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1.  INTRODUÇÃO 

 

A Equipa de Avaliação Interna do Agrupamento D. Manuel de Faria e Sousa dando 

continuidade ao trabalho de avaliação do Agrupamento iniciado há 3 anos a esta parte,  

utilizou como referência a Lei n.º 31/2002, alínea d), artigo 6.º, relativa ao sucesso escolar 

e as suas sucessivas alterações, e o Despacho normativo nº 20/2012 que visa 

estabelecer condições para a promoção do sucesso educativo de todos os alunos e, em 

particular, das crianças e dos jovens que se encontram em territórios marcados pela 

pobreza e exclusão social. Neste despacho criou-se o Programa TEIP3, que se 

desenvolveu a partir do ano letivo de 2012-2013 e que, de acordo com este despacho, 

deve materializar-se na apresentação e desenvolvimento de planos de melhoria, visando, 

sem prejuízo da autonomia das escolas que os integram, a prossecução dos seguintes 

objetivos gerais: i) a melhoria da qualidade da aprendizagem traduzida no sucesso 

educativo dos alunos; ii) combate ao abandono escolar e às saídas precoces do sistema 

educativo; iii) criação de condições que favoreçam a orientação educativa e a transição 

qualificada da escola para a vida ativa. Estas são também as finalidades do Plano de 

Melhoria para o ano letivo 2012/2013 e 2013/2014 TEIP3 e do Projeto Educativo do 

Agrupamento, que são os referenciais internos que estiveram subjacentes a este trabalho. 

Neste sentido, este relatório apresenta as seguintes áreas avaliadas no ano letivo 

2014-2015: 1) avaliação do sucesso académico dos alunos em cinco domínios – 

sucesso escolar na avaliação interna (eficácia interna e qualidade interna); sucesso 

escolar na avaliação externa (eficácia externa e qualidade externa); congruência entre a 

eficácia externa e interna; eficácia do combate à interrupção precoce do percurso escolar; 

e eficácia do combate à indisciplina; 2) ações estruturantes que contribuem para o 

sucesso escolar em três domínios – eficácia do apoio à melhoria das aprendizagens; 

eficácia no combate à interrupção precoce do percursos escolar e indisciplina; gestão e 

organização do programa TEIP; 3) Envolvimento da comunidade escolar na 

supervisão e inovação na escola em três domínios – perceção do pessoal docentes 

sobre a cultura de gestão e administração da escola; o clima e ambiente educativo; as 

relações da escola com a família e a comunidade local. Neste capítulo, apresenta-se a 

perspetiva do pessoal docente sobre o funcionamento do Agrupamento,  depois de, nos 

anos letivos anteriores, se ter recolhido  a perceção dos alunos, dos encarregados de 

educação e do pessoal não docente. Dando continuidade ao esforço de maior 

envolvimento da comunidade na avaliação interna do Agrupamento, pediu-se aos 
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diferentes grupos-alvo (alunos, encarregados de educação e pessoal não docente) que, 

em conjunto e tirando partido dos seus órgãos representativos – delegados e 

subdelegados de turma, Associações de pais, conselho de pessoal não docente, etc., 

efetuassem um balanço do trabalho realizado ao longo do ano e apresentassem 

sugestões de melhoria. 

 Assim, neste relatório, após esta breve introdução (secção 1), descreve-se a 

metodologia de trabalho utilizada (secção 2), começando por clarificar o referencial de 

avaliação que esteve subjacente à recolha e análise de dados (secção 2.1), o público-alvo 

avaliado (secção 2.2) e a metodologia utilizada na recolha de dados (secção 2.3). 

Seguidamente, a equipa de avaliação faz a apresentação do sucesso académico 

dos alunos (secção 3), respeitando os critérios definidos no referencial:  eficácia interna 

(secção 3.1); qualidade interna (secção 3.2); eficácia externa (secção 3.3); qualidade 

externa (secção 3.4); congruência entre a eficácia externa e interna (secção 3.5); eficácia 

do combate à interrupção precoce (secção 3.6) e eficácia do combate à indisciplina 

(secção 3.7). Esta a secção termina com a reflexão feita pelos docentes em departamento 

sobre o sucesso académico dos alunos (secção 3.8). 

Posteriormente, a equipa de avaliação descreve o contributo das ações 

estruturantes do Projeto Educativo para o sucesso escolar (secção 4), a nível da eficácia 

do apoio à melhoria das aprendizagens (secção 4.1); da eficácia no combate à 

interrupção precoce do percurso escolar e indisciplina (secção 4.2) e da gestão e 

organização do programa TEIP3 (secção 4.3). Esta secção termina com a reflexão feita 

pelos docentes-coordenadores sobre o contributo das ações estruturantes do Projeto 

Educativo para o sucesso escolar (secção 4.4). 

Em seguida, a equipa de avaliação descreve e analisa os dados relacionados com 

o envolvimento do pessoal docente na supervisão e inovação na escola (secção 5), a 

nível da cultura de gestão e administração na escola (secção 5.1); clima e ambiente 

educativo (secção 5.2) e relações da escola com a família e a comunidade local (secção 

5.3). 

No final, é feita uma síntese (secção 6) das principais conclusões sobre a avaliação 

deste ano letivo, em função dos objetivos que estiveram subjacentes à elaboração do 

referencial definido pela equipa de avaliação, e das suas implicações para o futuro, onde 

são destacadas algumas propostas de melhoria a ser desenvolvidas para atingir os 

objetivos,  que resultaram da reflexão da equipa e dos demais membros da comunidade 

escolar: alunos, encarregados de educação; pessoal não docente e docente. 
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2.  METODOLOGIA 

 

2.1. Referencial das áreas avaliadas 

Este referencial foi construído para mostrar a relação entre os objetivos do TEIP 3 

e as opções tomadas quer a nível de objetivos e estratégias definidos nos referenciais 

internos da escola já referidos, quer a nível dos critérios e indicadores de avaliação, em 

função das três áreas avaliadas e dos instrumentos e processos de recolha de dados e 

sua calendarização. 

O sucesso académico dos alunos será avaliado com base na: i) eficácia da 

qualidade interna, que inclui a “eficácia interna” onde se analisa se as taxas de sucesso 

das diferentes disciplinas correspondem às metas definidas e a “qualidade interna” onde 

se analisa se as médias das classificações das diferentes disciplinas são superiores às 

registadas no ano letivo anterior, a percentagem de alunos avaliados que transitam de 

ano de escolaridade e a percentagem de alunos que transitam com sucesso pleno (sem 

níveis inferiores a três); ii) eficácia da qualidade externa, que inclui a “eficácia externa” 

onde se analisa se as taxas de sucesso das provas de aferição e exames nacionais 

melhoraram na percentagem prevista relativamente à média dos três anos letivos 

anteriores e melhoraram a distância positiva para o valor nacional e a “qualidade externa” 

onde se analisa se a classificação média nas provas de aferição e exames nacionais 

melhora em relação à média dos três anos letivos anteriores, melhora a distância prevista 

pelos Departamentos relativamente aos três anos letivos anteriores e há congruência 

entre a avaliação externa e interna a nível das taxas de sucesso e das classificações 

médias a Língua Portuguesa e Matemática (Quadro 1).  

