promovem, com regularidade, iniciativas de articulação com vista à consistência 

das aprendizagens interdisciplinares; 

- 78,5% dos docentes consideram que a implementação do processo curricular 

contribui efetivamente para uma melhoria nos resultados académicos dos 

alunos, contudo, 18,5% dos inquiridos mostra ter algumas reservas a este 

respeito. 

- Quando confrontados com a afirmação “As metas definidas no Projeto 

Educativo do Agrupamento refletem o trabalho desenvolvido em torno da 

articulação curricular, nomeadamente as propostas apresentadas a todo o 

agrupamento.”, 78,5% dos docentes manifesta concordância e 15,4% também 

concorda mas com reservas. 

O Núcleo de Articulação Curricular (NAC), criado em 2013/2014 com a aprovação do 

Guião de Articulação Curricular pelo Conselho Pedagógico, tem permitido o 

desenvolvimento sequencial de ações que resultaram na criação e consolidação de um 

modelo de articulação curricular, ajustado às caraterísticas do agrupamento no 

sentido de privilegiar procedimentos de trabalho autónomos e flexíveis, promotores do 

trabalho colaborativo entre os docentes  

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, assim como 

um importante instrumento de ação pedagógica, assegurado de forma transversal por 
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parte de toda a comunidade escolar e que tem vindo a apresentar importantes 

evidências da melhoria do trabalho colaborativo entre os docentes e de articulação 

curricular vertical e horizontal. 

Face aos desafios lançados e aos resultados alcançados e reconhecidos em sede de 

departamento, subdepartamento e conselhos de turma, as equipas pedagógicas 

assumiram o modelo de articulação curricular como um modelo de fácil aplicação e que 

a realização de atividades de articulação horizontal e das reuniões de articulação entre 

ciclos tem impacto muito positivo na melhoria das estratégias pedagógicas, na facilidade 

de aquisição de conhecimentos dos conteúdos lecionados e na melhoria das 

aprendizagens dos alunos e do trabalho colaborativo dos docentes. 

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 continuar a assegurar o melhor envolvimento de todos os 

docentes neste processo, numa lógica de compromisso com a melhoria dos resultados 

alcançados 

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 determinante para a 

qualidade do processo de ensino e de aprendizagem no agrupamento. 

Com base no Guião de Articulação Curricular e no seu enquadramento nas metas 

traçadas no Projeto Educativo, indicadas no eixo 2, este modelo de articulação curricular 

tem como missão a concretização dos seguintes objetivos:  
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Tal como aconteceu nos anos letivos anteriores, tendo em conta os dados recolhidos 

nas grelhas padrão, verifica-se que os resultados são reveladores da dinâmica 

apresentada pelo processo de articulação curricular e que estes estão globalmente em 

concordância com o plano traçado no quadro do Projeto Educativo do Agrupamento, 

construído à volta de 4 Eixos, concretamente com o segundo Eixo do Projeto Educativo, 

relacionado com o ao “Sucesso Educativo e Organização Pedagógica”. 

 

"Face aos resultados observados nas grelhas padrão, no ano letivo 2020/2021, 

registaram-se apenas como metas não atingidas, as ações de articulação curricular 

horizontal com a Biblioteca Escolar (meta 70) que, não obstante as referências feitas 

em sede de conselho pedagógico, aparentemente continuam a verificar-se falhas no 

processo de articulação da BE com os conselhos de turma para um registo eficaz nas 

grelhas padrão." 

Todas as restantes metas do PEA foram atingidas ou superadas, tendo-se registado 

uma evolução positiva de +32% do nº global de ações de articulação horizontal por 

departamento, em relação ao ano letivo 2019/2020. 

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

de Promoção do Sucesso Escolar (PAEPSE), para o nº de ações de articulação 

curricular horizontal por ano, as metas propostas, com referência aos valores do ano 

letivo anterior, foram todas atingidas. 

Tal como registado nos anos letivos anteriores, o trabalho desenvolvido no ano letivo 

2020/2021 permite-nos continuar a acreditar que a aplicação e desenvolvimento do 

modelo de apoio ao processo de articulação curricular nos diferentes domínios tem um 

impacto muito importante para a promoção do trabalho colaborativo e para a criação de 

ambientes de reflexão e de articulação curricular, designadamente com contributos que 
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valorizam os processos de trabalho pedagógico em sala de aula e com metodologias 

ativas de ensino e aprendizagem junto dos alunos. 

Nesse sentido, os processos de trabalho ao nível da articulação curricular, têm sido 

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 Pedagógicos pelos representantes dos departamentos 

curriculares e a definição de regras a considerar na elaboração dos critérios de 

avaliação, a definição do perfil do aluno e a inserção nos critérios de avaliação 

de um indicador transversal relativo à valorização da língua português. 

• 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. 

• 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 

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, de uma forma geral, as 

propostas de atividades conjuntas apresentadas nas grelhas de articulação 

horizontal por vários subdepartamentos e conselhos de turma e, de uma forma 

particular, as dinâmicas criadas pela disciplina de Oficina do Conhecimento ao 

nível da promoção e desenvolvimento do trabalho de projeto. 

• 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 
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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 e a criação da disciplina 

de Oficina do Conhecimento. 

• 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”, é importa 

garantir a importância e a valorização das Bibliotecas Escolares 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”, foi determinante a aceitação das propostas de 

trabalho apresentadas nas estruturas intermédias e a cooperação e adaptação 

dos docentes aos desafios do projeto PPIP. De referir também o 

desenvolvimento de práticas de supervisão pedagógica interpares, numa 

perspetiva de resolução de problemas e de partilha de boas práticas, com a 

monitorização dos coordenadores de departamento curricular. 

Considerando os resultados globais alcançados, cujo sucesso resulta do envolvimento 

empenhado e motivado de todos os docentes; os pontos fracos identificados e o grau 

de cumprimento das metas do PEA, para o próximo ano letivo – 2021/2022, propõe-se 

as seguintes propostas de ação de melhoria: 

a)    Reforço do planeamento da ações de HCH a partir dos subdepartamentos; 

b)    Contextualização do processo de articulação com as atividades nos AEI; 

c)    Simplificação da recolha de dados através do FORMS do Office 365; 

d)    Planeamento de ações de ACH com e a partir das Bibliotecas Escolares; 

e)    Reforço da ACH com os CIA´s para a disciplina de Oficina de Conhecimento; 

f)     Alteração das grelhas padrão para simplificação do registo da informação 
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Contudo, apesar dos indicadores e referência da articulação curricular no agrupamento 

apontarem para a consolidação do modelo e a sua integração em rotinas de trabalho 

pedagógico, julgamos que é possível fazer mais e melhor por forma a garantir: 

a. um maior envolvimento dos docentes no processo de promoção do trabalho 

colaborativo; 

b. a flexibilização e integração curricular nos projetos dos CIA´s; 

c. a integração das ações de articulação em momentos de supervisão pedagógica 

e observação partilhada. 

 

 

 

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;  

• monitorização das práticas letivas, com vista ao desenvolvimento de um 

consistente trabalho colaborativo, partilha sistemática de boas práticas 

pedagógicas, implementação de práticas de supervisão pedagógica, aferição de 

critérios e instrumentos de avaliação e adequação de estratégias e metodologias 

aos diferentes ritmos de ensino e aprendizagem. 
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Neste sentido, esta equipa pôde também verificar o seguinte: 

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

bem como das matrizes e documentos de planificação e regulação das 

aprendizagens; 

- os professores do 1º ciclo reúnem-se mensalmente e sempre que se justifica, 

por 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 aluno. Aí foram planificados conteúdos 

programáticos; elaboradas estratégias de intervenção; 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; 

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

letivo, à sua intervenção em estreita articulação com os docentes titulares de 

turma; 

A equipa do Observatório da Qualidade regista, por fim, a sugestão de que os 

docentes de cada subdepartamento usufruam de um tempo semanal comum nos 

seus horários para realização de reuniões conjuntas a fim de melhor agilizar e 

efetivar o processo de articulação. 

 

• PDPSC 

 

O Plano de Desenvolvimento Pessoal Social e Comunitário surge no início do ano letivo 

2020/2021 abrangendo 3 medidas inscritas na sua candidatura, a saber: 

 

➢ Aprendendo em comunidade 

Esta medida surge enquadrada nas iniciativas e projetos já existentes e visa, 

nomeadamente: 

• Dinamizar a “Hora da Família”, em articulação com o SPO/GAA; 

• Desenvolver trabalho com CAFAP em articulação com o Projeto ESABE; 

• Dinamizar, no âmbito do Projeto Includ-Ed,  a metodologia Grupos interativos; 

• Incluir, na planificação de atividades anuais, momentos de participação das 

famílias na lógica de Participação Educativa da Comunidade do Includ-ed; 

• Desenvolver plano de inclusão da comunidade indiana e outras, em preparação; 

• Desenvolver em OC um programa baseado no Creative Problem Solving. 
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Na realidade, esta medida resultou da identificação de um conjunto de fragilidades que 

o agrupamento apresenta, a saber: 

• Marcada heterogeneidade das famílias no acompanhamento, envolvência e 

participação na vida escolar dos alunos (atas dos CT; reflexões em pedagógico; 

DTs); 

• Distanciamento na leitura das necessidades e potencialidades dos alunos no 

que respeita ao contexto escola/casa (CTs, DTs, Conselho Pedagógico); 

• Algumas Famílias com cultura de desvalorização do percurso académico, com 

repercussões nos resultados escolares dos seus educandos (etnias e minorias); 

• Meio sociocultural e económico desfavorecido. 

Por outro lado, os objetivos a atingir com esta medida passavam por : 

• diminuir o insucesso escolar decorrente de situações de frágil acompanhamento 

parental e aumentar o sucesso pleno; 

• aumentar a envolvência das famílias na escola; 

• co-construir com as famílias uma leitura aprofundada dos alunos e uma 

educação partilhada; 

• aumentar a inclusão e bem estar de todos os alunos e famílias; 

•  valorizar a interculturalidade; 

• promover a participação ativa por parte de alunos e famílias. 

Foram também delineadas um conjunto de metas a alcançar que a seguir se 

apresentam: 

• Melhorar progressivamente os indicadores de sucesso de forma a alcançar o 

sucesso quase pleno, ou seja, obter taxas de sucesso iguais ou superiores a 

98,5%. Aumentar a percentagem de alunos com taxas de sucesso de pleno para 

65%; 

• Aumentar a envolvência das famílias na vida escolar dos educandos em 

momentos formais e informais obtendo taxas de participação frequente 

superiores a 60%; 

• Melhorar os dados relativos à comunicação e participação escola-família 

promovendo informação regular com frequência pelo menos bimensal; 

• Realizar, pelo menos, 3 grupos interativos por turma/semestre; 

• Diminuir o absentismo das crianças e jovens de etnia cigana; 

• Dinamizar um plano específico de atividades multiculturais. 
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➢ A escola também é minha 

Esta segunda medida também surge em enquadramento com as iniciativas e projetos 

já existentes e abarca, nomeadamente: 

• Dinamização contextualizada de Assembleias de Escola/turma já em 

funcionamento; 

• Definir um conjunto alargado de Clubes de Escola conforme o que é habitual; 

• Dinamizar projetos de aprendizagem informal nos períodos de intervalo e almoço 

em articulação com ESABE; 

• Dinamizar um conjunto alargado de Projetos Erasmus; 

• Incluir um espaço comum a DT e alunos, DTAA. 

 

Mais uma vez, esta medida resultou da diagnose e identificação de algumas fragilidades 

do agrupamento, sobretudo: 

• Relacionamento interpessoal entre alunos pouco aprofundado; 

• Necessidade de atender ao outro e aprofundar o papel de cada um dos alunos, 

professores e famílias na comunidade de aprendizagem; 

• Necessidade de reforçar e potenciar os momentos de educação informal, com 

contributos para a construção de cidadãos mais autónomos e ativos; 

• Envolvência pontual dos alunos com a vida escolar; 

• Casos pontuais de indisciplina e desmotivação; 

• Necessidade de apropriação das assembleias de escola/turma pelos alunos; 

 

Neste caso, os objetivos a cumprir com esta medida eram os seguintes: 

• Permitir aos alunos uma maior apropriação da vida escolar; 

• Tornar os alunos plenos, de acordo com o PASEO; 

• Potenciar as assembleias de escola/turma promovendo graus crescentes de 

capacitação na decisão por parte dos alunos e compromisso na aprendizagem; 

• Incluir os momentos de educação informal na potencialização curricular; 

• Consciencializar a comunidade escolar para a importância das aprendizagens 

informais; 

• Diminuir os casos de indisciplina e aumentar a motivação dos alunos: 

 

Foram também definidas as metas a atingir que a seguir se apresentam: 

• Diminuir o abandono escolar para taxas próximas de 0; 
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• Aumentar em 2% a taxa de alunos com níveis de qualidade em cada uma das 

disciplinas/ciclos; 

• Criar uma comunidade de aprendizagem em cada um dos estabelecimentos do 

agrupamento; 

• Diminuir os casos de indisciplina por ciclo em 10% em relação ao ano letivo 

2018/2019; 

• Aumentar a intencionalidade dos períodos informais nos contributos para o 

sucesso escolar; 

• Construir ambientes positivos e de bem-estar; 

• Permitir que cada um assuma o seu papel ;  

• Potenciar os momentos informais na criação de redes de suporte e 

desenvolvimento sustentadas e intencionais. 

 

➢ Aprendendo na relação 

A terceira e última medida também se enquadrava com as iniciativas e projetos já 

existentes e tinha em consideração, nomeadamente: 

• Projeto Escola Positiva e Growig with Growth MindSet; 

• Projeto EcoEscolas como pólo aglutinador de atividades de hábitos de cuidar o 

ambiente; 

• Projeto Amarelinho Ambiente Limpinho (reciclagem); 

• Projetos Erasmus com os projetos ligados ao ambiente; 

• H2O nas parcerias com a sustentabilidade; 

• Autarquia parceira no projeto Amarelinho; 

• Torrence com o Creative Problem Solving e a sua ligação ao trabalho em torno 

da Cidadania; 

 

Uma vez mais, feita a diagnose do agrupamento, foram apontadas algumas 

fragilidades a este respeito: 

• Relacionamento interpessoal entre alunos pouco aprofundado; 

• Necessidade de atender ao outro e aprofundar o papel de cada um dos alunos, 

professores e famílias na comunidade de aprendizagem; 

• Fragilidades nos saber-ser e saber-estar por parte dos alunos; 

• Cidadãos pouco ativos na intervenção social; 

• Dificuldade por parte dos alunos em assumir a autodeterminação na sua vida 

pessoal, escolar e social; 
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• Necessidade de desenvolver a flexibilidade cognitiva, pensamento crítico, a 

iniciativa, a resolução. 

 

Seguiu-se a identificação dos objetivos que norteavam as ações: 

• valorizar a interdisciplinaridade e a interculturalidade; 

• implementar projeto de tutorias e mentorias (interpares e professor-aluno em 

regime formal e de voluntariado); 

• potenciar políticas sociais e de sustentabilidade; 

• desenvolver cidadãos ativos e conscientes do seu papel e contributo para a 

sociedade; 

• aumentar o compromisso dos alunos com a aprendizagem e diminuir os casos 

de indisciplina. 

Por fim, mas não menos importante, foi a definição das metas que se pretendiam 

alcançar com a implementação desta medida: 

• Obter taxas de sucesso na disciplina de OC acima de 90%; 

• Obter taxas globais de sucesso acima de 98,5%; 

• Aumento de comportamentos assertivos por parte dos alunos; 

• Melhoria de atitudes de saber-ser e saber estar por parte dos alunos; 

• Número de atividades dinamizadas e participadas por alunos; 

• Número de projetos e propostas dinamizados; 

• Cumprir as metas previstas no PEA para o número de atividades de articulação 

curricular; 

• Diminuir em 5% o número de participações disciplinar por ciclo tendo por 

referência os dados de 2018/2019. 