Quadro 1 
Referencial das áreas avaliadas: sucesso académico dos alunos e contributo das ações estruturantes do Projeto Educativo 

 

Área 
avaliada 

Critérios Indicadores Recolha de 
dados 

Calendariza-
ção 

1.Sucesso 
académico 
dos alunos 

Eficácia interna Taxa de sucesso nas disciplinas corresponde às metas 
definidas pelos Departamentos 

Pautas de 
avaliação 

Final dos 1º, 
2º,3º Per 

Qualidade interna 1.Média das classificações de cada disciplina está de 
acordo com os valores de chegada definidos pelos 
Departamentos  
2.Média das classificações de cada disciplina é superior às 
do ano letivo anterior 
3.Taxa de alunos avaliados que transitam de ano de 
escolaridade está de acordo com os valores de referência 
definidos no Plano de melhoria 2014/2015 
4. Taxa de alunos avaliados que transitam de ano de 
escolaridade com sucesso total (classificação positiva a 
todas as disciplinas) está de acordo com os valores de 
referência definidos no Plano de melhoria. 

Pautas de 
avaliação 

Final do 3º 
Per 
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Quadro 1 (Cont.) 
Referencial das áreas avaliadas: sucesso académico dos alunos e contributo das ações estruturantes do Projeto Educativo 
 

Área 
avaliada 

Critérios Indicadores Recolha de 
dados 

Calendariza-
ção 

 Eficácia externa 1.Taxas de sucesso na avaliação externa (provas finais do 
ensino básico e exames nacionais) melhoraram 
relativamente à média dos três anos letivos anteriores  
2.Taxas de sucesso na avaliação externa melhoram a 
distância positiva para o valor nacional  

Pautas de 
avaliação 

Final do 3º 
Per 

Qualidade externa 1.Classificação média na avaliação externa (provas finais 
do ensino básico e exames nacionais)  melhora em relação 
à média dos três anos letivos anteriores  
2.Classificação média na avaliação externa (provas de 
aferição e exames nacionais) melhora a distância prevista 
pelos Departamentos relativamente aos três anos letivos 
anteriores 

Pautas de 
avaliação 

Final do 3º 
Per 

Congruência entre a 
eficácia externa e 
interna 

1.Taxas de sucesso a Port. e Mat. na avaliação externa são 
semelhantes às taxas de sucesso na avaliação interna 
2. As classificações médias externas são semelhantes às 
internas  

Pautas de 
avaliação 

Final do 3º 
Per 

Eficácia do combate à 
interrupção precoce 

Taxa de interrupção precoce do percurso escolar está de 
acordo com os valores de referencia definidos no Plano de 
melhoria 2014/2015 

Pautas de 
avaliação 

Final do 3º 
Per 

Eficácia do combate à 
indisciplina 

Nº de medidas disciplinares/ aluno de acordo com os 
valores definidos no Plano de melhoria  

Relatórios da 
Equipa de 
Integração 

Final 3º Per 

2.Contributo 
das ações 
estruturantes 
do Projeto 
Educativo 
para o 
sucesso 
escolar 

Eficácia do apoio à 
melhoria das 
aprendizagens:  
-Assessoria pedagó-
gica;  
-Ação ‘Ler+Saber+’; 
-Clube ‘Aprender 
com Arte’; 
-Clube+ da Ciência 
 
 

Assessoria pedagógica: 1.Taxa de sucesso na avaliação 
interna dos 1º, 2º e 3º CEB a Port. e Mat.; 2.Taxa de 
sucesso na avaliação externa dos 1º, 2º e 3º CEB a Port. e 
Mat.  
Ação ‘Ler+Saber+’: 3.Participação de cada turma dos 1º - 
3º CEB nas atividades nas bibliotecas escolares; 4.Nº de 
requisições domiciliárias; 5.Participação de cada turma dos 
1º ao 3º CEB nos concursos e desafios mensais das 
bibliotecas escolares.  
Clube ‘Aprender com Arte’: 6. Participação dos alunos do 
Pré-escolar e de cada turma dos 1º, 2 e 3º CEB nas 
atividades de experimentação de meios expressivos 
relacionados com diversas expressões tecnológicas; 7. 
Percentagem de Encarregados de Educação dos alunos de 
risco sinalizados dos 1º - 3º CEB que participam nas 
atividades; 8. Participação das turmas do Pré-escolar e dos 
1º,2º e 3º CEB nas atividades relacionadas com o respeito  
e valorização do património de todos.  
Clube+ da Ciência: 9.Nº de alunos do 3º CEB inscritos no 
Clube; 10.Nº de turmas dos 1º e 2º CEB que assistem à 
demonstração de experiências realizadas pelos alunos do 
Clube; 11.Nº de lugares de mérito nas provas regionais das 
‘Olimpíadas da Química Júnior’. 
 

Relatórios dos 
Professores 
responsáveis 
por cada ação 

Final dos 1º, 
2º e 3º Per 

Eficácia no combate à 
interrupção precoce 
do percurso escolar e 
indisciplina:  
-Ação ‘Núcleo de 
Apoio ao Aluno e à 
Família’ 
-Clube ‘Cidadania +’ 
(Equipa de 
Integração) 
-Tutorias 
-Eco-Escola/Clube do 
Ambiente 

Ação ‘Núcleo de Apoio ao Aluno e à Família’: 1.Taxa de 
interrupção precoce do percurso escolar está de acordo 
com os valores de referência definidos no Plano de 
melhoria 2014/2015; 2.Taxa de acompanhamento 
psicológico está de acordo com os valores definidos no 
Plano de melhoria; 3.Nº de famílias sinalizadas 
acompanhadas. 
Clube ‘Cidadania+’(Equipa de Integração): 4.Nº de ações 
de sensibilização sobre comportamento e violência escolar 
levadas a cabo; 5.Melhoria do nº de ocorrências de 
indisciplina no espaço escolar em relação ao ano letivo 
anterior; 6.Melhoria do nº de alunos infratores no espaço 
escolar; 7.Taxa de nº de Medidas Corretivas (MC) e de  

Relatórios dos 
Professores 
responsáveis 
por cada ação 

Final dos 1º, 
2º e 3º Per 
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Quadro 1 (cont.) 
Referencial das áreas avaliadas: sucesso académico dos alunos e contributo das ações estruturantes do Projeto Educativo 
 

Área avaliada Critérios Indicadores Recolha de 
dados 

Calendariza-
ção 

 -Ação ‘Envolver para 
Participar 

 
Medidas Disciplinares Sancionatórias (MDS) está de 
acordo com o plano de melhoria. 
Tutorias: 8.Sucesso educativo dos alunos dos 1º, 2º e 3º 
CEB acompanhados por tutorias 
Eco-Escolas/Clube do Ambiente: 9.Nº de participantes de 
alunos do Pré-escolar ao 3º CEB e outros membros da 
Comunidade nas atividades do Clube; 10.Taxas de 
materiais/resíduos recolhidos estão de acordo com os 
valores definidos no plano de melhoria. 
Ação ‘Envolver para Participar: 11.Nº de atividades que 
fomentem a articulação entre as diferentes ciclos e escolas 
do agrupamento; 12.Taxa de atividades abertas à 
comunidade local estão de acordo com os valores 
definidos no plano de melhoria; 13. Nº de encarregados de 
educação que comparecem nas atividades de fim de 
período. 