 

Em conclusão, pode afirmar-se que a monitorização realizada a estas medidas 

aponta para resultados bastante satisfatórios, sendo que apenas a meta de 

obtenção de taxas globais de sucesso acima de 98,5% não foi atingida, muito em 

consequência dos resultados menos bons do 7º ano de escolaridade. 

 

➢ PIP 

 

Desde 2019, cada Plano de Inovação deste agrupamento tem pretendido reforçar de 

forma consistente e visível o processo de autonomia da escola na procura das soluções 

para os seus problemas. Em consequência, tem sido delineada a estrutura das 

propostas do agrupamento, com a cooperação ativa de todos os membros da 
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comunidade escolar e definindo estratégias que estão em sintonia com a diagnose 

elaborada, os eixos e metas do seu projeto educativo e que, de forma complementar, 

têm contribuído para a concretização dos objetivos da instituição, cujo enfoque se centra 

na melhoria da qualidade das aprendizagens e no combate ao abandono e insucessos 

escolares. 

Para a sua concretização com sucesso, o presente projeto estará em sintonia com o 

PAEPSE e o PDPSC, designadamente no cumprimento articulado das seguintes 

medidas estratégicas previstas nos dois projetos: 

 

 

 

 

 

 

Plano  de 
Desenvolvimento 
Pessoal, Social e 

Comunitário

Aprendendo 
em 

comunidade

Aprendendo 
na relação

A escola 
também é 

minha
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➢ Estratégia de E@D 

 

O Ensino Não Presencial apresentou-se como uma alternativa ao Ensino Presencial, 

numa altura, em que, perante uma situação pandémica, se procurou continuar com a 

missão de ensinar e educar.  Foi intenção deste agrupamento que os alunos 

continuassem a desenvolver as competências definidas no Perfil dos Alunos à saída da 

Escolaridade Obrigatória, não comprometendo as Aprendizagens Essenciais definidas 

para cada disciplina ou área curricular. 

À semelhança do que acontecera no ano letivo transato, relativamente à gestão 

curricular, o agrupamento optou pela construção, em equipa pedagógica, de sequências 

de aprendizagem, tendo por base um modelo construído para o efeito. 

As sequências de aprendizagem são uma adaptação dos percursos de aprendizagem 

utilizados em regime presencial e que visam o desenvolvimento da autonomia dos 

alunos e da autorregulação. Uma vez mais, foram definidos horários que contemplavam 

aulas síncronas e assíncronas, dando enfoque às estratégias de trabalho colaborativo 

e fomentando a autonomia dos alunos. Mais uma vez, houve necessidade de selecionar 

ferramentas de comunicação e optou-se por centrar o desenvolvimento das atividades 

no TEAMS e nas valências que oferece, não descartando, no entanto, o recurso a outras 

ferramentas que os docentes considerassem eficazes e úteis. 

O AEFCPS continuou a participar no projeto #EstudoEmCasa com uma equipa de 4 

professores responsáveis pelos blocos pedagógicos do 9.º ano de matemática e a 

participação neste projeto constituiu-se como uma ferramenta de desenvolvimento 

profissional de largo espectro e uma oportunidade de crescimento pessoal, reforçando 

o trabalho colaborativo e potenciando a construção de recursos pedagógicos de grande 

qualidade que serão bastante uteis no trabalho do próximo ano letivo. 

 

De forma a aferir o modo como correu o período de Ensino@Distância, comparando o 

modo de funcionamento deste ensino com o Ensino Remoto de Emergência de 

2019/2020, foram colocadas as questões abaixo, cujos resultados se apresentam nas 

tabelas: 
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• “Com o ensino à distância também é possível aprender.” 

  

  Concordo Concordo com 

reservas 

Discordo Não tenho 

opinião 

Alunos 41,1 % 37,3% 17,5% 4% 

Docentes 61,5 % 36,9% 1,5% ---- 

Encarregados 

de Educação 

32,1% 51,8% 13,5% 2,6% 

  

Concluímos que, nesta dualidade ensino à distância/aprendizagem, são os docentes 

que se mostram mais confiantes, uma vez que 61,5% acredita que esta modalidade de 

ensino permite a aprendizagem, embora 36,9% concorde com reservas e uma minoria 

de 1,5% discorde. Por oposição, os Encarregados de Educação mostram-se menos 

confiantes, uma vez que, apenas 32,1% concorda com a afirmação, 51,8% concorda 

com reservas e 13,5% discordam. Relativamente aos alunos, apesar de 41,1% 

concordar em absoluto, 37,3% concorda com reservas e 17,5% considera que não é 

possível aprender com o ensino à distância. 

• “O processo de ensino à distância funcionou melhor este ano do que o 

ano passado.” 

  

  Concordo Concordo com 

reservas 

Discordo Não tenho 

opinião 

Alunos 60,8% 21,6% 10,1% 7,4% 

Docentes 76,9% 7,7% --- 15,4% 

Encarregados 

de Educação 

60,4% 20,3% 6,6% 12,8% 

  

Analisando os dados relativos a esta questão, podemos dizer que, na generalidade, os 

inquiridos consideraram que o ensino à distância funcionou melhor no presente ano 

letivo. Numa percentagem de concordância quase igual encontram-se os alunos com 

60,8% e os Encarregados de Educação com 60,4%. Por outro lado, 76,9%, dos 

professores concordaram nas melhorias deste tipo ensino este ano letivo, no entanto, 

15,4% ainda não tem opinião. 
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• “Gostaria de participar num ensino misto (híbrido) com uma parte do 

horário presencial e outra a distância.” 

  Concordo Concordo com 

reservas 

Discordo Não tenho 

opinião 

Alunos 39,5% 17,7% 30,4% 12,5% 

Docentes 23,1% 23,1% 47,7% 6,2% 

Encarregados 

de Educação 

24,9% 18,9% 44,2% 12% 

  

Face aos dados obtidos, salientamos que tanto os docentes, numa percentagem de 

47,7%, como os Encarregados de Educação, numa percentagem de 44,2%, não 

gostariam de participar num ensino misto. Somente, 23,1% dos docentes e 24,9% dos 

Encarregados de Educação reconhecem as virtudes deste modelo de ensino. Os alunos 

concordam em participar neste tipo de ensino com uma taxa de 39,5%, mas 30,4% 

discordam e 17,7% manifesta reservas a este propósito.   

 

O ano letivo 2020/2021 ficou marcado pela pandemia que, inevitavelmente, teve um 

forte impacto também no desenvolvimento dos Cursos EFA ao longo do ano, 

nomeadamente com a paragem abrupta no pretérito mês de novembro, o que implicou 

a interrupção do regime presencial e a necessidade de implementar, celeremente, a 

modalidade de Ensino à Distância. Neste sentido, tendo em conta as contingências 

excecionais pelas quais passou o país, a Escola Fernando Casimiro Pereira da Silva e 

os Estabelecimentos Prisionais, em estreita colaboração e articulação, responderam às 

necessidades dos formandos. Implementou-se o PLANO E@D, desenvolvendo-se um 

conjunto de atividades que permitiram a prestação do Ensino à Distância, bem como a 

sua adaptabilidade a estas condições específicas. O plano de estudos apresentado teve 

a sua aplicação durante o período compreendido entre novembro e março e, da sua 

implementação, resultou um balanço final, que apresenta um saldo bastante satisfatório. 

 

➢ Equipa TIC 

 

O trabalho desenvolvido pela Equipa TIC centrou-se na caracterização dos recursos TIC 

ao nível do inventário, no estado de conservação e nas ações de manutenção e 

configuração dos sistemas informáticos nos diferentes espaços da escola sede do 
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agrupamento, bem como nos contributos dados no apoio aos colegas e às equipas de 

trabalho do #Estudo em Casa, Manuais Digitais, do Ensino à Distância, do projeto da 

Escola Digital e da conceção e implementação do Plano de Ação para o 

Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE) 

Por outro lado, registam-se neste relatório os contributos da equipa no planeamento e 

realização das atividades orientadas para os ambientes inovadores de aprendizagem, 

nos clubes e projetos em funcionamento no agrupamento. 

Relativamente ao PADDE, importa referir que a elaboração deste plano contou com a 

participação de dois elementos da equipa TIC, nomeadamente o Prof. Humberto Novais 

e a Técnica Especializada, Drª. Patrícia Baeta e com o Diretor do agrupamento, o Prof. 

Paulo Almeida. Na sequência de uma formação com duração de 25h, procedeu-se à 

criação de um plano de ação para o desenvolvimento digital da escola, estruturando-se 

o mesmo em torno de 13 Objetivos Estratégicos; 30 Metas e 25 Objetivos operacionais. 

Mediante a visão do agrupamento, neste plano verifica-se a estratégia desenvolvida e 

para colocar em ação o digital na escola, nos próximos anos letivos (sendo este alvo de 

reformulações/ajustes no decorrer dos anos). A estruturação do PADDE baseou-se, em 

parte, nos dados obtidos através do Check-in e aplicação da SELFIE a dirigentes 

escolares, professores e alunos do 1º, 2º e 3ºCEB. 

No que diz respeito, de modo mais concreto, à atuação dos membros desta equipa há 

a destacar o seguinte: 

• Em termos globais realizaram-se intervenções de apoio e de manutenção, numa 

dimensão superior a 1500 ações no ano letivo, numa média de 10 ações de 

gestão e manutenção diária dos recursos disponíveis. Estas intervenções 

centraram-se fundamentalmente na entrega e receção de equipamento, nas 

configurações dos sistemas operativos, limpeza dos discos, instalação de 

software, substituição de periféricos, conexão à rede e na resolução de 

pequenas avarias ao nível dos periféricos e das cablagens nas salas de aula e 

nos serviços administrativos; 

• De acordo com o regime de Ensino a Distância, e os projetos Desmaterialização 

dos Manuais Digitais e Escola Digital, o agrupamento assegurou a 

disponibilização de recursos informáticos para alunos e professores; 

• Em resultado da interrupção das aulas presenciais e da aplicação do regime de 

ensino à distância, procedeu-se, no final do ano, à verificação dos equipamentos 

rececionados após a cedência aos alunos carenciados, para apoio do regime de 

ensino à distância e do estudo em casa; 
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• Estruturação de um Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 

(PADDE), cujas metas refletem as lacunas e pontos a melhorar no agrupamento 

mediante as três dimensões que o estruturam, designadamente Tecnológica e 

Digital, Pedagógica e Organizacional. 

Considerando os registos apresentados, destacamos como mais significativas as ações 

concretizadas ao nível do planeamento e também alguns contributos para o reforço do 

trabalho colaborativo com as estruturas do agrupamento, designadamente: 

a. A cooperação com clubes e projetos de construção de recursos 

pedagógicos para o apoio do ensino à distância; 

b. A cooperação com alunos e docentes na utilização do TEAMS do Office 

365 para o trabalho pedagógico em sessões síncronas e assíncronas; 

c. A gestão dos recursos TIC, em particular das salas ActiveLab; 

d. Manutenção/limpeza dos equipamentos informáticos devolvidos pelos 

alunos e professores; 

e. A gestão e calendarização da reserva dos equipamentos móveis 

(carrinhos com computadores para serem deslocados entre salas); 

f. Acompanhamento a docentes na utilização de plataformas virtuais 

(Escola Digital; Aula Digital, entre outras); 

g. Auxílio aos alunos no decorrer do Ensino a Distância; 

h. Apoio à comunidade docente e não docente (serviços administrativos, 

entre outros) na resolução de problemas técnicos (acesso à Internet; 

reconfiguração de equipamentos; instalação de software; dispositivos 

externos, etc); 

i. Acompanhamento dos diferentes técnicos que se dirigiram à escola a fim 

de verificar os equipamentos (técnico de informática, localização de AP 

(técnico de telecomunicações), entre outros. 

Numa lógica de inovação tecnológica e de implementação de metodologias ativas e 

colaborativas, a E-TIC, conclui que, apesar do desgaste decorrente da utilização dos 

equipamentos, a escola tem respondido com elevada qualidade às necessidades 

tecnológicas do pessoal docente e não docente, tanto no contexto letivo como no não 

letivo. 

A cedência de 211 equipamentos, provenientes do agrupamento e de 375 provenientes 

da Escola Digital, melhorou significativamente as condições de trabalho e a capacidade 

de resposta no apoio à comunidade escolar, assim como a garantia de substituição dos 

equipamentos informáticos, nomeadamente nas salas de aula, tem garantido também a 
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manutenção da qualidade de funcionamento da escola em termos tecnológicos, 

assegurada pela imediata resposta às situações de avarias. 

Por outro lado, o apoio técnico e a formação interna tem contribuído positivamente apara 

a melhoria das competências TIC por parte dos docentes e, consequentemente dos 

alunos. 

A utilização de plataformas digitais com o Office 365 e o TEAMS, têm-se revelado como 

uma das melhores soluções para o trabalho pedagógico com os alunos em sessões 

síncronas ou assíncronas, sendo que a formação interna de curta duração deve 

continuar a apostar em ações que contribuam para a melhoria de competências de uso 

dos docentes e dos alunos do Office 365, Teams e outras ferramentas desta plataforma 

digital colaborativa. 

No próximo ano letivo 2021/2022, a meta que se pretende alcançar está relacionada 

com resolução constrangimentos ao nível da: 

a. Intervenção/início de obras na escola sede: as obras, com início previsto 

em agosto de 2021, visam requalificar algumas infraestruturas da escola, 

a fim de melhorar a qualidade do edifício.   

b. Disponibilização de mais equipamentos: no âmbito da Escola Digital, 

prevê-se a continuidade no que respeita à cedência de equipamentos a 

alunos que beneficiem de escalão (A,B e C), assim como dos docentes 

do agrupamento.  

Relativamente aos equipamentos informáticos do agrupamento, existe atualmente, um 

banco alargado de recursos, o que permite responder às necessidades da comunidade 

educativa do agrupamento. 

Reconhece-se também, a respeito da dimensão organizacional, a existência de diversas 

ações por parte dos agentes do agrupamento para que ocorra a desburocratização dos 

processos administrativos, com o intuito destes serem, preferencialmente, 

desenvolvidos através de suportes digitais, reduzindo o uso do papel. 

 

➢ 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 cidadãos/clientes e estejam prontos para 

responder às solicitações que lhes são colocadas. 
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Neste sentido, as ações frequentadas pelo pessoal docente e não docente do 

agrupamento foram as que se seguem, resultando de um diagnóstico feito no início do 

ano: 

Formação Pessoal Docente 
Formação de Pessoal 

não docente 

Formação Creditada 
 

• Aprendizagem Baseada em Problemas: uma 
metodologia promotora de aprendizagem de 
qualidade e de inovação pedagógica”  

• “Criatividade e inovação pedagógica ao serviço de 
aprendizagens de qualidade, a partir do Creative 
Problem Solving”  

• “Manuais digitais com recurso a metodologias de 
aprendizagem ativa” 

• PAR 

• Pensamento Computacional (1º ciclo) 

• Khan Academy 

 
 

 

• “As TIC no contexto 

profissional do 

pessoal não 

docente” 

 

 

Ações de Curta duração 

• PIRLS 

• Formações diversas de algumas editoras 
(direcionadas para os manuais digitais, novos 
manuais a adotar, ferramentas digitais associadas) 

• Classnotebook 
 
Formação/Participação em seminários de divulgação das 
atividades do Agrupamento – Participação em  inúmeras 
sessões e produção de artigos para diversas publicações. 

 

➢ 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: 

- Estimular o trabalho colaborativo, 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; 
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- Elaborar projetos de escola através de protocolos com outras entidades; 

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 divulgação de formação de âmbito 

internacional era o aspeto fulcral desta ação de melhoria. 

Por isso, procurou-se articular a oferta de formação, 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 e dinamizaram-se inúmeras ações de 

curta duração sobre temas diversos. 

Pelo levantamento realizado das formações disponibilizadas/frequentadas para os 

docentes, pode concluir-se que a oferta foi diversificada e abrangente, considerando 

as limitações impostas pela pandemia. 

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 e observa-se também um número reduzido de açóes 

direcionadas e frequentadas pelo pessoal não docente. 

 

Pontos fortes 

 

• Implementação célere, eficaz e organizada do modelo de Ensino à distância; 

• 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; 

• Monitorização das práticas letivas, sobretudo através de observação voluntária de 

aulas entre pares, monitorização do currículo, entre outras; 
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• 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 NE; 

• 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; 

• Promoção de formação creditada para pessoal docente no âmbito das metodologias 

ativas e mudança de práticas. 

• Introdução de metodologias ativas e experimentais na sala de aula 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;  

 

Sugestões de melhoria 

 

• Persistência no investimento do trabalho colaborativo; 

• Investimento na formação dos não docentes. 

 

 

3.6. Resultados orientados para os cidadãos/clientes 

 

Este critério centra-se, sobretudo, no modo como a instituição educativa consegue 

satisfazer as necessidades e expectativas dos alunos e pais/encarregados de 

educação. Neste sentido, procurou-se perceber não só o modo como o agrupamento 

resolveu os problemas relativos às instalações escolares, mas também como investiu 
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na melhoria das condições de trabalho e de segurança, no envolvimento dos 

encarregados de educação nas atividades da escola, na qualidade dos serviços 

prestados na cantina, no bar, na secretaria, na biblioteca e em outros serviços. Para 

além disso, a equipa considerou determinante analisar a maneira como o Agrupamento 

tem lidado com a questão da indisciplina e como os docentes acompanham as suas 

turmas e correspondem às suas necessidades, dificuldades e anseios. 

• No que diz respeito às intervenções realizadas nas instalações escolares do 

Agrupamento: 

- 81,5% dos docentes considera que foram as mais necessárias e adequadas, 

tal como 79,1% dos alunos, assim como 78% dos Encarregados de Educação; 

- Quase 94% dos professores reconhece que a Direção tem demonstrado 

preocupação em melhorar as condições de trabalho e segurança no 

agrupamento, acontecendo o mesmo com 80% dos alunos e cerca de 86,3 dos 

Encarregados de Educação. 

• No que concerne ao serviço de refeição prestado pela cantina da escola e cuja 

exploração está a cargo de uma empresa externa, os resultados dos questionários 

carecem de uma cuidada análise: 

- Relativamente aos Encarregados de Educação, 69,3% referem concordância 

com a qualidade, 11,4% não tem opinião e 19,3% discorda; 

 

- Os alunos, principais clientes deste serviço, apresentam respostas mais 

díspares: enquanto cerca de 28,3% concorda e 21,6% concorda com reservas, 

com o facto do serviço de refeição ser de qualidade, 39,6% discorda disto, 

avaliando negativamente o serviço de refeição e, por fim, quase 10,6% não tem 

opinião, provavelmente por não ser utente deste serviço. 
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• Ao avaliar outros serviços do agrupamento, concluiu-se que: 

- Cerca de 76% dos alunos consideram que o serviço prestado pelo bar é de 

qualidade. 

- Aproximadamente 79% dos alunos julga que o atendimento da secretaria é 

de qualidade e cerca de 14% não apresenta opinião; 

- Mais de 80% dos discentes avaliam positivamente o serviço prestado pela 

biblioteca escolar; 

- Mais de 71% dos discentes (sendo que 21,6% destes não tem opinião)  julgam 

ser de qualidade o serviço prestado pelos responsáveis pela ação social 

escolar; 

- Cerca de 80% dos alunos mostram-se agradados com o serviço prestado no 

atendimento e receção; 

- A maioria dos alunos (91,3%) fez uma apreciação claramente positiva ao 

serviço prestado pela papelaria. 
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Observando o gráfico anterior, constatamos que a apreciação que os docentes fazem 

dos vários serviços da escola difere da que foi realizada pelos alunos, nomeadamente 

no que diz respeito ao serviço prestado pela receção e pela biblioteca escolar que 

apresentam resultados abaixo dos 50%. 

Por outro lado, os encarregados de educação são menos generosos na apreciação 

feita ao bar/bufete e à ação social escolar, como em visível em baixo. 

 

• Avaliando o empenho dos docentes na melhoria dos resultados escolares dos seus 

alunos, os professores (95,4%) acham que é evidente um empenho claro nessa 

melhoria; 66,1% dos alunos concordam com esta posição e 25,6% concorda com 

reservas. Quanto aos Encarregados de Educação, registou-se 75,5% de 

concordância clara e 19,7% que manifestou algumas reservas. 

 

Alunos 
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    Encarregados de Educação 

 

 

• Quanto à adesão do pessoal não docente às atividades da escola, 73,2% dos 

Encarregados de Educação concorda ou concorda com reservas e 23,5% não 

manifestam opinião. 

• Já apenas 64,7% dos alunos concorda ou concorda com reservas com esta 

adesão do pessoal não docente às atividades da escola, enquanto 87,7% dos 

docentes também tem esta posição. 

 

No que concerne 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 Mentorias, o 

Professor de Referência, o Apoio tutorial Multidisciplinar, o Gabinete de Apoio ao Aluno 

e uma parceria com a Associação de Pais na dinamização do OTL inclusivo. Para além 

disto, conta com Bibliotecas Escolares bem recheadas e tem ainda a colaboração dos 

Serviços de Psicologia e Orientação e do Núcleo da Educação Especial no 

acompanhamento aos alunos NE e outros. 
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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 evidente 

investimento nas questões relacionadas com as intervenções ao nível das instalações 

e das condições de segurança. Quanto a esta matéria, a equipa não depende dos 

resultados de questionários para concluir que, apesar da situação pandémica, as 

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

nomeadamente: 

• Coberturas no Centro de S. João 

• Instalação de 2 contentores 

• Remodelação da rede de internet na sede 

• Jardim sensorial 

• Sinalética 

• Reestruturação e remodelação da Biblioteca 

• Alteração de algumas portas 

• Renovação do equipamento informático (50 fixo e 50 portáteis) 

 

 

 

➢ Suplemento alimentar/ envolvimento dos Encarregados de Educação 

/acidentes 

 

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

excelência, denota-se um aumento do número de alunos que beneficiam deste apoio, 

sobretudo no 1º e 3º ciclos, talvez em resultado das difíceis situações financeiras das 

famílias agravadas pela pandemia. Aliás, o número de alunos que usufrui deste apoio 

continua a ser bastante significativo (34 alunos) e afigura-se como um reflexo do 

contexto social em que o agrupamento se insere.  
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 DADOS COMPLEMENTARES 

– PRÉ-ESCOLAR – 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Acidentes 2 1 2 

Suplemento Alimentar 3 4 0 

Nº Total de Reuniões destinadas a 

todos os E.E. (todo o ano) 

50 50 11 

Nº Reuniões destinadas a todos os 

E.E., com presenças ≥ 60% (todo o 

ano) 

48 50 11 

 
 
 

 
 DADOS COMPLEMENTARES - 1º CICLO 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1

º 

An

o 

2

º 

An

o 

3

º 

An

o 

4

º 

An

o 

TO

TA

L 

1

º 

An

o 

2

º 

An

o 

3

º 

An

o 

4

º 

An

o 

TO

TA

L 

1

º 

An

o 

2

º 

An

o 

3

º 

An

o 

4

º 

An

o 

  

TO

TA

L 

Acidentes 3 7 3 9 22 4 5 2 2 13 2 7 3 4 16 

Suplemento Alimentar 0 0 0 2 2 2 0 2 1 5 0 6 3 3 12 

Nº Total de Reuniões 

destinadas a todos os 

E.E. (todo o ano) 

  

18 

  

30 

  

24 

  

35 

  

10

7 

  

22 

  

18 

  

20 

  

19 

  

79 

  

15 

  

8 

  

14 

  

14 

  

51 

Nº Reuniões 

destinadas a todos os 

E.E., com presenças 

≥ 60% (todo o ano) 

  

18 

  

30 

  

24 

  

35 

  

10

7 

  

22 

  

18 

  

20 

  

19 

  

79 

  

15 

  

8 

  

14 

  

13 

  

50 
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 DADOS COMPLEMENTARES - 2º CICLO 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

5º 

Ano 

6º 

Ano 

Tot

al 

5º 

An

o 

6º 

An

o 

Tot

al 

5º 

Ano 

6º 

Ano 

Tot

al 

Acidentes 1 7 8 2 1 3 3 4 7 

Suplemento Alimentar 3 4 7 5 5 10 4 5 9 

Nº Total de Reuniões destinadas a todos 

os E.E. (todo o ano) 

40 26 66 26 29 55 5 7 12 

Nº Reuniões destinadas a todos os E.E., 

com presenças ≥ 60% (todo o ano) 

40 26 66 25 28 53 17 7 24 

 
 

 DADOS COMPLEMENTARES 3º CICLO 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

7º 

An

o 

8

º 

A

no 

9

º 

A

no 

PC

A 

7º 

PC

A 

8º 

T

ot

al 

7

º 

A

no 

8

º 

A

no 

9

º 

A

no 

PC

A 

7º 

PC

A 

8º 

PC

A 

9º 

To

tal 
7

º 

A

no 

8

º 

A

no 

9

º 

A

no 

PC

A 

8º 

PC

A 

9º 

T

ot

al 

Acidentes 1 4 0 3 0 8 0 0 2 0 0 0 2 5 2 3 0 0 1

0 

Suplemento 

Alimentar 
3 1 0 0 0 6 3 3 0 1 2 0 9 6 2 1 1 3 1

3 

Nº Total de Reuniões 

destinadas a todos os 

E.E. (todo o ano) 

  

21 

  

1

6 

  

1

7 

  

8 

  

4 

  

6

6 

  

1

6 

  

1

4 

  

1

2 

  

4 

  

5 

  

3 

  

5

4 

  

1

9 

  

8 

  

7 

  

7 

  

1 

  

4

2 

Nº Reuniões 

destinadas a todos 

E.E., com presenças 

≥ 60% (todo o ano) 

  

21 

  

1

6 

  

1

7 

  

5 

  

4 

  

6

3 

  

1

6 

  

1

4 

  

1

2 

  

4 

  

4 

  

2 

  

5

2 

  

1

0 

  

9 

  

8 

  

7 

  

1 

  

3

5 

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

espaço escolar e, nesse sentido, concluiu-se que, durante o ano letivo, ainda se 

verificaram alguns acidentes (35), até mesmo entre os alunos mais crescidos, tendo o 
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número aumentado significativamente quando comparado com igual período do ano 

passado, talvez em resultado de um período de aulas presenciais mais extenso do que 

no ano transato. 

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, no Pré-escolar 

e 1º ciclo, praticamente todas as reuniões convocadas para a totalidade dos 

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

convocados. No 2º ciclo apenas metade das reuniões contaram com a presença de pelo 

menos 60% dos convocados e no 3º ciclo isso aconteceu com pouco mais de um terço 

das reuniões agendadas. Porém, importa clarificar que a esmagadora maioria destas 

reuniões funcionaram à distância, através do Teams ou do Zoom. 

Ainda assim, 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. 

Ainda a este respeito, é de salientar 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, com a indicação 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. 

Em relação à intervenção dos pais e encarregados de educação na vida do 

agrupamento, pôde aferir-se o seguinte a partir da análise dos resultados dos 

questionários: 

- Quando confrontados com a afirmação “Os pais/EE envolvem-se no 

acompanhamento da situação escolar dos educandos”, 60% dos docentes 

concorda com reservas e mais de 30% concorda, 89,2% dos alunos também 

avalia positivamente esse envolvimento, contudo, destes 234% concorda com 

reservas. Por outro lado, 72,3 % dos encarregados de educação considera 

evidente esse envolvimento, mas  22,3% revela ter reservas ; 
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Docentes 

 

- Relativamente ao envolvimento dos encarregados de educação nas atividades 

da escola, 61,5% dos docentes concorda com reservas e somente 29,2% 

concorda plenamente. Já as opiniões dos alunos são mais favoráveis, uma vez 

que 42,4% concorda e 29,7% apresenta reservas. Ainda assim, 14,4% dos alunos 

discorda claramente com esta afirmação. Por sua vez, os encarregados de 

educação têm ainda uma visão mais positiva desta matéria, pois 54,9% mostra-

se absolutamente concordante e 30% mostra algumas reservas. 

Dos resultados das grelhas estatísticas, apurou-se também que relativamente ao 

balanço do desempenho escolar dos alunos de cada turma em DTAA, os resultados 

obtidos foram esmagadoramente positivos, oscilando entre o nível satisfaz e o satisfaz 

bastante. 

O apoio educativo no 1º ciclo traduz-se na disponibilização de um conjunto de 

estratégias e atividades de apoio, de caráter pedagógico e didático, organizadas de 

forma integrada, para complemento e adequação do processo de ensino e 

aprendizagem. 

O apoio educativo enquadra-se no projeto educativo do agrupamento e visa contribuir 

para o aumento do sucesso educativo dos alunos através da melhoria da aquisição de 

conhecimentos e competências e do desenvolvimento das capacidades, atitudes e 

valores consagrados nos currículos aplicáveis. 

Após uma avaliação diagnóstica, foram identificados pelos professores titulares de 

turma, os alunos que necessitavam de apoio educativo. Os professores de apoio tiveram 

conhecimento dos alunos propostos para o apoio educativo e foram formados os grupos 
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de alunos para apoio e subsequente calendarização dos tempos destinados a cada 

grupo e/ou turma. 

Sempre que foi necessário o professor titular de turma mostrou a sua necessidade de 

alteração dos grupos de apoio educativo anteriormente formados. 

No decorrer da interrupção letiva decretada pela tutela, os professores de apoio 

integraram as equipas de Professores de Acolhimento, regressando às aulas 

presenciais com alunos dos vários anos de escolaridade, de todas as escolas do 

Agrupamento na Escola Fernando Casimiro Pereira da Silva, a fim de os apoiar nas 

tarefas estabelecidas nas Sequências de Aprendizagem delineadas semanalmente 

pelos professores titulares. Os alunos abrangidos pelo ensino presencial foram os filhos 

dos profissionais da linha da frente ou crianças vulneráveis identificadas pelos titulares 

de turma. Foram formados grupos por ano de escolaridade sendo que na totalidade o 

número de alunos rondou os 50. No dia 15 de março foram retomadas as aulas 

presenciais e o apoio educativo incidiu mais sobre os alunos do primeiro e do terceiro 

anos nas escolas com mais alunos matriculados nestes anos de escolaridade. 

Aquando da ausência de um docente titular de turma, esta foi de imediato assegurada 

por um docente que exercia funções de apoio educativo, o que levou a que, por diversas 

vezes, o apoio fosse irregular ou inexistente. 

Durante o presente ano letivo, o Apoio Educativo foi diminuto devido ao elevado número 

de substituições que ocorreram, principalmente no segundo semestre. Porém, sempre 

que se realizou, foi direcionado para os alunos que apresentaram maiores dificuldades. 

No Centro Escolar Mina do Espadanal foi criado um grupo homogéneo de alunos das 

várias turmas do 1º ano de escolaridade. O trabalho desenvolvido foi essencialmente o 

reforço da leitura e escrita. De realçar que durante os últimos 2 meses não houve 

docentes da Educação Especial pelo que houve necessidade de apoiar os alunos 

abrangidos. 

No Centro Escolar Poeta Ruy Belo o apoio educativo incidiu na distribuição homogénea 

das horas por ano de escolaridade. Atendendo ao facto de só a docente coordenadora 

de estabelecimento ter horas de apoio educativo nem sempre foi possível fazer um 

trabalho continuado devido às substituições e às outras funções. 