  

Nota: Port–Português; Ing-Inglês; Fr-Francês; CN-Ciências Naturais; Mat-Matemática; CFQ-Ciências Físico-Química; HGP-História e 
Geografia de Portugal; EMRC-Educação Moral Religiosa Católica; Hist-História; Geo-Geografia; EF-Educação Física; EM-Educação 
Musical; EF-Educação Física; ET-Educação Tecnológica; EV-Educação Visual; TIC-Tecnologias da Informação e da Comunicação; 
Of.CN-Oficina das Ciências; Of.Mat-Oficina da Matemática  
  

O sucesso académico dos alunos também será avaliado com base na: iii) eficácia 

do combate à interrupção precoce, que visa analisar se a taxa de interrupção precoce do 

percurso escolar está de acordo com os valores de referência definidos no Plano de 

melhoria 2014/2015; iv) eficácia do combate à indisciplina onde se analisa se o número de 

medidas disciplinares por aluno está de acordo com os valores definidos no Plano de 

melhoria. 

A segunda área avaliada é o contributo das ações estruturantes do Projeto 

Educativo para o sucesso escolar que será avaliado com base na: i) eficácia do apoio à 

melhoria das aprendizagens de acordo com os indicadores estabelecidos nas seguintes 

ações: Assessoria pedagógica; Ação „Ler+Saber+‟; Clube „Aprender com Arte‟; Clube „+ 

da Ciência‟; ii) eficácia no combate à interrupção precoce do percurso escolar e 

indisciplina, de acordo com os indicadores estabelecidos nas seguintes ações: „Núcleo de 

Apoio ao Aluno e à Família‟; Clube „Cidadania +‟(Equipa de Integração); Tutorias; Eco-

Escola/Clube do Ambiente; Ação „Envolver para Participar; iii) gestão e organização do 

programa TEIP, que inclui os fatores facilitadores e as barreiras encontradas no “modelo 

de avaliação e monitorização sobre o envolvimento da comunidade escolar na supervisão 

e inovação na escola”, a “monitorização do sucesso académico interno / externo dos 

alunos”, “o número  de ações do projeto TEIP realizadas” e o número de ações propostas 

para melhoria do projeto TEIP, bem como as propostas de melhoria para o futuro. 

A terceira e última área avaliada, é o envolvimento do pessoal docente na 

supervisão e inovação na escola (Quadro 2).  
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Quadro 2 
Referencial das áreas avaliadas - Envolvimento da comunidade escolar na supervisão e inovação na escola 
 

Área avaliada Critérios Indicadores Recolha 
de dados 

Calenda-
rização 3. 

Envolvimen

to da 

comunida-

de escolar 

na supervi-

são e 

inovação 

na escola  

Cultura de 

gestão e 

administra-

ção na escola  

Indicadores 
Itens/ questões do Inquérito 

Alun
os

1
 

EE
2
 Não 

Doc
3 

Doc.
4
 Questioná

rios: 
 
 
 
1
alunos 

dos 1º, 2º 
e 3º CEB; 
 
2
Encarreg

ados de 
Educação 
 
3
Pessoal 

não 
docente 
 
4
Docentes 

Final do 
3º P do 
triénio 
avalia-
tivo: 
 
1
Alunos: 

1º ano  
 
2
Enc. de 

Educa-
ção: 
2º ano 
 

3
Não 

docen-
tes: 
2º ano 
 
 
4
Docen-

tes: 
3º ano 

1.Há boa interação dos alunos/ não 
docentes/docentes com o/a 
Coordenador ou Direção  

4-10 5-7; 
9-11 

5 a 
10 

3-11 

2.A Direção preocupa-se com a 
manutenção da disciplina na escola  

11 8 11 e 
15 

12 

5. A Direção encoraja a formação 
contínua dos Encarregados de 
Educação/ não docentes e docentes 

--- -- 17 13 

6. A Direção envolve os alunos/ 
Encarregados de Educação/ não 
docentes/ docentes na autoavaliação 
da escola 

12, 
13 

13-
14 

18 14, 
15 

7. Há uma avaliação global positiva da 

Direção 

--- 15-
17 

19-
23 

16-
19 

Clima e 
ambiente 
educativo 

1.Há boa relação pedagógica na sala de 

aula 

14-

29 

--- --- --- 

2.Há boa interação dos alunos com os 
não docentes e docentes 

30-
37 

18-
22 

24-
35 

20-
25 

3. Há boa interação entre os não 
docentes e docentes  

--- --- 37-
47 

26-
31 

4. Há uma avaliação global positiva do 
clima e ambiente educativo 

38-
47 

18-
23 

67-
70 

32-
38 

8.Há uma perceção positiva sobre a 
formação e desenvolvimento 
profissional 

--- --- 72-
77 

39-
47 

Relações da 
escola com a 
família e a 
comunidade 
local 

1.Há boa interação entre os não 
docentes e docentes e os Encarregados 
de Educação/ família 

48-
59 

24-
33 

48-
57 

48-
61 

2.Há várias atividades entre a escola 
com a comunidade local 

60-
63 

33 58-
59 

62-
63 

3. Há várias parcerias entre a escola e a 
comunidade 

64, 
65 

34 -- 64,6
5 

4.Há uma perceção positiva sobre a 
relação da escola com a família e a 
comunidade local 

66-
68 

36-
38 

56-
59 

66-
68 

 

Esta área será avaliada recorrendo às suas percepções sobre: i) a cultura de 

gestão e administração da escola, onde se analisa a interação dos inquiridos com o/a 

Coordenador ou Direção; ii) o clima e ambiente educativo, onde se analisa a interação 

com os membros da comunidade escolar (alunos, professores, pessoal não docente, 

encarregados de educação) e o grau de satisfação condições educativas da escola e com 

o ambiente social que aqui se vive; iii) a relações da escola com a família e a 

comunidade. 
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2.2. Público-alvo 

 

Os resultados apresentados neste relatório relacionados com o sucesso académico 

incluem todos os alunos inscritos no ano letivo 2014/2015 neste agrupamento de escolas 

(Tabela 1). 

Neste Agrupamento, o número total de alunos na Educação Pré-escolar é de 244 

alunos; no 1º ciclo do ensino básico é de 577 alunos, distribuídos por 140 alunos no 1º 

ano, 152 no 2º ano, 143 no 3º ano e 142 no 4º Ano. No 2º ciclo do ensino básico, o 

número total de alunos é de 355, sendo  161  do 5º ano de escolaridade e 194 do 6º ano 

de escolaridade. No 3º ciclo do ensino básico, verifica-se que dos 349 alunos inscritos, 89 

estão no 7º ano de escolaridade, 90 no 8º ano e 170 no 9º ano de escolaridade. 

 
Tabela 1 
Distribuição dos alunos do Agrupamento por ano de escolaridade, escola e turma 
 

         Idade/ 
 Ano de escolaridade 

Escola /turma Nºalunos           Idade/ 
Ano  de 
escolaridade 

Escola /turma Nº de alunos 

Educação Pré-escolar 

3 anos 

JI Bairro João Paulo II 5 

5 anos 

JI Bairro João Paulo II 8 
JI de Margaride 26 JI de Margaride 31 
JI de Moure 6 JI de Moure 10 
JI Várzea 16 JI Várzea 25 
JI de Varziela 19 JI de Varziela 27 

Total 72 Total 101 

4 anos 

JI Bairro João Paulo II 6  
JI de Margaride 20 Total E. Pré-escolar 244 
JI de Moure 6  
JI Várzea 21 
JI de Varziela 18 

Total 71 
1ºCEB 

1ºAno E.B. 1 de Margaride 20 2ºAno E.B. 1 de Margaride 24 
E.B. 1  de Várzea 24 E.B. 1  de Várzea 33 
EB1/JI de Covelo/ Moure 10 EB1/JI de Covelo/ Moure 7 
EB1/JI de Varziela 20 EB1/JI de Varziela 20 
EB1 de Felgueiras 2 66 EB1 de Felgueiras 2 68 

Total 140 Total 152 
3ºAno E.B. 1 de Margaride 30 4ºAno E.B. 1 de Margaride 42 

E.B. 1  de Várzea 28 E.B. 1  de Várzea 27 
EB1/JI de Covelo/ Moure 9 EB1/JI de Covelo/ Moure 6 
EB1/JI de Varziela 23 EB1/JI de Varziela 22 
EB1 de Felgueiras 2 53 EB1 de Felgueiras 2 46 

Total 143 Total 142 
 Total 1ºciclo-577 
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Tabela 1 (cont.) 
Distribuição dos alunos do Agrupamento por ano de escolaridade, escola e turma 

  

Idade/ Ano de 
escolaridade 

Escola /turma Nº de 
alunos 

Idade/ Ano de 
escolaridade 

Escola /turma Nº de 
alunos 

2º e 3ºCEB 
5ºAno 5ºA 25 7ºAno 7ºA 24 

5ºB 26 7ºB 21 
5ºC 26 7ºC 21 
5ºD 20 7ºD 23 
5ºE 19 Total 89 
5ºF 19 8ºAno 8ºA 25 
5ºG 26  8ºB 25 

Total 161  8ºC 20 
6ºAno 6ºA 23  8ºD 20 

6ºB 25  Total 90 
6ºC 21 9ºAno 9ºA 22 
6ºD 18  9ºB 21 
6ºE 21 9ºC 27 
6ºF 17 9ºD 26 
6ºG 21 9ºE 28 
6ºH 20 9ºF 23 
6ºI 28 9ºG 23 

Total 194 Total 170 
Total 2ºciclo- 355 Total 3ºciclo-349 

  
TOTAL DE ALUNOS DO AGRUPAMENTO - 1525 

 

 

2.3. Metodologia de recolha de dados 

 

Os dados para avaliação do sucesso académico dos alunos foram recolhidos a 

partir das pautas de avaliação dos 1º, 2º e 3º períodos e foi feita uma análise estatística 

descritiva, de acordo com os indicadores de avaliação. A sua análise crítica foi 

complementada com o relatório elaborado em sede de Departamento pelos professores, 

após a análise desses resultados no final desses períodos. 

O contributo das ações estruturantes do Projeto Educativo para o sucesso escolar 

a nível da eficácia do apoio das aprendizagens e no combate à interrupção precoce do 

percurso escolar e indisciplina, foi feito com base nos Relatórios dos professores 

responsáveis por cada ação no final do ano letivo. A nível da gestão e organização do 

programa TEIP a avaliação foi feita com base no relatório da Equipa de Avaliação Interna, 

que incluía uma análise SWOT. 

Os dados sobre a avaliação do envolvimento dos assistentes técnicos e 

operacionais e dos encarregados de educação na supervisão e inovação na escola foram 

recolhidos através de um inquérito por questionário (Anexos 1 e 2), elaborado 

anteriormente pela Equipa de Avaliação Interna e validado este ano por uma especialista. 

O quadro 3 apresenta a sua estrutura, relacionando o critério de avaliação, com os 

indicadores que lhe estão associados e as respetivas questões do Inquérito.  
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Quadro 3 
Referencial das áreas avaliadas - Envolvimento da comunidade escolar na supervisão e inovação na escola 

 
Área 
avaliada 

Critérios Indicadores Itens/questões 
do Inquérito 

Docentes 

3. 

Envolvimen

to da 

comunidad

e escolar 

na supervi-

são e 

inovação 

na escola  

Cultura de 

gestão e 

administra-

ção na escola  

1.Há boa interação dos alunos/ não docentes/docentes com o/a 
Coordenador ou Direção  

3-11 

2.A Direção preocupa-se com a manutenção da disciplina na escola  12 

5. A Direção encoraja a formação contínua dos Encarregados de 
Educação/ não docentes e docentes 

13 

6. A Direção envolve os alunos/ Encarregados de Educação/ não 
docentes/ docentes na autoavaliação da escola 

14, 15 

7. Há uma avaliação global positiva da Direção 16-19 

Clima e 
ambiente 
educativo 

1.Há boa relação pedagógica na sala de aula --- 

2.Há boa interação dos alunos com os não docentes e docentes 20-25 

3. Há boa interação entre os não docentes e docentes  26-31 

4. Há uma avaliação global positiva do clima e ambiente educativo 32-38 

8.Há uma perceção positiva sobre a formação e desenvolvimento 
profissional 

39-47 

Relações da 
escola com a 
família e a 
comunidade 
local 

1.Há boa interação entre os não docentes e docentes e os Encarregados 
de Educação/ família 

48-61 

2.Há várias atividades entre a escola com a comunidade local 62-63 

3. Há várias parcerias entre a escola e a comunidade 64,65 

4.Há uma perceção positiva sobre a relação da escola com a família e a 
comunidade local 

66-68 

 

Os resultados obtidos foram introduzidos em EXCEL e procedeu-se ao seu 

tratamento e posterior análise. 

 



 

13 

 

 

3.  SUCESSO ACADÉMICO DOS ALUNOS NO ANO LETIVO 2014/15 

 

 

3.1. Eficácia interna 

 

Os Gráficos seguintes (1 a 4) mostram a análise comparativa do aproveitamento 

dos alunos do 1ºciclo do ensino básico (1º ao 4º anos de escolaridade) nos três períodos 

do presente ano letivo, face à percentagem de positivas obtidas no final do ano letivo 

anterior e às metas estabelecidas para o final deste ano letivo.  