Na escola sede não houve equidade na distribuição do apoio devido à diferenciação de 

critérios na sua distribuição. Uma das turmas foi sujeita a um modelo de trabalho que 

incluiu a docência de duas professoras, a lecionar diferentes disciplinas. Esta situação 

trouxe alguns constrangimentos na gestão dos horários e dos recursos humanos. 

Por outro lado, este apoio educativo foi ministrado dentro ou fora da sala de aula, 

durante o horário letivo e as práticas utilizadas, assentes na diferenciação pedagógica, 
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foram desenvolvidas e ajustadas às necessidades, competências e ritmos de 

aprendizagem do aluno / grupo, de modo a ultrapassar as dificuldades e a desenvolver 

os conhecimentos. 

Algumas vezes, foi necessário trabalhar fora do espaço de sala de aula, para alterar as 

rotinas de ensino e de avaliação, assumindo um papel verdadeiramente formativo e 

construtor, permitindo, assim, uma maior confiança e motivação dos alunos no seu 

processo de aprendizagem. 

Proposta de melhoria: 

✓ Ser ministrado, maioritariamente, em sala de aula, funcionando em sistema de 

coadjuvação com o professor titular de turma; 

✓ Ser constante e regular, não devendo estar sujeito a interrupções por motivo de 

substituições a professores titulares ou outros; 

✓ Continuar a incidir sobre os alunos com algumas dificuldades para que este seja 

um veículo para a superação das mesmas; 

✓ Criar grupos homogéneos para reforço das competências e rentabilização dos 

recursos; 

✓ Priorizar os alunos de 3º ano, visto que foram os mais prejudicados pela 

pandemia. 

 

➢ Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 
 

Durante este ano letivo, procurou-se implementar medidas de suporte à aprendizagem 

e à inclusão em todas as modalidades e percursos de educação e de formação do 

Agrupamento. Esta mesma implementação visou garantir a todos os alunos a equidade 

a todos os alunos no acesso e na frequência das diferentes ofertas educativas e 

formativas e a promoção do sucesso educativo, de acordo com os pressupostos 

contidos na legislação em vigor: Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, alterado pela lei 

116/2019 de 13 de setembro, retificado pela declaração 47/2019, de 3 de outubro; 

Projeto Educativo do Agrupamento; Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; Despacho-

Normativo n.º 6478/2017; Despacho-Normativo n.º 10-A/2018, de 19 de junho; 

Despacho-Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho; Plano da Ação Estratégica de 

Promoção da Qualidade das Aprendizagens do Agrupamento; Perfil do Aluno à Saída 

da Escolaridade Obrigatória e Projeto Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. 

 

Apresenta-se de seguida o quadro síntese do universo dos alunos que beneficiam, ao 

momento, de medidas: 
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  Alunos com medidas de apoio à Educação Inclusiva 

  
JI 

1ºan

o 

2ºan

o 

3ºan

o 

4ºan

o 

5ºan

o 

6ºan

o 

7ºan

o 

8ºan

o 

9ºan

o 

Medidas F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M 

Seletivas 
0 0 0 0 0 0 0 7 0 5 2 4 2 4 6 9 

1

0 
7 4 

1

0 

adicionais 1 1 2 0 1 0 1 9 3 4 0 0 1 1 3 3 1 2 1 1 

Seletivas e 

adicionais 
1 6   1 1 5 7 0 2 4 6 2 3 

1

0 
2 1 3 2 2 4 

Total /ano 
2 7 2 1 2 5 8 

1

6 
5 

1

2 
8 6 6 

1

5 
1

1 
1

3 
1

4 
1

1 
7 

1

5 

  9 3 7 24 17 14 21 24 25 22 

Total /ciclo 9 51 35 71 

Universo 166 

  

Da análise do quadro, podemos destacar o acompanhamento de 166 alunos, 

correspondente a um ligeiro decréscimo, face ao ano transato (168 alunos). Sobressai 

um maior número de alunos no 3ºciclo do ensino básico, que pode ser melhor 

compreendido pela existência de duas turmas de designação Percurso Curricular 

Alternativo, as quais por definição são abrangidas pelo artigo 9º a) do DL54/2018. 

Dos alunos com medidas educativas de apoio à inclusão, artigos 9.º e 10.º, 101 são do 

sexo masculino e 65 do sexo feminino. 

A operacionalização dependeu também de vários recursos internos e externos como 

forma de alcançar a maior equidade e qualidade das medidas implementadas. Assim, 

enumeramos as estruturas de suporte em seguida. 

  

ESTRUTURAS DE SUPORTE 

CAA 

(PEI) 

ELI CRI CAFAP SPO PIDEA UEE UEAM 

19 8 66 23  78 44 4 4 
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Considera-se importante referir que os alunos que beneficiaram de medidas seletivas e 

adicionais obtiveram sucesso. 

 

   1.º, 2.º, 3.º ciclos 

Pré-escolar TRANSITOU NÃO TRANSITOU 

MEDIDAS 

SELETIVAS 

7 114 0 

MEDIDAS 

ADICIONAIS 

9 73 0 

  

No terceiro ano de implementação do referido Decreto-Lei, 1180 alunos (o universo dos 

alunos do Agrupamento) beneficiaram de medidas universais de suporte à 

aprendizagem e inclusão. Já no que se refere às medidas Seletivas e Adicionais, estas 

abrangeram 166 alunos (14,06%). Estes números enquadram-nos de forma positiva 

dentro dos parâmetros sugeridos pelo ME; registe-se que, neste grupo, não houve 

insucesso escolar. 

Contudo, regista-se um elevado número de alunos com dificuldades no domínio da 

comunicação e da linguagem. Para superar esta dificuldade, a EMAEI sugere que os 

alunos possam ter acesso a resumos áudio, para facilitar a aquisição e reforço de 

conhecimento, bem como registos áudio da leitura dos instrumentos de avaliação.  

Reportando-nos ao ciclo de ensino/aprendizagem, à semelhança do ano letivo transato, 

é no 3.º Ciclo que há o maior número de alunos sujeitos às medidas supracitadas; neste 

grupo há uma prevalência de discentes do sexo masculino. Este número poderá ser 

melhor entendido se considerarmos que o AEFCPS tem a decorrer duas turmas de 

Percurso Curricular Alternativo, nas quais os alunos beneficiam da alínea a) do artigo 

9.º, medidas seletivas, devido à frequência desta resposta educativa que implementa as 

metodologias de ensino e aprendizagem mais flexíveis na gestão do currículo. 

Consideramos que neste ano foram feitos alguns progressos, designadamente ao nível 

da mobilização de medidas de suporte à aprendizagem, aconselhamento de práticas 

pedagógicas inclusivas e monitorização da aplicação das medidas. Ainda assim, a 

operacionalização do trabalho desta equipa e da legislação em vigor continua a ser 

demasiado burocrática, tornando-se exigente. 
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➢ Serviço de Psicologia e Orientação 

 

No decorrer deste ano letivo, o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) visou 

promover a existência de condições que assegurassem a plena integração escolar, a 

equidade e adequação de respostas e intervenções, a inclusão e o sucesso educativo 

dos alunos, contribuindo para o seu desenvolvimento integral. Propôs-se ainda a 

melhorar a rede de relações recíprocas indispensáveis ao desenvolvimento pessoal, 

interpessoal e comunitário no contexto escolar, nomeadamente na promoção de uma 

aproximação da família à escola e na intervenção articulada com outras entidades e 

instituições locais, regionais e nacionais. Por último, alicerçou a sua intervenção na 

melhoria do bem-estar, motivação e desempenho de docentes e assistentes. 

O SPO realizou intervenção com 78 alunos ao abrigo das medidas Seletivas e 

Adicionais do DL 54/2018. A intervenção, na sua maioria, contemplou ações com o 

intuito de potenciar, a um nível informal, a inclusão destes alunos, em contexto escolar 

e comunidade, mediante intervenção: em consultadoria a professores, para adequação 

de estratégias à individualidade de cada aluno; em grupo turma, para trabalho sobre a 

validação e aceitação do outro, a compreensão do outro enquanto parte integrante e 

fundamental de uma equipa e autoestima; em pequeno grupo e individualmente, para 

intervenção em situação de crise com o intuito do restabelecimento do reequilíbrio 

comportamental e emocional; e, em grupo turma, pequeno grupo e individualmente, 

enquanto trabalho de preparação para a vida ativa e orientação, na escolha de 

percursos escolares e profissionais, potenciadores da zona de desenvolvimento 

proximal e inclusão social plena.  

Assim, o trabalho do SPO decorreu mediante carácter formal e informal, enquanto 

medida ou complemento que a potencia.   

  

Tabela de distribuição de alunos acompanhados no SPO por ciclo 

  PRE 1ºC 2ºC 3ºC 

Nº alunos 2 11 15 50 

Total 78 

 

Para além das atividades supracitadas, o SPO realizou um conjunto alargado de tarefas 

que surgem elencadas de seguida: 
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• Orientação Escolar e Profissional para todos os alunos de 9ºano. Estes 

beneficiaram de 10 sessões, visitas às escolas e reunião de reflexão final com 

convite a EE; 

• Atividades do SPO no âmbito do EsABE – Ecossistemas de Aprendizagem 

e Bem-estar - com os objetivos de criar redes de suporte informal; melhorar e 

contribuir para a fundação e consolidação de um clima de escola positivo; agir 

no sentido da promoção do bem-estar geral de cada um dos elementos, foram 

dinamizadas as seguintes atividades: 

   - ProChef (de professor a Chef – ateliers e workshops culinários) 

   - São Receber (almoço de partilha e convívio) 

  - Pote da Motivação e Pote da Loucura (frases motivacionais para que cada um 

possa escolher de forma a ter um pensamento positivo ou divertido) 

 - Apanhado com Mimos (atividades para transmitir a importância de cada um, 

parabenizar comemorar, ou simplesmente mimar,  criar emoções e recordações 

positivas.  Tornar a Escola num lugar de Afetos e contribuir para um clima de 

escola positivo) 

   - Dia dos Sorrisos (Contribui para um clima de escola positivo 

 - Semana Cores & Emoções (iniciativas para sensibilizar para as emoções e formas 

de expressão variadas. criar emoções e recordações positivas, tornar a Escola 

num lugar de Afetos e contribuir para um clima de escola positivo) 

 - Massagens e Bem-Estar (Realização de Massagem com intuito de relaxamento, 

mindfulness e promoção do bem-estar da comunidade escolar) 

- PartilhArte (atelier de costura para professores)  

- Documentário Galeria de Sonhos (Elaboração de vídeos como forma de validação 

das competências dos alunos  e valorização do papel de professor 

- Jardim Sensorial (elaboração do projeto e criação de equipa de alunos)  

- Time do Prof  (informal) (Consultadoria a professores: Capacitar os docentes em 

estratégias de gestão positiva de sala de aula; Partilhar estratégias que 

possibilitem a equidade e inclusão de acordo com as necessidades e 

potencialidades de cada aluno; Capacitar os docentes em estratégias de 

aproximação e trabalho com famílias) 

• Projetos no âmbito da Inclusão - Grupo-Turma com consultadoria a 

Professores – desenvolveram-se vários projetos dos quais se destacam: 

  - Atenção à Emoção – Intervenção em grupo turma nas temáticas sobre 

emoções, sobre amizade e espírito de grupo, e sobre aceitação, tolerância e 

inclusão. 
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 - Time do Prof  (formal) (Consultadoria a professores: Capacitar os docentes 

em estratégias de gestão positiva de sala de aula; Partilhar estratégias que 

possibilitem a equidade e inclusão de acordo com as necessidades e 

potencialidades de cada aluno; Capacitar os docentes em estratégias de 

aproximação e trabalho com famílias) 

- PCA (seleção de alunos e formação de turmas; acompanhamento próximo 

continuado a equipas e sugestão de estratégias e projetos) 

- Galeria de Sonhos (realizado parcialmente devido a COVID) (Promover a 

metodologia de projeto interrelacionada com princípios de cidadania; Incutir 

hábitos inclusivos, de voluntariado e de coesão social; Estimular, validar e 

desenvolver aptidões de preparação para a vida ativa mantendo um espírito 

criativo) 

 - Professor de Referência ( Medida de apoio a alunos com ausência de figuras 

adultas de referências positivas) 

• Projetos de Apoio às famílias e comunidade  

   - Consultadoria a professores sobre estratégias de aproximação e trabalho 

com famílias com apoio CAFAP – Time do Prof (informal); 

   - Hora da Família (hora de “porta aberta” às famílias para trabalho sobre 

compreensão e aproximação das famílias à escola; auxílio da compreensão 

dos alunos e partilha de estratégias educativas e parentais adequadas à 

individualidade de cada aluno); 

   - Articulação constante com a saúde de forma a alcançar a resposta mais 

adequada a cada aluno (c Saúde, psicólogos privados, IPSS, CAFAP, 

Hospitais) ; 

 - Articulação com diversas instituições, nomeadamente:H20 , CPCJ,  forças 

de segurança , Nariz Vermelho , CRI. 

• Participação em inúmeras Equipas e Reuniões e articulação interna com 

as diversas estruturas da escola. 

Perante o exposto, avalia-se globalmente a intervenção do SPO como muito positiva e 

diversificada, que muito ganhou com o trabalho de equipa, desenvolvido com todos os 

agentes da comunidade educativa. 

 

➢ Gabinete de Apoio ao Aluno 

O Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva, com a implementação 

de mais um PIP e, impelido pelo desejo de sucesso escolar dos seus alunos, de formar 

cidadãos livres, responsáveis, solidários e autónomos, quis fortalecer-se como espaço 
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de saber, de saber fazer, de saber ser, de saber estar e de saber conviver. Neste 

contexto e, porque “juntos vamos mais longe”, deu-se seguimento ao Gabinete de Apoio 

ao Aluno, onde dialogar, acompanhar, participar e cooperar, foi o caminho. Assim sendo, 

ao longo deste ano letivo, o Gabinete de Apoio ao Aluno teve como missão contribuir 

para o crescimento harmonioso e global dos alunos, nas suas diferentes dimensões: 

individual, familiar, escolar e social, promovendo um ambiente mais humanizado e 

facilitador da integração escolar e social. Contudo, a interrupção das atividades letivas 

e não letivas presenciais dificultou, inevitavelmente, o pleno desenvolvimento do 

trabalho. 

O Gabinete de Apoio ao Aluno funcionou como uma equipa multidisciplinar, coordenada 

pela professora Rita Santos e, da qual fizeram parte a psicóloga escolar, Tânia Santos, 

a representante do ME (Ministério da Educação) na CPCJ (Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens) e docentes a quem foi distribuído serviço na área, nomeadamente, 

Gestão de Conflitos, Atividades Educativas, Apoio Tutorial Multidisciplinar, Português 

Língua Não Materna, Apoio Tutorial e Projeto de Educação para a Saúde O trabalho 

desenvolvido no âmbito do gabinete de apoio ao aluno projetou-se nas seguintes linhas 

de ação: 

− Gestão de Conflitos; 

− Atividades Educativas; 

− Apoio Tutorial Multidisciplinar; 

− Português Língua Não Materna; 

− Apoio Tutorial; 

− Projeto da Educação para a Saúde e Educação Sexual 

 

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. 

 De referir que este trabalho envolveu, em muitos casos, a família, os diretores de turma 

e/ou outras entidades e recursos da comunidade. Contudo, a interrupção das atividades 

letivas e não letivas presenciais não possibilitou a concretização de  um  trabalho mais 

profícuo. 