Gráfico 1 
Taxa de sucesso definida e atingida pelos alunos no 1.ºAno de escolaridade por disciplina  
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No gráfico 1, podemos observar que as taxas de sucesso no primeiro ano de 

escolaridade,  em Português,  evidenciam um recuo do 1º para o 2º período, 

recuperando do 2º para o 3º período. Apesar desta recuperação a percentagem de 

positivas ficou significativamente abaixo da meta definida, uma vez que se ficou pelos 

84,7%, face à meta de 92,5%. Apesar deste facto e atendendo às características e à 

exigência de um 1º ano,  em que os educandos devem adquirir o mecanismo de 

leitura/escrita, o resultado é ainda assim bastante bom. Na disciplina de Matemática o 

sucesso alcançado ficou muito próximo das metas traçadas, 91,7% face aos 93% 

pretendidos. A Estudo do Meio, apesar de não se alcançarem as metas (100%) o 

resultado pode ser considerado muito bom, pois o sucesso foi de 97,2%.   
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Gráfico 2 

Taxa de sucesso definida e atingida pelos alunos no 2.º Ano de escolaridade por disciplina  
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 No segundo ano de escolaridade (Gráfico 2), os resultados ultrapassam as 

metas propostas  nas disciplinas de  Matemática (87,7%) e Estudo do Meio , uma vez que 

as metas apontavam para 87,5% e 92,5% respetivamente. A Português, apesar do 

resultado ser muito positivo (83,3), ficou um pouco abaixo da meta que era de 86%. Face 

ao terceiro período do  letivo anterior, regista-se uma ligeira melhoria a Matemática, mas 

uma descida a Português e Estudo do Meio, uma vez que estas disciplinas apresentavam 

taxas de sucesso de 89,3% a Português, 85,9% a Matemática e 98% a Estudo do Meio. 

Apesar disto, os resultados alcançados neste ano de escolaridade podem considerar-se 

ótimos. 

 

Gráfico 3  

Taxa de sucesso definida e atingida pelos alunos no 3º Ano de escolaridade por disciplina  
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No terceiro ano de escolaridade (Gráfico 3), Permite registar não só uma 

evolução muito positiva ao longo dos três períodos na disciplina de Português, assim 

como uma superação, quer das metas quer do sucesso obtido no 3º período do ano letivo 

anterior, já que os alunos, no final deste ano, obtiveram uma taxa de sucesso de 97,9%. A 

Estudo do Meio também se ultrapassaram as metas uma vez que a taxa de sucesso foi 

de 100%. Na disciplina de Matemática, apesar dos resultados ficarem aquém das metas 

(91%) assim como da avaliação do 3º período do ano passado (89,1), podem ainda assim 

ser considerados bons, uma vez que atingiram uma taxa de sucesso de 85,2%.  

 

Gráfico 4  

Taxa de sucesso definida e atingida pelos alunos no 4.º Ano de escolaridade por disciplina 
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No quarto ano de escolaridade (Gráfico 4), Os resultados alcançados pelos 

alunos podem ser considerados muito bons, pois as metas preconizadas para as três 

disciplinas foram suplantadas. A Português o sucesso atingiu os 94,4% face à meta de 

90%. Em Matemática o sucesso foi de 94%, face à meta de 89%. Em  Estudo do Meio o 

sucesso foi de 96,5%, face à meta de 92%. Estes resultados estão em linha com o bom 

desempenho que estes alunos demonstraram na realização das provas finais para este 

nível e configuram um trabalho sério e  rigoroso desenvolvido pelos docentes que ao 

longo de 4 anos prepararam os alunos para uma transição bem-sucedida para o 2º ciclo. 

 

No Gráfico 5  faz-se um retrato do aproveitamento dos alunos do 5º ano de 

escolaridade ao longo deste ano letivo, comparativamente com a avaliação do 3º período 

do ano letivo anterior e com as metas pré-estabelecidas no início do ano. 

Gráfico 5  



 

16 

 

      Taxa de sucesso definidas pelo Departamento e atingida pelos alunos no 5ºano de escolaridade por disciplina 
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No 5º ano, as metas propostas foram superadas a todas as disciplinas com 

exceção de Educação Musical que ficou um ponto percentual abaixo. Comparando a taxa 

de sucesso deste período com a taxa de igual período do ano letivo anterior verifica-se 

que nas disciplinas de Português, Inglês e Matemática a taxa deste ano foi superior, 

sendo inferior nas restantes. Igualmente se regista uma evolução positiva na taxa de 

sucesso ao longo dos 3 períodos a todas as disciplinas. Importa ainda referir a elevada 

taxa de sucesso registada pelo conjunto das disciplinas, uma vez que a mesma é sempre 

igual ou superior a 80%. 

O aproveitamento dos alunos do 6º ano ao longo do ano, comparativamente com a 

avaliação do 3º período do ano anterior e com as metas pré-estabelecidas no início do 

ano está descrita no Gráfico 6. 

Gráfico 6  

Taxa de sucesso definidas pelo Departamento e atingida pelos alunos no 6ºano de escolaridade por disciplina 
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No 6ºano, na disciplina de Português, os resultados obtidos no 3º período 

superaram a meta estipulada. Verifica-se também que estes superaram os resultados 

alcançados em igual período do ano letivo anterior. Ao longo dos períodos, registou-se 

uma melhoria progressiva dos resultados.   Na disciplina de Inglês, os resultados do 3º 

período foram substancialmente superiores aos dos dois períodos anteriores. No final do 

ano superaram as metas assim como os resultados do período homólogo do ano letivo 

anterior.  Na disciplina de História, verificou-se uma subida progressiva ao longo dos 3 

períodos, no entanto, a taxa final (86%), ficou um pouco aquém da meta que era de 90% 

e da taxa do 3º período do ano letivo anterior (88%).   Os resultados obtidos a Matemática 

no 3º período (77%), estão acima da meta definida (75%), no entanto ficaram um pouco 

abaixo dos resultado do período homólogo do ano letivo anterior (81%).  Na disciplina de 

Ciências regista-se um resultado final que superou a meta estipulada e aproximou-se dos 

valores obtidos em igual período do ano passado. Nas restantes disciplinas os resultados 

finais, em todos os casos, suplantaram as metas, assim como os resultados de igual 

período do ano passado, com percentagens de sucesso bastante elevadas.  

 

O aproveitamento dos alunos do 7º ano ao longo do ano, comparativamente com a 

avaliação do 3º período do ano anterior e com as metas pré-estabelecidas no início do 

ano está descrito no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 

Taxa de sucesso definidas pelo Departamento e atingida pelos alunos no 7ºano de escolaridade por disciplina 
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Ao fazer uma análise aos resultados alcançados pelos alunos na avaliação do 

terceiro período, verifica-se que em todas as disciplinas se ultrapassou a meta 

estabelecida. Verifica-se ainda que em algumas disciplinas a taxa de sucesso prevista foi 

ultrapassada por larga margem, nomeadamente a História (+20%), Inglês (+19%), 

Ciências Naturais (+22%), FQ (+15%), Francês (+16%), Geografia (+33%) e Português 

(+17%). Regista-se ainda que na maioria das disciplinas os resultados obtidos superaram 

os de igual período do ano letivo anterior, com exceção das disciplinas de ET, EV e EF.  

 

O aproveitamento dos alunos do 8º ano de escolaridade ao longo do ano, 

comparativamente com a avaliação do 3º período do ano anterior e com as metas pré-

estabelecidas no início do ano aparece  no Gráfico 8. 

Gráfico 8  

Taxa de sucesso definidas pelo Departamento e atingida pelos alunos no 8ºano de escolaridade por disciplina  
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Tal como aconteceu no 7ºano, também no 8ºano de escolaridade se regista que, 

na quase totalidade das disciplinas se ultrapassaram as metas estabelecidas para a 

avaliação das mesmas. Apenas na disciplina de Português não se alcançaram as metas 

definidas, uma vez que a taxa de sucesso alcançada ficou 2% abaixo da meta. Verifica-se 

também uma evolução positiva dos resultados alcançados pelos alunos às diferentes 

disciplinas ao longo do ano. Ressalva-se, no entanto,  a disciplina de Matemática que teve 

uma diminuição da taxa de sucesso do 1º para o 2º período, mas recuperou no 3º 

período. Importa também destacar o facto de algumas disciplinas apresentarem taxas de 

sucesso muito superiores às metas, como é o caso do Inglês (+19%), Ciências Naturais 

(+20%), Francês (+15%), Geografia (+12%). 
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O Gráfico 9 apresenta o aproveitamento dos alunos do 9º ano ao longo do ano, 

comparativamente com a avaliação do 3º período do ano anterior e com as metas 

definidas pelos Departamentos. 

Gráfico 9  

Taxa de sucesso definidas pelo Departamento e atingida pelos alunos no 9ºano de escolaridade por disciplina  
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Verifica-se que a meta estabelecida nas diferentes disciplinas foi ultrapassada, 

merecendo especial realce as disciplinas de Português, com mais 16% de sucesso; 

Francês, com mais 13% e Ciências Naturais, com mais 12% de sucesso face às metas.  

Verificou-se também uma progressão das médias obtidas ao longo dos três períodos, 

embora tenha havido situações pontuais em que, do 1º para o 2º período, ocorreu um 

ligeiro decréscimo, nomeadamente em Português e Ciências Naturais. Quando postas em 

confronto com as taxas de sucesso do 3ºperíodo de 2013-2014, constata-se que nas 

disciplinas de Português, História, Físico-Química as taxas de sucesso deste ano foram 

superiores. Nas restantes disciplinas, as taxas ficaram ligeiramente abaixo. 
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3.1.1. Oferta Complementar - Oficina de Ciências (2ºciclo) 

 

O gráfico 10 e a tabela 2 apresentam a evolução dos resultados da oferta 

complementar de Oficina das Ciências ao longo dos 3 períodos e a comparação com a 

disciplina de Ciências Naturais. 

Gráfico 10 
Avaliação dos alunos na Oficina de Ciências do 2ºciclo 
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Como facilmente se poderá comprovar pela análise do gráfico anterior, o 

aproveitamento dos alunos na Oficina das Ciências pode ser considerado muito positivo, 

pois a taxa de sucesso encontra-se acima dos 95% em ambos os anos de escolaridade 

 A este bom desempenho não será alheio o trabalho dos docentes assim como  o 

empenho dos alunos.  

Este apoio suplementar que os alunos aqui receberam terá ainda contribuído para 

a excelente prestação ao nível do aproveitamento dos alunos na disciplina de Ciências da 

Natureza. 

 

Tabela 2 
Comparação dos resultados de Oficina das Ciência e Ciências da Natureza 

Ano /Turma Média em 

Of.CN 

Taxa de Sucesso 

em Of.CN (%) 

% 

Taxa de Sucesso 

em CN (%) 

 

Diferença % 

5A 4,2 100 92 +8% 
5B 4,6 96 96 0% 
5C 3,8 96 96 0% 
5D 3,6 85 80 +5% 
5E 3,3 100 94 +6% 
5F 3,4 94 83 +11 
5G 3,9 100 92 +8% 
161 3.9 96% 90% +6% 
6A 3,5 100 91 +9% 
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6B 3,5 100 96 +4% 
6C 4,0 100 95 +5% 
6D 3,5 100 100 0% 
6E 4,1 100 95 +5% 
6F 3,3 100 100 0% 
6G 3,6 95 90 +5% 

6H 3,1 70 85 -15% 

6I 4,4 100 96 +4% 

193 3.7 96% 94% +2% 

 

A tabela anterior mostra-nos que, em Oficina das Ciências, a taxa de sucesso 

situa-se nos 96%.  Em 4 turmas, a taxa de sucesso foi igual à taxa de sucesso de 

Ciências e em 11 os resultados foram superiores e numa turma foi inferior.   

 

3.1.2. Oferta Complementar - Oficina de Matemática (3ºciclo) 

No gráficos 11 e na tabela 3 apresenta-se uma análise da evolução dos resultados 

dos alunos na Oficina de Matemática ao longo do ano lectivo e a comparação dos 

resultados desta área com os resultados da disciplina de Matemática. 

. 

Gráfico 11  
Avaliação dos alunos na Oficina de Matemática do 3ºciclo 
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      Pela análise da avaliação qualitativa atribuída aos alunos, no 3º período, na Oficina da 

Matemática facilmente se verifica que esta pode ser considerada positiva, pois as 

percentagens de sucesso ultrapassa os 50% nos 3 anos de escolaridade. 
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Tabela 3 
Comparação dos resultados entre a área curricular de Matemática e  Oficina da Matemática, no 3ºciclo 
 

Ano/turma Of. Matemática (% de positivas) Matemática (% de positivas) Diferencial(%) 
7A 77 77 0 

7B 68 68 0 

7C 50 50 0 

7D 77 81 -4 

8A 50 50 0 

8B 68 64 +4 

8C 63 58 +5 

8D 47 47 0 

9A 53 42 +11 

9B 45 40 +5 

9C 50 42 +8 

9D 38 27 +11 

9E 54 50 +4 

9F 67 62 +5 

9G 36 26 +10 

 

A tabela anterior mostra-nos que, em Oficina de Matemática, a taxa de sucesso 

situa-se nos 56,2%.  Em 5 turmas, a taxa de sucesso de Oficina de Matemática foi igual 

à taxa de sucesso de Matemática e em 9 os resultados foram superiores aos da 

disciplina de Matemática. Numa turma essa taxa foi inferior. 

 

3.2. Qualidade interna 

 

Nas tabelas 4, 5 e 6 apresenta-se a média da classificação real obtida no presente 

ano letivo por disciplina, em comparação com igual média obtida no ano passado 

(indicador 2), assim o posicionamento face à média estipulada por cada disciplina em 

Departamento Curricular (Indicador 1). 

 

Na tabela 4 pode analisar-se a síntese da avaliação do 3º período do 1º ciclo. 
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Tabela 4 
Síntese da avaliação do 3º período do 1º ciclo 

Ano Área Insuficiente Suficiente Bom Muito bom Total 

f % f % f % f % F 

1º ano Português 22 15,3 27 18,8 29 20,1 66 45,8 144 

Matemática 13 9,0 29 20,1 35 24,3 68 47,2 144 

Estudo do Meio 4 2,8 22 15,3 34 23,6 84 58,3 144 

Áreas de Expressão 4 2,8 30 20,8 51 35,4 59 41,0 144 

2º ano Português 17 11,0 46 29,9 63   40,9 27 17,5 154 

Matemática 17 11,0 36 23,4 66 42,9 33 21,4 154 

Estudo do Meio 6 3,9 29 18,8 57 37,0 61 39,6 154 

Áreas de Expressão 0 0,0 28 18,2 68 44,2 57 37,0 154 

3º ano Português 3 2,1 59 41,6 45 31,7 35 24,7 142 

Matemática 21 14,8 46 32,4 42 29,6 33 23,2 142 

Estudo do Meio 0 0,0 33 23,2 43 30,3 66 46,5 142 

Áreas de Expressão 0 0,0 42 29,6 48 33,8 52 36,6 142 

4º ano Estudo do Meio 5 3,5 22 15,4 58 40,6 58 40,6 143 

Áreas de Expressão 0 0,0 36 25,2 58 40,6 49 34,3 143 

 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Total 

Português 0 0,0 8 5.6 51 35.7 56 39.2 28 19.6 143 

Matemática 0 0,0 8 5.6 56 39.2 50 35.0 29 20.3 143 

 

Observou-se que a percentagem de insucesso do 1º ao 4º anos de escolaridade, 

por área disciplinar, é bastante baixa, variando de 0% a 14,8%. No 4ºano, nas disciplinas 

de Português e de  Matemática, a taxa de insucesso foi muito reduzida(5,6%). Nas 

restantes, áreas praticamente não se registou insucesso. 