Ocorrências disciplinares durante as atividades letivas presenciais 
  

5ºano 6ºano 7ºano 8ºano 9ºano Total 

3 24 17 9 6 59 
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Para evitar a permanência de alunos fora da sala de aula, durante as atividades letivas 

e não letivas presenciais, sempre que possível, no caso de ausência de um professor, 

os docentes, com horário no Gabinete de Apoio ao Aluno, asseguraram a sua 

substituição  

O Apoio Tutorial Multidisciplinar pretendeu contribuir para o aumento do sucesso 

educativo dos alunos, através da melhoria na aquisição e consolidação de 

conhecimentos/competências e no desenvolvimento de capacidades, atitudes e valores 

essenciais ao processo de ensino/aprendizagem dos mesmos. Esta medida de apoio 

proposta, por decisão do conselho de turma e distribuída por 19 docentes, foi 

direcionada para alunos dos 5º, 6º, 7º e 8º anos. O seguinte quadro mostra o número 

de alunos propostos que frequentaram esta medida de apoio. 

Apoio Tutorial Multidisciplinar 

  

5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano Total 

42 34 38 13 127 

Os alunos revelaram-se participativos e empenhados nas atividades propostas, as quais 

visaram desenvolver competências para a construção de saberes. 

 

APOIO DE PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA 

 

Neste agrupamento existem alunos que têm outras línguas, que não o português, como 

língua materna e precisam da língua portuguesa para aceder aos conteúdos e para 

comunicarem nas mais diversas disciplinas. Para os ajudar na superação das suas 

dificuldades foi criado o apoio de PLNM. Este teve início em novembro com alguns 

alunos e aos poucos foram integrados outros que necessitavam, tendo o último iniciado 

no mês de maio. Todos os sete discentes que constam do quadro seguinte, à exceção 

de um, usufruíram do apoio fora de sala de aula. 

  

4ºano 5ºano 6ºano 8ºano Total 

1 1 2 3 7 
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Este apoio foi criado com o objetivo de oferecer condições equitativas de modo a 

assegurar a integração efetiva dos alunos, a nível cultural, social e académico, 

independentemente da sua língua, cultura, condição social, origem e idade. 

Todos os alunos estavam integrados em turmas regulares e pretendeu-se que 

alcançassem competências em língua portuguesa que lhes permitisse acompanhar o 

ritmo de aprendizagem das turmas em que estavam inseridos. 

De um modo geral, os alunos foram assíduos e pontuais às sessões, participaram com 

empenho nas atividades propostas e procuraram superar as suas dificuldades. 

Os alunos usufruíram de estratégias adequadas ao seu nível de proficiência linguística, 

visando o desenvolvimento de conhecimentos e de capacidades no âmbito do 

português, enquanto objeto de estudo e como língua de escolarização. 

Existia uma grande heterogeneidade no universo dos alunos de PLNM no que diz 

respeito ao domínio que tinham da língua portuguesa. No entanto, todos tinham em 

comum o facto de ainda estarem a adquirir essa língua. Inevitavelmente, sentiam 

limitações e dificuldades mais ou menos notórias no uso de português, quer seja para 

se exprimirem, quer seja para compreenderem o que ouviam ou liam. 

A situação escolar dos alunos de PLNM resulta, frequentemente, numa forte pressão. E 

essa pressão agiganta-se se levarmos em conta que é preciso muito tempo para os 

alunos desenvolverem um nível de proficiência que lhes permita compreender a 

linguagem utilizada nas mais diversas disciplinas. Assim, será necessário que se 

continue o trabalho desenvolvido. 

Apoio Tutorial Específico 

 

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, alguns alunos revelaram, ao longo do ano letivo, um elevado 

absentismo às sessões do referido apoio. O seguinte quadro mostra o número de alunos 

propostos para esta medida de apoio, distribuídos por 4 docentes. 

 

5ºano 6ºano 7ºano 8ºano 9ºano Total 

1 2 3 10 11 27 

 

Durante o presente ano letivo, o Projeto PES&ES implementado no Agrupamento foi 

organizado pela docente Cármen Cruz. As atividades implementadas tinham como 
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objetivo o desenvolvimento de capacidades e de competências essenciais para 

promover a construção de projetos de vida saudável no âmbito da legislação em vigor. 

As atividades foram dinamizadas com a colaboração principalmente do Centro de Saúde 

de Rio Maior e dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior. 

De forma resumida, enumeram-se as seguintes atividades desenvolvidas: 

1. Sessões informativas/debates das temáticas do PES&ES para as turmas do Pré- 

Escolar, do 1º, 2º e 3º Ciclos, em articulação com as áreas disciplinares 

curriculares, dinamizadas pelas enfermeiras da UCC de Rio Maior. 

2. Gabinete de informação e apoio ao aluno: este gabinete foi criado segundo a Lei 

n.º 60/2009, de 6 de Agosto e tem como objetivo a prevenção de 

comportamentos de risco para a saúde. 

Todas as atividades promovidas pelo Centro de Saúde de Rio Maior foram canceladas 

devido à situação epidemiológica da doença COVID-19. 

3. Sessões de Suporte Básico de Vida, destinadas aos alunos do 9º ano de 

escolaridade: as sessões estão enquadradas no programa de Ciências Naturais 

e foram dinamizadas pelos Bombeiros Voluntários de Rio Maior. 

Porém, estas não foram realizadas devido à situação epidemiológica da doença COVID-

19 

4. Atividades dinamizadas pelos professores do Agrupamento em sala de aula no 

âmbito dos temas do PES&ES. 

Por outro lado, a coordenadora do Projeto esteve de atestado médico prolongado 

durante um período de 4 meses, a partir de fevereiro, facto que também comprometeu, 

naturalmente, a concretização das atividades. 

A implementação do PES e Educação Sexual nas escolas é obrigatório e está legislado, 

no entanto, para que possa ser concretizado é fundamental que exista um coordenador 

e uma equipa de trabalho com horas atribuídas, constituída por docentes dos diversos 

ciclos (pelo menos um por cada ciclo) aumentando assim a envolvência de todos em 

volta do projeto e dos seus objetivos. 

Fazendo um balanço do trabalho realizado pelo Gabinete de Apoio ao Aluno, pode 

dizer-se que este contribuiu, de certo modo, para ajudar cada um na construção do seu 

“ser” e possibilitou um trabalho mais articulado entre todos os membros da comunidade 

escolar, embora este seja um processo dinâmico e em constante construção. 

Considera- se, por isso, bastante pertinente a continuidade deste projeto, com vista à 

promoção do desenvolvimento integral dos alunos e ao enriquecimento da nossa 

comunidade educativa. Neste sentido, parece fundamental elencar um pequeno 

conjunto de aspetos a melhorar no futuro:  
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- Distribuição equilibrada dos horários dos docentes, de forma a garantir o apoio ao 

GAA em todos os tempos letivos; 

− Corresponsabilização de todos os docentes na adesão ao projeto e na sensibilização 

dos alunos para o cumprimento do código de conduta. 

− Atribuição de um espaço físico apenas para o GAA. 

 

➢ Disciplina/indisciplina 

 

O inquérito aplicado à comunidade educativa contemplava, naturalmente, algumas 

questões relativas à questão da disciplina/indisciplina, cujos resultados se 

apresentam em seguida: 

• No que concerne à questão “Os professores preocupam-se com a indisciplina e 

tomam medidas para a evitar e/ou solucionar”, os dados obtidos foram: 

 

 Concordo Concordo com 

reservas 

Discordo 

Alunos 61,4 % 25,1% 4,1% 

Docentes 93,8 % 6,2% ---- 

Encarregados de 

Educação 

69,0% 21,8% 3,6% 

 

Face a estes resultados, podemos dizer que a grande maioria dos professores concorda 

(93,8%) com a afirmação, enquanto que 61,4% dos alunos concorda, bem como 69% 

dos encarregados de Educação. 

• Relativamente à questão “Os diretores de turma/professores titulares de 

turma intervêm rápida e eficazmente na resolução de situações de 

indisciplina”, a grande maioria dos docentes (86,2%) concorda. 59,8% dos 

alunos concorda e 26,7% concorda com reservas. Quanto aos Encarregados de 

Educação, 68,1% concorda e 20,1% concorda com reservas. 

• “A existência do Gabinete de Apoio ao Aluno promove a disciplina”, obteve as 

seguintes conclusões: 

     - 40 % dos alunos refere que concorda; 18,7 % concorda com reservas e 28,8 %            

não têm opinião. 
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    - 49,2 % dos docentes concorda; 20% concorda com reservas e 21,5 % não tem           

opinião.  

   - 44,5 % dos Encarregados de Educação concorda; 17,8% concorda com reservas,    

mas 34,1% não tem opinião.  

• Relativamente ao facto de o gabinete de apoio ao aluno e o código de conduta 

promoverem uma alteração de atitude dos alunos, em contexto de sala de aula”, 

observou-se que 44,5% dos alunos concorda, 19,1% concorda com reservas, mas 

31% não tem opinião; os docentes apresentam uma taxa de 52,3% de concordância, 

embora 24,6% concorde com reservas e 20% não tenha opinião; 45% dos 

Encarregados de Educação concorda, 18% concorda com reservas e 31,1 % sem 

opinião. 

• Questionada a concordância relativamente ao facto de, na sua intervenção 

pedagógica, o código de conduta possibilitar um trabalho mais articulado em torno 

da disciplina, constatou-se que os docentes apresentam uma taxa de 69,2% de 

concordância plena, enquanto 15,4% concorda com reservas e 15,4% não tem 

opinião. 

• À questão colocada aos Encarregados de Educação “O código de conduta 

apresenta um conjunto de regras claras e concretas ao nível da disciplina” os 

resultados obtidos dão conta que a maioria destes reconhece o teor e a clareza do 

código de conduta, ainda assim, 15% não tem opinião, talvez por não conhecer 

convenientemente o documento;  

 

 

 

• Quanto ao facto de o modo como o Gabinete de Apoio ao Aluno está a ser 

operacionalizado responder às necessidades”, 41,5% dos docentes concorda e 

27,7% concorda com reservas, mas 24,6% não tem opinião. 
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Os resultados das grelhas estatísticas preenchidas pelos diretores de turma vieram 

confirmar que o código de conduta tem sido um documento eficaz no combate à 

indisciplina, pois a esmagadora maioria dos Conselhos de Turma defendeu que a sua 

aplicação, em articulação com o trabalho do GAA, tem sido importante para a gestão 

dos casos de indisciplina. 

 

É pertinente realçar que a existência e implementação de um Código de Conduta em 

todo o agrupamento, bem como a operacionalização do Gabinete de Apoio ao Aluno, 

na escola sede e nos Centros Escolares, têm contribuído para que a questão da 

disciplina/indisciplina apresente uma evolução claramente favorável. 

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

• No pré-escolar não há quaisquer ocorrências disciplinares; 

• no 1º ciclo o número de ocorrências disciplinares é inferior ao do ano anterior, 

todavia, fixa-se em valores inferiores aos da meta estabelecida; 

• no 2º ciclo verificou-se um ligeiro aumento destas ocorrências, porém, os 

valores obtidos são inferiores aos da meta estabelecida; 

• no 3º ciclo o número de ocorrências disciplinares diminuiu significativamente em 

relação ao ano anterior, contudo, o valor atingido está no limite da meta 

estabelecida. 

 
 –DADOS COMPLEMENTARES - 1º CICLO 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1

º 

An

o 

2

º 

An

o 

3

º 

An

o 
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º 

An

o 
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O

TA

L 
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º 
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o 
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º 
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o 

3

º 
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o 

4

º 
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o 

T

O

TA

L 

1

º 

An

o 

2

º 

An

o 

3

º 

An

o 

4

º 

An

o 

  

T

O

TA

L 

Nº ocorrências disciplinares 

(exceto AEC) 

3 0 0 11 14 1 0 0 0 1 0 2 2 0 4 

Nº de Ocorrências disciplinares 

(AEC) 

3 0 0 0 3 0 1 1 0 2 0 0 0 2 2 
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 DADOS COMPLEMENTARES - 2º CICLO 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

5º 

Ano 

6º 

Ano 

Tot

al 

5º 

An

o 

6º 

An

o 

Tot

al 

5º 

Ano 

6º 

Ano 

Tot

al 

Nº de Ocorrências disciplinares 

(todo o ano) 

9 29 38 15 8 23 3 24 27 

 
 DADOS COMPLEMENTARES 3º CICLO 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

7

º 

A

no 

8

º 

A

no 
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n

o 

PC

A 

7º 

PC

A 
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º 

A
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o 

8

º 

A
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o 

9

º 

A

n

o 

PC

A 

7º 

PC

A 

8º 

PC

A 

9º 

T

ot

al 

7

º 

A

n

o 

8

º 

A

n

o 

9

º 

A

n

o 

PC

A 

8º 

PC

A 

9º 

T

ot

al 

Nº de Ocorrências 

disciplinares 
6 5 2 5

3 

1 6

7 

3

5 

5 4 2 1

6 

0 6

2 

1

7 

4 2 5 4 3

2 

 
Em conclusão, verifica-se que as metas definidas no PAEPSE para esta medida foram 

cumpridas em todos anos e ciclos, exceto no 3º ciclo, embora por muito pouco, pelo que 

parece ser absolutamente pertinente a continuidade das estratégias que têm vindo a ser 

implementadas. 

➢ Biblioteca Escolar 

As Bibliotecas escolares não se esgotam nas atividades promovidas pelas mesmas. 

Estas são, também, um centro de recursos, de exceção, da maior importância numa 

escola e no nosso agrupamento tentamos valorizar esses recursos e os docentes dos 

diversos subdepartamentos promovem atividades de articulação entre as diferentes 

disciplinas e as Bibliotecas.  

Ao longo do ano letivo a Biblioteca escolar promoveu um total de 29 atividades de 

articulação com turmas com vista à promoção do sucesso escolar. Dentro da rubrica 

“Currículo, literacias e aprendizagem” realizaram-se 8 atividades que envolveram 35 

turmas. No âmbito da rubrica “Leitura e literacia” foram realizadas 10 atividades que 

envolveram um total de 42 turmas. Já relativamente à rubrica “Projetos e parcerias” as 

7 atividades envolveram, ao todo, 97 turmas. No que à “gestão da biblioteca escolar” diz 
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respeito foram desenvolvidas 4 atividades que não sendo envolvendo turmas permitiram 

dar visibilidade, no seio da comunidade escolar, à biblioteca e à sua coleção.  

No início do ano letivo foram realizadas reuniões com os coordenadores dos diversos 

subdepartamentos e foi apresentado o plano anual de atividades. O trabalho 

desenvolvido pela biblioteca escolar, ao longo do ano letivo, foi conseguido através de 

uma estreita articulação com os diversos subdepartamentos do agrupamento e 

professores titulares de turma, o caso do 1º ciclo, e professores das diferentes áreas 

curriculares. Importa referir que as atividades realizadas, no âmbito das rubricas 

“currículo, literacias e aprendizagens”, “leitura e literacia” e “projetos e parcerias” foram 

realizadas com o objetivo promover as aprendizagens e em articulação com os 

conteúdos curriculares e/ou perfil do aluno.  

Na fase de confinamento, na impossibilidade de dar continuidade às atividades que a 

biblioteca tinha vindo a desenvolver bem como as que estavam previstas para essa 

fase, foram desenvolvidas atividades à distância: Concurso ”Etiqueta e boas maneiras”; 

Vídeo-poemas para a comemoração do dia do poeta Ruy Belo; Concurso Nacional de 

leitura.  

Para além destas atividades a biblioteca escolar teve a aprovação de um projeto no 

âmbito do ALer+ no total de 3000 €. Também foi contemplada com 200 € como prémio 

de atividade TOP pela RBE. E no âmbito do Concurso Nacional de leitura foi agraciados 

com 150 € pelo desempenho dos nossos alunos.  

Ainda no presente ano letivo foi preparado o plano anual de atividades depois de 

ouvidos os colegas coordenadores de subdepartamentos. 