Na tabela 5, pode observar-se a média das classificações de cada disciplina por 

turma no 2ºciclo e por ano de escolaridade. 

 

Tabela 5 

Média das classificações de cada disciplina por turma 2ºciclo face às médias do ano anterior  e médias previstas 

Turmas Port Inglês HGP Mat C.N E.Vis E.Tec E.Mus E.Fis EMRC 

5A 3,6 3,6 3,5 3,3 3,9 4,2 4,8 5 4,6 5 
5B 3,9 4,0 3,8 4,0 4,7 4,0 4,0 4,1 4,4 4,7 

5C 3,1 3,0 3,0 3,3 3,8 3,6 3,4 4,9 4,2 4,7 

5D 3,1 3,0 3,3 3,0 3,4 3,6 3,6 3,4 3,6 4,3 

5E 3,4 3,1 3,4 2,9 3,3 4,0 4,0 3,2 4,0 4,4 

5F 3,2 3,3 3,2 3,2 3,3 4,3 4,3 3,6 4,0 4,1 

5G 4,0 4,0 3,8 3,6 3,8 4,1 - - 4,2 5 

Média 14/15 3,6 3,6 3,5 3,3 3,9 4,2 4,8 5 4,6 5 

Média 13/14 3,2 3,3 3,6 3,0 3,7 4,1 4,0 4,5 4,1 4,4 

Média 12/13 3,3 3,5 3,4 3,3 3,6 4,0 4,1 4,1 4,1 4,6 

Média prevista ≥3,2 ≥3,2 ≥3,3 ≥3,0 ≥3,5 ≥4,0 ≥4,0 ≥4,0 ≥4,0 ≥4,0 
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Tabela 5 (cont.) 
Média das classificações de cada disciplina por turma 2ºciclo face às médias do ano anterior  e médias previstas 

 

Turmas Port Inglês HGP Mat C.N E.Vis E.Tec E.Mus E.Fis EMRC 

6A 

6B 

6C 

6D 

3,4 3,4 3,5 3,0 3,3 4,1 4,4 4,8 4,1 4,7 

6B 3,1 3,5 3,4 3,1 3,4 4,1 4,1 3,8 3,8 4,4 

6C 3,5 3,5 4,0 3,6 4,0 4,6 4,6 4,9 4,2 4,6 

6D 3,2 3,4 3,6 3,5 3,7 4,1 4,4 5,0 4,4 4,9 

6E 3,9 3,9 3,8 3,6 3,9 4,5 4,7 4,9 4,7 4,7 

6F 3,2 3,1 3,0 3,3 3,1 4,1 4,4 5,0 4,2 4,9 

6G 3,3 3,2 3,2 2,9 3,6 3,8 3,8 4,9 3,8 4,8 

6H 2,9 3,0 2,7 2,8 3,3 4,1 4,1 4,7 3,6 4,0 

6I 3,6 3,6 4,0 3,5 4,1 4,1 4,5 5,0 4,5 4,7 

Média 14/15 3,4 3,4 3,5 3,3 3,6 4,2 4,3 4,8 4,1 4,6 

Média 13/14 3,2 3,2 3,3 3,5 3,2 3,7 4,0 4,0 4,2 4,0 

Média 12/13 3,3 3,3 3,4 3,6 3,1 3,7 4,1 4,0 4,5 4,4 

Média prevista ≥3,2 ≥3,2 ≥3,2 ≥3,3 ≥3,0 ≥3,5 ≥4,0 ≥4,0 ≥4,0 ≥4,0 

 

No 5º ano de escolaridade, a média das classificações obtidas situou-se acima das 

médias previstas, em todas as disciplinas, exceto EV, que é igual. Face ao ano passado, 

regista-se uma média inferior às disciplinas de História , Ed. Visual e Ed. Musical. Com 

média superior surgem as disciplinas: Português, Inglês, Matemática, Ciências, Ed. 

Tecnológica, Educação Física e EMRC.  

 

Verificou-se que no 6º ano de escolaridade, a média das classificações se situou 

acima das médias previstas, em todas as disciplinas. Constata-se também que as médias 

deste ano letivo superam as médias dos anos letivos anteriores na generalidade das 

disciplinas.  

 

Tabela 6 

Média das classificações de cada disciplina por turma 3ºciclo face às médias do ano anterior  e médias previstas 

Turmas Port Ing Franc Hist Geo Mat CN CFQ EV ET EF TIC EMRC 

7A 3,7 3,9 4,1 4,4 4,0 3,3 3,8 3,5 4,2 4,0 4,0 4,5 4,8 
7B 3,5 3,4 4,1 4,0 3,8 3,2 3,4 3,3 4,4 3,9 4,0 4,1 4,7 

7C 3,1 3,0 3,5 3,6 3,5 2,6 3,2 3,4 3,7 3,4 4,0 3,8 4,6 

7D 3,4 3,9 3,9 4,3 4,0 3,1 3,6 3,7 4,3 3,9 4,0 4,1 4,9 

Média 14/15 3,4 3,6 3,9 4,1 3,9 3,0 3,5 3,5 4,1 3,8 4,0 4,1 4,8 

Média 13/14 3,2 3,3 3,4 4,2 3,6 3,0 3,4 3,2 4,5 3,9 3,7 4,2 4,4 

Média  12/13 3,1 3,0 3,4 3,1 3,2 3,0 3,1 3,1 3,3 4,1 3,6 3,4 4,5 

Média prevista ≥3,1 ≥3,2 ≥3,3 ≥3,3 ≥3,3 ≥3,0 ≥3,3 ≥3,1 ≥3,6 ≥3,8 ≥3,6 ≥4,0 ≥4,3 

8A 3,0 3,4 3,3 3,9 3,5 3,0 3,6 3,5 3,4 4,2 3,6 4,3 4,3 

8B 3,3 3,8 3,9 4,5 4,1 3,4 4,0 3,8 3,8 4,6 4,4 4,6 4,8 

8C 3,0 3,3 3,3 3,7 3,3 2,6 3,7 3,5 3,1 4,2 3,9 4,2 4,5 

8D 3,0 3,4 3,6 4,1 3,8 3,0 3,7 3,5 3,6 4,4 4,2 4,3 4,3 

Média 14/15 3,1 3,5 3,5 4,1 3,7 3,0 3,8 3,6 3,5 4,4 4,0 4,4 4,5 
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Tabela 6 (cont.) 