 

➢ 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, 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);  

✓ Reforço da implementação dos sistemas de reciclagem e reutilização no 

agrupamento já definidos; 
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✓ Continuação da substituição de portas da escola sede; 

✓ Renovação do equipamento desportivo, dos laboratórios, do equipamento 

informático; 

✓ Reabilitação e melhorias no campo de futebol e todo o equipamento desportivo; 

✓ Mudança de caixilharia das janelas e pisos de diferentes espaços; 

✓ Remodelação das salas do 1º ciclo da escola sede e dos laboratórios de 

ciências; 

✓ Melhoria de condições das salas dedicadas às artes e da sala de professores; 

✓ Desenvolvimento das coleções das BE do Agrupamento (tendo em atenção as 

metas curriculares); 

✓ Reformulação do corredor central; 

✓ Substituição das luminárias e dos pisos das salas. 

 

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

considera que esta se encontra numa fase avançada de consecução. Acrescente-se 

que se prevê que as intervenções acima elencadas sejam realizadas nas obras que 

estão prestes a iniciar. 

. 

➢ 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 dos alunos e divulgação do código de conduta; 

• 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. 

Todavia, apesar da realização de todas estas ações e do cumprimento de três das 

quatro metas associadas a esta ação de melhoria, o Agrupamento não conseguiu atingir 
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os valores previstos para o PEA no que se refere à redução do número de participações 

disciplinares na atividade letiva, sobretudo ao nível do 3º ciclo. Embora esta equipa não 

queira escamotear a verdade dos números, não pode deixar de considerar que parte 

deste resultado se poderá, eventualmente, dever à aplicação cada vez mais rigorosa do 

Código de Conduta. 

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 alcançar os resultados pretendidos. 

 

 

Pontos fortes 

 

• Preocupação com a satisfação dos clientes;  

• Acompanhamento das dificuldades e dos progressos dos alunos por parte dos 

docentes; 

• Satisfação dos alunos face ao seu acompanhamento, sendo que gostam de fazer 

parte da comunidade e se sentem inseridos na escola;  

• 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; 

• Consideração por parte dos pais/EE de que o empenho dos docentes na melhoria dos 

resultados dos alunos é um fator bastante positivo;  

• 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 generalçizada 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 

 

• Persistência na definição de estratégias dinamizadoras da participação dos 

pais/encarregados de educação na comunidade escolar;  

• Continuação do fomento do envolvimento dos encarregados de educação no 

acompanhamento da situação escolar dos seus educandos; 

• Persistência na melhoria do serviço de refeição prestado pela cantina da escola sede; 
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• Continuação das intervenções nos espaços; 

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

de melhoria “Disciplina+ “. 

 

3.7. Resultados relativos às pessoas 

 

No âmbito deste critério, a equipa do Observatório da Qualidade desejou avaliar 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. 

A este propósito, as primeiras questões que constavam do inquérito apresentado à 

comunidade visavam a relação pedagógica professor/aluno e o modo como os docentes 

interagem com os seus alunos em contexto de sala de aula. Então, constatou-se que: 

 

• Mais de 84,6% dos docentes, tal como os alunos (cerca de 51,9%) acham que 

os professores diversificam o tipo de atividades realizadas nas aulas. Porém, de 

entre os docentes inquiridos, 13,8% manifestou algumas reservas, denotando, 

talvez, algum descontentamento em relação ao trabalho menos variado de 

alguns docentes ou em alguns momentos do percurso de aprendizagem. Já 

86,5% dos Encarregados de Educação também defende que os professores 

preocupam-se em diversificar atividades, embora 30% manifeste reservas. 

• Uma maioria clara de docentes (81,5%), mas também um número significativo de 

alunos (51,9%) e dos Encarregados de Educação (60%) consideram que os 

professores ouvem as sugestões dos alunos. Todavia, importa referir que 30,6% 

dos alunos concorda com reservas e que 14,8% dos Encarregados de Educação 

mostra desconhecer esta matéria. 

• Quando se trata de verificar se os professores comentam com os seus alunos 

os seus progressos e dificuldades, os resultados são expressivos, porque 

89,2% dos docentes entende que isto é uma realidade da sua prática letiva, tal 

como 59,1% dos alunos e 70,5 % dos Encarregados de Educação. De entre os 

alunos há ainda 28,8% dos alunos que concorda com reservas, talvez por sentir 

que esta prática não é claramente assumida por todos os docentes. 

• A questão do esclarecimento de dúvidas sobre os assuntos abordados nas aulas 

parece não suscitar grandes hesitações, pelo que 96,9% dos professores, cerca 
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de 67% dos alunos e 71,7% dos encarregados de educação não se coíbe de 

defender que esta é uma atividade de execução frequente. Ainda assim, 24,5 dos 

alunos e 17,3% dos pais manifesta reservas a este respeito. 

• Mais de 90% dos docentes concorda com a afirmação “os professores integram 

saberes dos alunos nos trabalhos realizados na aula”. Por seu turno,  61,8% dos 

alunos partilha da mesma opinião, porém, 27,6% dos discentes concorda com 

esta afirmação mas com reservas. 

• Ao inquirir-se sobre o facto de os professores estimularem a autonomia e 

participação dos alunos em contexto de sala de aula, quase 93% dos docentes 

defende que tal atitude é uma constante, assim como 90,3% dos alunos. É de 

salientar que há ainda 92,8% dos Encarregados de Educação que concordam  ou 

concordam com reservas com esta posição. 

• Sobre o facto de os docentes elogiarem o trabalho realizado pelos alunos, 95,4% 

dos professores concorda que esta é uma atitude frequente e 86,5% dos alunos 

também, apesar de 34,6% mostrar algumas reservas. Para além disso, cerca de 

90,8 % dos Encarregados de Educação concorda ou concorda com reservas com 

esta afirmação. 

• Quando questionados sobre se gostam de fazer parte desta comunidade 

educativa e se se sentem integrados nela, mais de 76,9% dos docentes responde 

de forma claramente positiva e apenas 15,4% revela algumas reservas sobre este 

assunto.  

• Cerca de 83,1% dos professores concorda com a afirmação “Os pais e 

encarregados de educação são convidados a participar em atividades/projetos 

da escola”, assumindo apenas 48,5 % dos discentes a mesma opinião e 23,6% 

mostra concordar com reservas. Já 81,3% dos Encarregados de Educação 

também concorda ou concorda com reservas com esta questão. 

• A avaliação do trabalho desenvolvido pelos funcionários é sempre uma matéria 

delicada e nem sempre consensual, também por isso, a equipa julgou essencial 

auscultar a comunidade sobre a questão. Neste sentido, questionou-se sobre a 

forma como os funcionários desempenham as suas funções e concluiu-se que 

64,6% dos docentes defende que os não docentes desempenham as suas 

funções de forma eficiente, mas 30,8% revela reservas a este respeito. Por outro 

lado, 78,5% dos alunos também considera que eles desempenham as suas 
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funções de forma eficiente e diligente, embora 34,2% apresente reservas,  sobre 

o assunto. Quanto aos Encarregados de Educação, 67% concorda com esta 

questão, 14,3% manifesta reservas sobre ela e 9,8% não apresenta opinião. 

Os funcionários desempenham as suas funções de forma eficiente e 

diligente 

         Professores 

 

         Alunos      

                                       

• A equipa quis aferir também o nível de integração dos alunos na comunidade 

escolar e o seu envolvimento nas atividades e, para isso, perguntou-se a todos 

os inquiridos se concordavam com a frase “os alunos estão bem integrados na 

comunidade educativa”. Os alunos consideram que estão bem integrados na 

comunidade educativa (86,6%, mas destes 29,7% revelaram reservas) e 95,7% 

dos Encarregados de Educação concorda ou concorda com reservas com a 
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afirmação. Quanto aos docentes, 86,2% mostra-se claramente concordante com 

a afirmação e 9,2% concorda com reservas. 

• Já em relação ao envolvimento dos alunos nas atividades dinamizadas pelo 

Agrupamento, 92,3% dos professores concorda com a sua existência, apesar de 

23,1% destes revelar reservas, à semelhança do que acontece com 83% dos 

alunos, dos quais 32,1% também mostra reservas e com 93,3% dos 

Encarregados de Educação, havendo, no entanto, 17,6% destes que manifesta 

reservas. 

Pontos fortes 

 

• Abertura, recetividade e disponibilidade dos docentes para ouvir, acompanhar e 

reconhecer as dificuldades, problemas ou sugestões dos alunos;  

• 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 

 

• Continuação da otimização do trabalho do pessoal não docente; 

• Persistência na dinamização de atividades que promovem o bem-estar da classe 

docente e não docente. 

 

3.8. Impacto na sociedade 

Esta equipa carecia também de verificar o grau de impacto que a Escola tem junto da 

comunidade local e regional, para isso tornou-se necessário conhecer os resultados que 

a organização atinge na satisfação das necessidades e expectativas dessa 

comunidade. Neste sentido, 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. Então, da análise das respostas dos 

inquiridos, percebeu-se que: 
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• Grande parte dos professores (87,7%) concorda claramente que o Agrupamento 

tem uma boa imagem na comunidade onde está inserido. Por outro lado, 81,5 

% dos docentes inquiridos considera que as atividades realizadas têm impacto na 

sociedade e também cerca de 87,7% dos mesmos defende que as atividades 

promovidas têm visibilidade na comunidade. Já 96,1% dos encarregados de 

educação considera, com ou sem reservas, que o Agrupamento tem uma boa 

imagem na comunidade e 84,8% defende que as atividades promovidas têm 

visibilidade na comunidade. Quanto aos alunos, 80,2% defende que as atividades 

promovidas pelo Agrupamento têm visibilidade na comunidade e 15,7% não têm 

opinião.  

• Quase todos os docentes referiram que o Agrupamento se revela como uma 

instituição de promoção das regras de cidadania e a grande maioria dos alunos 

(81,6%) concorda ou concorda com reservas com esta posição. Relativamente aos 

Encarregados de Educação, 92,8% também se assume concordante. 

• Na questão “O Agrupamento participa em iniciativas/projetos de âmbito 

internacional” quase todos os professores reconhecem o trabalho realizado, porém 

7,7% revela não ter opinião. Relativamente aos alunos, 82,4% reconhece a 

participação da escola e 72,9% dos encarregados de educação também. Destes 

últimos, 26% não tem opinião. 

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

pelos diretores de turma, houve um número significativo de estratégias definidas em 

Plano de Trabalho de Turma para assegurar a igualdade de oportunidades aos alunos, 

NE e integração dos estrangeiros. 

Para além disto, realizaram-se algumas atividades com as turmas visando a promoção 

de hábitos de vida saudável e/ou alimentação saudável e desenvolveram-se várias 

ações visando a promoção da cidadania e/ou de um clima de segurança. Por outro lado, 

foram promovidas atividades de forma a promover a leitura e outras visando promover 

a consciência ecológica. Pese embora os constrangimentos impostos pela pandemia e 

o consequente cancelamento de algumas atividades previstas, estes dados corroboram 

a ideia de que este é um Agrupamento onde as questões relacionadas com a cidadania 

e vida saudável são prioritárias. 
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Pontos fortes 

 

• Abertura da escola à comunidade, através do Website e do Facebook do 

Agrupamento; 

• Promoção de outras formas de divulgação à comunidade, como o  facebook,  blogs e 

jornal da região, canal youtube; 

• Participação em iniciativas de âmbito nacional e europeu;  

• Estabelecimento de protocolos/parcerias com empresas/instituições locais;  

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

• Promoção da imagem da escola na comunidade em que está inserida que, segundo 

os colaboradores, é muito boa;  

• Consideração, por parte da comunidade, de que as atividades da escola desenvolvem 

competências cívicas nos alunos;  

• 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 implementação 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, muitas dessas medidas decorrem da 

Ação de Melhoria nº 1 (Sucesso +), cujo objetivo fundamental é a melhoria dos níveis 

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

PAEPSE/ PDPSC. 

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

avaliação interna, analisando ainda outros indicadores de caráter mais social ou 

relativos à prestação do serviço educativo.  
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 EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS AO LONGO DOS ANOS 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Nº de 

Alunos 

1036 1065 1189 1257 1180 

 

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

verificamos um decréscimo de 6,5%, havendo 77 alunos a menos relativamente ao ano 

transato. 

Esse decréscimo foi ligeiro no Pré-escolar (-2 alunos) e mais significativo no 2º ciclo (-

40 alunos) e nos EFA’s (-93 alunos). No entanto, notou-se um acréscimo no 1º ciclo 

(+11 alunos) e no 3º ciclo (+47 alunos). 

. 

 DISTRIBUIÇÃO DE TODOS OS ALUNOS 

Pré-

escolar 

1º 

Ciclo 

2º 

Ciclo 

3º 

Ciclo 

PCA-7 PCA-8 PCA-9 EFA 

2018/2019 189 374 248 208 17 14 - 108 

2019/2020 221 361 258 224 16 15 12 150 

2020/2021 219 372 218 284 - 17 13 57 

Evolução -0,9% +3,0% -

18,3% 

+21,1

% 

- +11,8% +7,7% -

16,3% 

 

No que concerne ao número de alunos abrangidos pelo DL 54/2018 que usufruíram das 

medidas seletivas e/ou adicionais, este diminuiu 2,2%, comparativamente ao ano 

anterior. 

No 1º ciclo, o número de alunos abrangidos pelo DL 54/2018 diminuiu 3,0% em relação 

ao ano anterior, embora no 3º ano não tenha havido alteração. 

No 2º ciclo, o número de alunos abrangidos pelo DL 54/2018 aumentou 1,8% em 

relação ao ano anterior, apesar do ter havido menos 3 alunos. 

No 3º ciclo, o número de alunos abrangidos pelo DL 54/2018 diminuiu 5,1% em relação 

ao ano anterior, notando-se apenas um acréscimo de 8,0% no 7º ano. 
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3.9.1– Resultados do desempenho chave -Pré-escolar 

 AVALIAÇÃO (Pré-Escolar) 

2019/2020 2020/2021 

  Áreas C.

A. 

C.

D. 

C.

N.

A. 

% 

C.A. 

% 

Sucess

o 

C.A

. 

C.

D

. 

C.

N.

A. 

% 

C.A. 

% 

Suces

so 

Formação Pessoal e 

Social 

18

8 

31 0 85,

8 

100,0 20

5 

1

2 

1 94,

0 

99,5 

Conhecimentos do 

Mundo 

17

5 

44 0 79,

9 

100,0 19

7 

2

0 

1 90,

4 

99,5 

Ex

pr

es

sã

o 

e 

C

o

m

u

ni

ca

çã

o 

Expressão Motora 20

7 

12 0 94,

5 

100,0 20

9 

8 1 95,

9 

99,5 

Artes Visuais 19

2 

27 0 87,

7 

100,0 20

8 

9 1 95,

4 

99,5 

Música 20

1 

18 0 91,

8 

100,0 20

8 

9 1 95,

4 

99,5 

Dança 21

9 

0 0 100

,0 

100,0 20

8 

9 1 95,

4 

99,5 

Dramatização 19

6 

23 0 89,

5 

100,0 20

8 

9 1 95,

4 

99,5 

Matemática 17

7 

42 0 80,

8 

100,0 18

9 

2

8 

1 86,

7 

99,5 

Linguagem Oral e 

Abordagem 

Escrita 

17

6 

42 1 80,

4 

99,5 19

3 

2

4 

1 88,

5 

99,5 

Total 17

31 

21

7 

1 88,

8 

99,9 18

25 

1

2

8 

1 93,

4 

99,9 

C.A. – Competências Adquiridas / C.D. – Competências em Desenvolvimento / C.N.A. – Competências Não 

Adquiridas 

Nota: No ensino pré-escolar, num total de 219 alunos, apenas 218 foram avaliados, 

tendo a esmagadora maioria adquirido as competências nas diferentes áreas 

curriculares. Um aluno não teve avaliação devido à falta de assiduidade motivada por 

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

verifica-se que a maioria cumpriu com 99,5% de sucesso. 

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

esta foi cumprida com 99,9% de sucesso. 

3.9.2- Resultados do desempenho chave -1.º Ciclo 

 

 AVALIAÇÃO GLOBAL DOS ALUNOS 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

  

2018/

2019 

Transitaram 

Aprovados 

89 100,0

0 

87 95,60 99 97,06 90 97,83 365 97,59 

Não Transitaram Não 

Aprovados 

0 0,00 4 4,40 3 2,94 2 2,17 9 2,41 

  

2019/

2020 

Transitaram 

Aprovados 

74 100,0

0 

90 95,74 93 100,0

0 

98 98,00 355 98,34 

Não Transitaram Não 

Aprovados 

0 0,00 4 4,26 0 0,00 2 2,00 6 1,66 

  

2020/

2021 

Transitaram 

Aprovados 

106 100,0

0 

72 92,31 91 97,85 95 100,0

0 

364 97,85 

Não Transitaram Não 

Aprovados 

0 0,00 6 7,69 2 2,15 0 0,00 8 2,15 

 

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

97,85%, inferior à do ano letivo anterior que era de 98,34%, sendo o decréscimo de 

0,49%. 

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

1º ciclo cumpriu com a meta estipulada de 96%, tendo sido alcançada com um valor de 

97,85%. 

Dos 6 alunos do 2º ano que não transitaram, 4 estavam abrangidos pelo DL 54/2018. 

No 3º ano, não transitaram 2 alunos, estando 1 ao abrigo do DL 54/2018. 

A taxa de sucesso para alunos abrangidos pelo DL 54/2018 no 1º ciclo é de 83,33%, 

não tendo cumprido a meta estipulada (no PEA) da taxa de sucesso para alunos NEE’s 

que é >85%.  
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No 1º ciclo, as taxas de sucesso foram: 94,34% a Português; 92,18% a Matemática; 

98,65% a Estudo do Meio, e 98,38% a Inglês, registando-se uma ligeira melhoria apenas 

na disciplina de Estudo do Meio (+0,32%). Nas restantes disciplinas diminuiu a taxa de 

sucesso: a Português -1,22%, a Matemática -3,93% e -0,06% a Inglês. 

Em relação a Oficina do Conhecimento, que no presente ano letivo inclui a Educação 

Artística, notou-se um sucesso de 100%, superior à do ano transato em que as 

disciplinas estavam separadas. 

As disciplinas de Português, Matemática e de Estudo do Meio superaram as metas 

estabelecidas no Projeto Educativo do Agrupamento. 

3.9.3 - Resultados do desempenho chave -2.º Ciclo 

 

 QUADRO 4.4 – AVALIAÇÃO GLOBAL 

5º ANO 6º ANO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

  

2018/2019 

Transitaram /Aprovados 138 99,28 105 96,33 243 97,98 

Não Transitaram / Não Aprovados 1 0,72 4 3,67 5 2,02 

  

2019/2020 

Transitaram /Aprovados 111 99,11 144 99,31 255 99,22 

Não Transitaram / Não Aprovados 1 0,89 1 0,69 2 0,78 

  

2020/2021 

Transitaram /Aprovados 105 100 111 98,23 216 99,08 

Não Transitaram / Não Aprovados 0 0 2 1,76 2 0,02 

 

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

aprovações/transições de 99,08%, ligeiramente inferior à do ano letivo anterior que 

atingiu os 99,22%. 

A taxa de sucesso para alunos abrangidos pelo DL 54/2018 no 2º ciclo é de 100,0%, 

cumprindo a meta estipulada no PEA da taxa de sucesso que é >85%. 

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

do 2º ciclo cumpriu a meta estipulada de 93%, com 99,08%. 

Em relação à taxa de sucesso por disciplina no 2º ciclo, houve um decréscimo em 

relação ao ano anterior nas disciplinas de Português (-1,27%), de Matemática e Ciências 

Naturais (-3,00%) e de TIC (-1,38%). 
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No 2º ciclo, neste ano letivo, a menor taxa de sucesso verificou-se à disciplina de 

Matemática e Ciências Naturais com 90,36% (-3% em relação ao ano anterior). 

Quanto à taxa de sucesso por disciplina no 5º ano, em relação ao ano anterior, houve 

um decréscimo nas disciplinas de Português (-0,24%), de Matemática e Ciências 

Naturais (-5,18%) e de TIC (-0,95%). 

No que diz respeito à taxa de sucesso por disciplina no 6º ano, as disciplinas com 

resultados inferiores aos do ano anterior são: Português (-1,96%), História e Geografia 

de Portugal (-1,46%), Matemática e Ciências Naturais (-1,02%), Educação Física (-

2,34%), Expressões Artísticas (-2,16%), Cidadania (-0,19%) e TIC (-1,77%). 

Todavia, em comparação ao ano anterior, verificou-se uma melhoria dos resultados em 

algumas disciplinas, destacando-se: 

- Inglês, no 5º ano, com 99,05% (+4,41%); 

- Educação Física, no 5º ano, com 99,05% (+5,3%); 

- Expressões Artísticas, no 5º ano, com 100,00% (+5,36%); 

- Oficina do Conhecimento, no 6º ano, com 99,01% (+6,65%). 

3.9.4 - Resultados do desempenho chave -3.º Ciclo 

 

Neste ano letivo, no 3º ciclo, alcançou-se uma taxa de aprovações/transições de 93,7%, 

inferior à do ano letivo anterior que alcançou os 97,8% 

 

 AVALIAÇÃO GLOBAL 

7º ANO 8º ANO 9º ANO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

  

2018/2019 

Transitaram Aprovados 68 87,2 57 95,0 68 97,1 193 92,8 

Não Transitaram Não 

Aprovados 

10 12,8 3 5,0 2(*) 2,9 15 7,2 

  

2019/2020 

Transitaram Aprovados 89 97,8 71 95,9 59 100,0 219 97,8 

Não Transitaram Não 

Aprovados 

2 2,2 3 4,1 0(*) 0,0 5 2,2 

  

2020/2021 

Transitaram Aprovados 109 86,5 83 100,0 74 98,7 266 93,7 

Não Transitaram Não 

Aprovados 

17 13,5 0 0,0 1 1,3 18 6,3 

(*) Um aluno foi à 1ª fase das Provas de Equivalência à Frequência, tendo sido aprovado. 
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O decréscimo na taxa de aprovações / transições de 4,1% deve-se à taxa de não 

transitados no 7º ano com 13,5% (+11,3% em relação ao ano letivo anterior). 

A taxa de sucesso para alunos abrangidos pelo DL 54/2018 no 3º ciclo é de 97,73%, 

cumprindo a meta estipulada no PEA da taxa de sucesso de >85%. 

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

ciclo cumpriu com a meta estipulada de 93%, com 93,7%. 

 

 AVALIAÇÃO FINAL – 3º Ciclo 

1 2 3 4 5 TAXA SUCESSO 

Nº % 

  

Área

s 

Disci

plin

ares 

Curr

icula

res 

Português 2 17 157 71 34 262 93,24 

Inglês 2 8 125 74 72 271 96,44 

Francês 0 14 81 45 17 143 91,08 

Espanhol 1 8 65 37 13 115 92,74 

História 2 27 146 76 30 252 89,68 

Geografia 3 21 128 79 49 256 91,43 

Matemática 4 72 109 60 36 205 72,95 

Ciências Naturais 2 25 158 54 42 254 90,39 

Físico-Química 3 42 140 64 32 236 83,99 

Educação Física 4 6 110 93 69 272 96,45 

Educação Visual 2 10 132 82 55 269 95,73 

Oficina do 

Conhecimento 

1 5 125 78 72 275 97,86 

TIC 1 10 104 91 75 270 96,00 

EMRC 0 0 2 6 77 85 100,00 

No que concerne à taxa de sucesso por disciplina, no 3º ciclo, apenas três disciplinas 

obtiveram resultados superiores aos do ano anterior: Português (+2,21%), Espanhol 

(+2,58%) e Oficina do Conhecimento (+1,46%). 
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Nas restantes disciplinas, os resultados inferiores aos do ano anterior foram mais 

evidentes a: Francês (-5,80%), História (-5,34%), Geografia (-3,59%), Matemática (-

10,46%), Ciências Naturais (-5,99%) e Físico-Química (-6,51%). 

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

− no 7º ano, Matemática com 63,20%, inferior aos 84,44% do ano anterior, 

seguida de Físico- Química com 80,80%, superior aos 79,79% do ano anterior; 

− no 8ºano, Matemática com 79,01%, seguida de Físico-Química com 80,25%, 

ambas inferiores, respetivamente, aos 89,19% e 95,89% do ano anterior; 

− no 9º ano, Matemática com 82,67%, superior aos 74,58% do ano anterior. 

 

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 

100,0

% 

92,3% 97,9% 100,0% 100,0% 98,2% 86,5% 100,0% 98,7% 

97,9% 99,1% 93,7% 

 

Fazendo a comparação da Taxa de Aprovação do presente ano, 2020-2021, com a do 

ano anterior, verifica-se que esta diminuiu em todos os ciclos: no 1º ciclo (de 98,3% para 

97,9%); no 2º ciclo (de 99,2% para 99,1%) e no 3º ciclo (de 97,8% para 93,7%). Esta 

diminuição verificou-se no 2º ano (-3,4%), no 3º ano (-2,1%), no 6º ano (-1,1%), no 7º 

ano (-11,3%) e no 9º ano (-1,3%). 

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

86,5%, seguido do 2º ano com 92,3%. Apesar destas diferenças, é de salientar que a 

taxa de aprovação foi de 100,0%, no 1º ano não sofreu alterações, no 4º ano subiu 

2,0%, no 5º também subiu 0,9% e no 8º ano houve um significativo acréscimo de 4,1%. 
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. 

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

diminuiu no geral 4,6%, tendo diminuído em todos os ciclos: no 1º ciclo 3,3%, no 2º ciclo 

1,5% e no 3º ciclo 6,1%. No entanto, notou-se um aumento no 2º ano com 6,1% e no 4º 

ano com 10,0%. 

Em relação ao prosseguimento de estudos, observa-se que cerca de 47,6% dos alunos 

do 9º ano pretendem frequentar um Curso Profissional, menos 0,3% do que no ano 

letivo transato, e 52,3% dos mesmos pretendem frequentar um Curso Científico-

Humanísticos, mais 0,2% em relação ao ano letivo anterior. 

Quanto à meta prevista para a integração nos cursos de prosseguimento de estudos, 

fixada em pelo menos 50%, foi cumprida com uma taxa de 52,3%. 

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

97,7%, menos 2,3% em relação ao ano letivo anterior. A meta prevista de pelo menos 

90% em prosseguimento de estudos foi cumprida. 

PERCENTAGEM DE ALUNOS COM SUCESSO PLENO 

Ano de escolaridade/Ciclo 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1º Ano 95,5% 94,6% 86,8% 

2º Ano 89,0% 92,6% 98,7% 

3º Ano 91,2% 96,8% 76,3% 

4º Ano 90,2% 90,0% 100,0% 

1º Ciclo 91,4% 93,4% 90,1% 

5º Ano 86,6% 87,5% 86,7% 

6º Ano 83,5% 85,6% 83,2% 

2º Ciclo 85,1% 86,4% 84,9% 

7º Ano 56,4% 62,6% 60,3% 

8º Ano 66,7% 82,4% 71,1% 

9º Ano 68,6% 74,6% 70,7% 

3º Ciclo 63,5% 72,3% 66,2% 

Total 82,5% 85,6% 81,0% 
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3.9.5. Resultados do desempenho chave –  PCA 

 AVALIAÇÃO GLOBAL 

7º PCA 8º PCA 9º PCA TOTAL 

Nº % Nº % Nº % N.º % 

  

2018/2019 

Transitaram / Aprovados 14 82,4 12 85,8 - - 26 83,9 

Não Transitaram / Não Aprovados 3 17,6 2 14,3 - - 5 16,1 

  

2019/2020 

Transitaram / Aprovados 14 87,5 13 86,7 12 100,

0 

39 90,7 

Não Transitaram / Não Aprovados 2 12,5 2 13,3 0 0,0 4 9,3 

  

2020/2021 

Transitaram / Aprovados - - 16 94,1 14 100,

0 

30 96,8 

Não Transitaram / Não Aprovados - - 1 5,9 0 0,0 1 3,2 

 

Neste ano letivo, nas turmas de PCA alcançou-se uma taxa de aprovações/transições 

de 96,8% (+6,1% em relação ao ano anterior). 

De acordo com as metas definidas para a taxa de sucesso em ambos os anos é, 

respetivamente, 94,1% e 100,0% e, como tal, cumpriu a meta estipulada de 80%. 

Em relação à taxa de sucesso por disciplina no 8º PCA, todas as disciplinas obtiveram 

resultados superiores aos do ano anterior exceto Educação Física (-16,08%). As 

melhorias destacam-se nas disciplinas: Português (+28,45%), Inglês (+13,33%) e 

Matemática (+14,91%). 

Quanto à taxa de sucesso por disciplina no 9º PCA, apenas duas obtiveram resultados 

inferiores aos do ano anterior: Português (-7,69%), Educação Física (-7,69%). Em 

relação à disciplina de TIC teve +0,64% em relação ao ano anterior. 

Relativamente à conclusão do curso, a meta foi atingida na sua plenitude, uma vez que 

cumpriu com a meta estipulada superior ou igual a 70%. 
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3.9.6. Resultados do desempenho chave - Cursos EFA 

 

No que diz respeito aos dados recolhidos no Estabelecimento Prisional de Alcoentre, 

constata-se que dos 28 alunos inscritos, 4 desistiram, o que corresponde a 14,3% (+3% 

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 32,1% de certificações totais e 57,1 % de certificações 

parciais (-33,1% e +29,6%, respetivamente, em comparação ao ano anterior). 

Quanto às certificações totais, e tendo como referencial o número de formandos que 

permaneceram até ao final do ano letivo, a percentagem mais alta ocorre na turma 

B1+B2, com 42,9%. 

Os dados recolhidos no Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus levam-nos a 

constatar que, dos 29 alunos inscritos, 6 desistiram, o que corresponde a 20,7% (-3,1% 

do que no ano anterior). 

Em relação à certificação e tendo em conta o nº de formandos no final do ano, verifica-

se uma percentagem de 48,3% de certificações totais (-29,5% do que no ano anterior) 

e 31% de certificações parciais (+7,5% do que no ano anterior). 

Considerando as certificações totais, e tendo como referencial o nº de formandos que 

permaneceram até ao final do ano letivo, a percentagem mais alta ocorre na turma EFA 

com 57,9% (- 42,1% em relação ao 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 TOT

AL 

19/

20 

TOT

AL 

20/

21 

2019/20

20 

2020/2

021 

2019/20

20 

2020/2

021 

2019/20

20 

2020/2

021 

5º Ano 22 15 2 0 0 0 24 15 

6º Ano 26 27 4 6 0 0 30 33 

7º Ano 20 17 0 0 0 0 20 17 

8º Ano 7 16 1 1 0 0 8 17 

9º Ano 14 12 3 2 1 0 18 14 

PCA8 0 0 0 0 0 0 0 0 

PCA9 1 0 0 0 0 0 1 0 

Total 90 87 10 9 1 0 101 96 

 

Analisou-se, uma vez mais, o número de alunos indicados para os Quadros de 

Excelência, de Valor e de Mérito Desportivo, e, comparando com o ano letivo anterior, 

constatou-se que: 

− no Quadro de Excelência, diminuiu ligeiramente o número de alunos (-

3), tendo mais sido significativa a diminuição no 5º ano. No entanto, 

houve um aumento no 6º ano (+1) e no 8º Ano (+9); 

− no Quadro de Valor, houve menos 1 aluno que no ano anterior; 

− no Quadro de Mérito Desportivo não há registos. 

Em relação à meta da percentagem de alunos distinguidos no Quadro de Excelência, 

no presente ano, houve uma alteração no número de alunos, sendo a percentagem de 

16,4% (-0,7% que no ano anterior). Esta meta não foi cumprida, uma vez que a 

percentagem de alunos distinguidos no QE não foi superior à correspondente do ano 

anterior. 

Quanto à meta da percentagem de alunos distinguidos nos Quadro de Valor e de Mérito 

Desportivo, no presente ano, houve uma descida de 81 alunos, cuja percentagem é de 

1,7% (-0,4% que no ano anterior), resultante, em grande medida da situação pandémica 
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vivida e do cancelamento de grande parte dos eventos relacionados com o Desporto 

Escolar. Assim, esta meta não foi cumprida, uma vez que a percentagem de alunos 

distinguidos no QVMD não aumentou em relação ao ano anterior, apesar de ser pouco 

significativa. 

3.9.8.Metas sucesso / insucesso 

Observando os quadros que se seguem, pode concluir-se que, quanto às metas de 

sucesso por disciplina: 

• No 1º ciclo, os resultados obtidos em todas as áreas são superiores às metas 

estabelecidas. 

• No 2º ciclo, os resultados obtidos em todas as disciplinas também são 

superiores às metas estabelecidas, exceto a Ciências Naturais com -0,6% 

apesar desta disciplina estar agregada à disciplina de Matemática. 

• No 3º ciclo, os resultados obtidos a todas as disciplinas são maioritariamente 

inferiores às metas estabelecidas, à exceção das disciplinas de Português e de 

Inglês (com +3,2% e +7,4%, respetivamente). 

 

QUADRO 10.1 – METAS – SUCESSO – Disciplina (%) 

Ciclo Disciplina 2019/2020 2020/2021 Diferencial 

Meta Resultados Meta Resultado

s 

1º Ciclo Português 93 95,6 93 94,3 +1,3 

Matemática 92(*) 96,1 92(*) 92,2 +0,2 

Estudo do Meio 98 98,3 98 98,7 +0,7 

2º Ciclo Português 88(*) 98,1 88(*) 96,8 +8,8 

Inglês 90(*) 95,7 90(*) 98,2 +8,2 

Matemática Ciênc. 

Exp. 

80(*) 93,4 80(*) 90,4 +10,4 

Ciências 

Naturais 
91 91 -0,6 

HGP 92 92,3 92 97,7 +5,7 

Ed. Musical 93 99,6 93 100,0 +7,0 
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3º Ciclo Português 90(*) 91,0 90(*) 93,2 +3.2 

Inglês 89(*) 98,7 89(*) 96,4 +7,4 

Francês 99(*) 96,9 99(*) 91,1 -7,9 

Espanhol 99(*) 90,2 99(*) 92,7 -6,3 

História 94 95,0 94 89,7 -4,3 

Geografia 95 95,0 95 91,4 -3,6 

Matemática 75(*) 83,4 75(*) 73,0 -2,0 

Ciências Naturais 94 96,4 94 90,4 -3,6 

Física Química 90 90,5 90 84,0 -6,0 

 

As metas de insucesso por ano foram cumpridas em todos os anos de escolaridade. 
 

                                 METAS – INSUCESSO – Ano de escolaridade/Ciclo (%) 

  2019/2020 2020/2021 

Ano Meta Resultados Meta Resultados 

1º ano 0 0,0 0 0,0 

2º ano  8(*) 4,3  8(*) 7,7 

3º ano <10 0,0 <10 2,2 

4º ano <10 2,0 <10 0,0 

1º ciclo 4(*) 1,7 4(*) 2,2 

5º ano <10 0,9 <10 0,0 

6º ano <10 0,7 <10 1,8 

2º ciclo 7(*) 0,8 7(*) 0,9 

7º ano <7 2,2 <7 13,5 

8º ano <7 4,1 <7 0,0 

9º ano <9 0,0 <9 1,3 

3º ciclo 7(*) 2,2 7(*) 6,3 

(*) Metas definidas pelo PAEPSE 
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Fazendo o balanço das metas referidas no Projeto Educativo, conclui-se que, da análise 

do quadro referente ao presente ano letivo, num total de 32 metas, foram cumpridas 25, 

correspondente a 38,1% do total, -11,9% em relação ao ano anterior. 

 

QUADRO RESUMO DAS METAS 

Metas Resultado Cumprimen

to 

M24.1: Aumentar a percentagem 

de sucesso no Pré-escolar 

 Sucesso nas áreas a observar 

≥97% 

  

99,9% 

  

Sim 

M25.1: Aumentar a taxa de 

sucesso em cada área do Pré-

escolar 

 Sucesso em cada área a observar 

≥93% 

 

99,5% 

  

Sim 

  

  

M24.2: Aumentar a percentagem 

de sucesso no 1º Ciclo 

1º ano =100% 100,00% Sim 

2º ano =92% (*) 92,31% Sim 

3º ano ≥90% 97,85% Sim 

4º ano ≥90% 100,00% Sim 

Taxa de Transição/Aprovação 

=96% (*) 

97,85% Sim 

M24.3: Aumentar a percentagem 

de sucesso no 2º Ciclo 

5º ano ≥90% 100,00% Sim 

6º ano ≥90% 98,23% Sim 

Taxa de Transição/Aprovação 

=93% (*) 

99,08% Sim 

M24.4: Aumentar a percentagem 

de sucesso no 3º Ciclo 

7º ano ≥93% 86,5% Não 

8º ano ≥93% 100,0% Sim 

9º ano ≥91% 98,7% Sim 

Taxa de Transição/Aprovação 

=93% (*) 

93,7% 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 5 de 6 

disciplinas 
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3º Ciclo: Cumpriu em 2 de 9 

disciplinas 

  

M98: Taxa de sucesso para alunos NE 

  

>85% 

1º Ciclo: 83,33% Não 

2º Ciclo: 100,0% Sim 

3º Ciclo: 97,73% Sim 

  

M43: Reduzir o número de participações 

disciplinares na atividade letiva 

Pré-escolar <3 0 Sim 

1º ciclo <15 4 Sim 

2º ciclo <30 27 Sim 

3º ciclo <32 32 Não 

     

 

  

M47: Obter taxas de abandono escolar 

1º ciclo <1% 0,3% Sim 

2º ciclo <2% 0,0% Sim 

3º ciclo <2% 0,4% Sim 

M41: Aumentar a percentagem de alunos distinguidos pelo Quadro de 

Excelência em relação ao ano anterior 

-0,7% Não 

M75: Aumentar em 1%/ano a percentagem de alunos distinguidos 

pelos Quadros de Valor e Mérito Desportivo 

-0,4% Não 

M48: Obter um nº médio de anos para a conclusão do ensino básico 

≤9,7 

9,4 Sim 

M51: Obter uma taxa de prosseguimentos de estudos dos alunos que 

concluíram o ensino básico ≥90% 

97,7% Sim 

M52: Obter uma taxa de alunos que continuam os estudos nos 

cursos de prosseguimentos de estudos ≥50% 

52,3% Sim 

(*) Metas definidas pelo PAEPSE 
 

Nota: Na meta 25.2. “aumentar a taxa de sucesso por disciplina”, apenas se considera 

cumprida a que se refere à totalidade das disciplinas. 
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Os inquéritos que esta equipa propôs à comunidade também contemplavam alguns 

aspetos relacionados com os resultados do desempenho chave, cujos dados se passa 

a apresentar: 

• Quanto à questão “O Agrupamento divulga os resultados obtidos nos 

exames e provas nacionais”, os docentes apresentam uma taxa de 84,6% de 

concordância com a afirmação, havendo 13,8% dos docentes que revela não ter 

opinião, talvez por pertencer ao pré-escolar e 1ºº ciclo e estar menos ciente 

destas matérias; os alunos, de um modo geral, concordam em 45,4% com esta 

iniciativa da escola, embora 19,6% mostre algumas reservas, mas 30,3% não 

tem opinião; os Encarregados de Educação, na sua maioria, concordam (52,9%), 

todavia, uma fatia considerável mostra não ter opinião (37,3%); 

• Também foi analisada a questão “O Agrupamento divulga os prémios e 

distinções do Desporto Escolar” e obteve-se como respostas, o seguinte: 

- 68,1% dos alunos concorda ou concorda com reservas com esta iniciativa; 

- 87,7% dos docentes mostrou concordância com a afirmação; 

- 60,8% dos Encarregados de Educação também concorda, mas alguns com 

reservas. 

• Respeitante à questão “O Agrupamento distingue a excelência dos 

resultados e das atitudes dos alunos”, a conclusão a que se chegou, após a 

análise dos inquéritos, é a de que 59,8% dos alunos reconhece que sim, mas 

também 21,6% concorda com reservas; os Encarregados de Educação, na sua 

maioria concordam (74,4%), contudo,24,2% não tem opinião; 

• Em relação ao facto de o Agrupamento divulgar “Os resultados obtidos nos 

diferentes concursos e projetos”, constata-se que 95,4% dos docentes 

defende que isto é uma realidade nesta instituição escolar; quanto aos alunos 

verifica-se que 52,8% concorda com esta iniciativa, 25,4% concorda com 

reservas e 17,8% não tem opinião; 70% dos Encarregados de Educação 

concorda, embora alguns tenham reservas e 28,3% não tem opinião; 

• No que concerne ao aspeto “O Agrupamento tem conseguido melhorar a sua 

organização interna, promovendo a eficácia dos seus processos”, verifica-

se que 83,1% dos docentes reconhece este facto.  

• Relativamente à questão do “Agrupamento desenvolver processos de 

autoavaliação para melhorar os seus desempenhos”, os professores, na sua 

larga maioria (89,2%), considera que é praticada.    



Relatório do Observatório da Qualidade 2020/2021 

 

113  Observatório da Qualidade 

 

• Também a globalidade dos professores considera, ainda, (93,8%) que o 

agrupamento faz uma análise dos resultados obtidos pelos alunos, ao nível dos 

conselhos de turma, dos departamentos curriculares e do conselho pedagógico.    

• Quase a totalidade (92,3%) dos docentes está convicta de que a análise dos 

resultados escolares leva à reflexão sobre a adequação das metodologias 

utilizadas e dos apoios pedagógicos educativos proporcionados. 

Inquiridos os conselhos de turma, através do preenchimento das grelhas estatísticas, 

sobre as medidas mais eficazes na promoção do sucesso escolar, destacam-se as 

seguintes: Apoio Multidisciplinar; Tertúlias Dialógicas literárias, Tutorias, 

Assessorias/Coadjuvações; Laboratórios de aprendizagem, Grupos interativos, 

Assembleias de escola e apoio personalizado. 

 

➢ Ação de Melhoria 1 - Sucesso + 

Esta ação de melhoria tinha como resultado a atingir o aumento dos níveis de sucesso 

escolar, por forma a atingir as metas parcelares definidas no projeto educativo para 

2020/2021 e, neste âmbito, os objetivos parecem ter sido quase totalmente 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, à 

exceção do 7º ano; 

✓ as taxas de transição/aprovação nos três ciclos do ensino básico foram atingidas 

no 1º , 2º  e 3º ciclos; 

✓  no 1º ciclo a taxa de sucesso prevista pelas metas do PEA foi atingida por todas 

as disciplinas/áreas; no 2º ciclo 5 das 6 disciplinas atingiram esta taxa; mas, no 

3º ciclo, apenas 2 das 9 disciplinas atingiram a taxa de sucesso prevista pelas 

metas do PEA (português e inglês); 

✓ A taxa de sucesso para alunos NE foi atingida no 2º e 3º ciclos, mas ficou 

ligeiramente aquém no 1ºciclo 

 

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, 

embora não tão rapidamente e expressivamente como se poderia desejar.  
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Importa ainda destacar algumas atividades realizadas no âmbito desta ação de melhoria 

e que concorreram para os resultados supracitados: 

• Persistência na dinamização de sessões de trabalho conjunto (sessões de 

trabalho colaborativo); 

• Continuação da monitorização periódica dos resultados escolares e outros 

indicadores através da elaboração 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.); 

• 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/ PDPSC. 

 

 

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; 

• Definição de metas quantificáveis para o sucesso escolar no PEA; 

• Oficina de Leitura e Escrita; 

• Oficina de Raciocínio e Cálculo; 

• Fraco índice de abandono escolar;  
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• 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, 2º e 3º ciclos; 

• 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 

• Continuidade das ofertas de OLE e ORC; 

• Continuação dos Apoios Multidisciplinares e dos clubes, que funcionam como 

reforço ao currículo, e otimização do seu funcionamento e intervenção; 

• Utilização das aulas de DTAA para a dinamização de Tertúlias dialógicas 
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4. Grau de consecução das metas do Plano de Melhorias 

Resumo 

 

A equipa considera que, na generalidade, a implementação do Plano de Melhorias  

correspondeu ao que estava previsto, tendo atingido um elevado grau de consecução. 

 

 

Prioridade Ação de Melhoria Grau de consecução 

1 
Sucesso + Objetivos quase totalmente 

atingidos 

2 
Disciplina + Quase todos os objetivos 

atingidos 

3 
Articulação (curricular e de 

projetos) 

Objetivos atingidos 

4 
Formação do Pessoal 

Docente e Não docente 

Objetivos parcialmente atingidos 

5 
Promoção interna e externa 

do trabalho desenvolvido 

Objetivos atingidos 

6 
Otimização do serviço não 

docente 

Objetivos quase totalmente 

atingidos 

7 Procedimentos internos Objetivos parcialmente atingidos 

8 
Melhoria nas condições de 

trabalho e segurança 

Objetivos parcialmente atingidos 
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5. Conclusão 

 

A necessidade de monitorização de várias áreas, atividades e competências continua a 

ser uma realidade, independentemente da atipicidade deste ano letivo que agora finda. 

Por outro lado, não se pode ignorar a complexidade organizacional do Agrupamento, 

atendendo a que o mesmo deve sempre ser avaliado considerando três segmentos 

estruturantes do processo e ambiente educativos: características da direção, 

organização do funcionamento da escola e organização do processo de ensino-

aprendizagem. 

O PIP e a autonomia que ele pressupõe implicam a responsabilização da escola pelos 

seus resultados e pela sua eficácia, o que se traduz na prestação de contas à tutela e à 

comunidade. Ainda assim, importa considerar os constrangimentos com que 

frequentemente e constantemente se tem que lidar, sobretudo em anos de pandemia 

geral, como o que o vivemos. No entanto, continua a acreditar-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. 

Por outro lado, a prestação de um bom serviço educativo é uma questão abrangente, 

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

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

de ensino adotadas, fundamentando-se na adequação das metodologias e atividades 

às capacidades e necessidades dos discentes. Adicionalmente, contempla ainda a 

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

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

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

de controlo da indisciplina.  

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

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

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

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

tem sido alheio e que se encontra bem patente, mais uma vez, no Plano de Melhorias 

que este relatório visa monitorizar. 

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

implementação do Plano de Melhorias correspondeu ao previsto, sendo que, com base 

em todas as evidências apresentadas, se pode afirmar com segurança que atingiu um 

elevado grau de consecução.  
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Porém, em educação, a tarefa nunca está definitivamente concluída e os resultados 

nunca são absolutamente satisfatórios. Por isso, por um lado, procuramos perceber 

quais as áreas transversais que carecem de mais aprofundamento no futuro e os 

inquiridos apontaram nomeadamente as competências leitoras, a resolução de 

problemas, a inteligência emocional, os hábitos de vida saudável, a segurança na 

internet e as relações interpessoais, pelo que se deverá investir nestas matérias; por 

outro lado, no início do próximo ano letivo deverá elaborar-se um novo Plano de 

Melhorias em articulação com o novo Projeto Educativo, por forma a dar continuidade 

ao trabalho desenvolvido e às medidas e metodologias implementadas para que se 

alcancem plenamente os resultados que se desejam. 
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