Média das classificações de cada disciplina por turma 3ºciclo face às médias do ano anterior  e médias previstas 

 

Média 13/14 3,2 3,4 3,4 4,0 3,4 2,8 3,5 3,2 4,4 3,7 3,9 4,3 4,6 

Média 12-13 3,3 3,2 3,1 3,6 3,4 3,1 3,5 3,3 3,4 4,4 3,6 3,6 4,8 

Média prevista ≥3,

1 

≥3,

2 

≥3,

2 

≥3,

4 

≥3,

3 

≥3,

0 

≥3,

3 

≥3,

1 

≥3,

6 

≥3,

8 

≥3,

6 

≥4,

0 

≥4,3 

turmas Por

t 

Ing Fra

n 

His

t 

Ge

o 

Ma

t 

C.N CF

Q 

E.V E.T E.F TIC EM

RC 9A 3,0 3,2 2,9 3,3 3,3 2,6 2,9 2,9 3,7 - 3,5 - 3,8 

9B 3,2 3,2 3,6 4,1 3,6 3,0 3,2 3,6 3,8 - 4,1 - 4,4 

9C 3,3 3,2 3,0 3,9 3,7 3,0 3,3 23,

1 

3,6 - 3,9 - 4,4 

9D 3,2 2,9 3,5 3,6 3,4 2,6 3,1 3,1 3,5 - 3,7 - 4,4 

9E 3,4 3,8 3,6 4,0 3,7 3,1 3,4 3,2 3,9 - 4,1 - 4,5 

9F 3,6 4,0 3,9 4,3 4,1 3,3 3,5 3,4 4,2 - 3,8 - 4,8 

9G 3,2 3,4 3,3 4,7 3,3 2,6 3,2 3,0 3,6 - 3,6 - 4,6 

Média 14/15 3,3 3,4 3,4 4,0 3,6 2,9 3,2 3,2 3,8 - 3,9 - 4,5 

Média 13/14 3,3 3,6 3,4 3,6 3,5 3,1 3,5 3,4 4,0 - 3,9 - 4,6 

Média 12/13 3,2 3,4 3,4 3,2 3,5 2,6 3,2 3,3 3,4 - 3,7 - 4,3 

Média prevista ≥3,1 ≥3,2 ≥3,3 ≥3,3 ≥3,3 ≥3,0 ≥3,3 ≥3,1 ≥3,6 - ≥3,6 - ≥4,3 

  

Relativamente ao 7º ano de escolaridade,  as médias obtidas foram  maiores do 

que as médias obtidas em igual período do ano passado na maioria das disciplinas. 

Relativamente às metas previstas, todas as disciplinas igualaram ou ultrapassaram as 

mesmas.  

No 8ºano, é de referir que todas as disciplinas apresentam médias positivas. Com 

exceção da disciplina de Ed. Visual todas as outras atingiram as metas previstas. 

Relativamente a igual período do ano passado refere-se que as disciplinas de História e 

Geografia tiveram resultados superiores. As disciplinas de Português, Francês, e Ed. 

Física tiveram o mesmo resultado e as restantes disciplinas tiveram um resultado inferior.  

Quanto ao 9º ano,   as disciplinas de Matemática e de Ciências não atingiram a 

média pretendida (3,0 e 3,2), ficando uma décima abaixo. As restantes disciplinas 

atingiram ou superaram essa média. Face ao ano passado, salientam-se os resultados 

obtidos na disciplina de História, significativamente melhores. As disciplinas de Português, 

Francês e Ed. Física apresentam o mesmo resultado. As disciplinas de Inglês, 

Matemática, Ciências Físico-Química, Ed. Visual e EMRC apresentam médias inferiores.  

 

Na tabela 7 analisa-se a taxa dos alunos avaliados que transitam de ano sem 

qualquer negativa, e a taxa dos alunos que não transitaram de ano, por comparação  com 

os valores de referência do TEIP (indicador 3 da qualidade interna) e exprimem-se os 

diferenciais conseguidos.  
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Tabela 7 
Taxa de transição com sucesso total e de não transição  do 1ºciclo em comparação com os valores de referência do 
TEIP 
 

Anos de escolaridade Nº total de alunos 

Alunos com 
sucesso total  

Alunos que não 
transitaram de ano 

 Taxa 
Coortal 

Nº % Nº %  % 

1º 144 121 84,0% 0 0%   

2º 154 135 87,7% 14 9,1%   

3 142 119 83,8% 2 1,4%   

4º 143 134 94,4% 6 4.2%  86,3% 

Total 1ºciclo 583 510 87,5% 22 3,4%   

Valores de Referência TEIP 95,32% 4,5%   

Diferencial (resultados  internos e valores de 
referência TEIP ) 

-  7,8%  + 1,1%   

 

 

No 1º ciclo verificou-se que 87,5% dos alunos obtiveram sucesso total. Este valor 

ficou aquém (-7,8%) da meta definida no âmbito do TEIP, que era de 95,32%. Em relação 

aos alunos que não transitaram de ano,  o valor foi de 3,4%, tendo melhorado 1,1% em 

relação ao valor definido que era de 4,5%.  Taxa coortal do 4ºano foi 86,3% 

Tabela 8 

Taxa de transição com sucesso total e de não transição  dos  2º e 3ºciclos em comparação com os valores de referência 

do TEIP 

Anos de escolaridade 
Nº total de 
alunos 

Alunos com sucesso 
total 

Alunos que não 
transitaram de ano 

 Taxa 
Coortal 

Nº % Nº %  % 

5º 161 120 74,5% 9 5,6%   

6º 192 132 68,8% 21 10,9%  71,6 

Total 2ºciclo 353 252 71,4% 30 8,5%   

Valores de Referência TEIP 66,49% 8,47%   

Diferencial   
(resultados  internos e valores de referência 

TEIP ) 
 + 4,91% + 0,03 % 

  

        

7º 89 55 61,8% 2 2,3%   

8º 91 50 54,9% 6 6,6%   

9º 170 83 48,8% 9 5,3%  66,7 

Total 3ºciclo 350 188 53,7% 17 4,9%   

Valores de Referência TEIP 55,91% 11,02%   

Diferencial  
(resultados  internos e valores de referência 

TEIP ) 
- 2,21% + 3,1% 

  

 

 

No 2º ciclo, a percentagem de alunos com sucesso total ficou acima 4,91% dos 

valores de referência do Programa TEIP. A percentagem de alunos que não transitaram 
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de ano foi superior em 0,03% do valor de referência TEIP. A taxa coortal situou-se nos 

71,6% 

No 3º ciclo a taxa de alunos com sucesso total foi abaixo 2,21% do valor de 

referência. Em relação aos alunos que não transitaram de ano, o diferencial foi positivo (+ 

3,1%) relativamente ao valor de referência do TEIP. A taxa coortal no 9ºano foi de 66,7%. 

 

 3.3. Eficácia Externa 

A eficácia externa implica analisar dois indicadores: se a classificação média na 

avaliação externa (provas finais e exames nacionais) melhora em relação à média dos 

três anos letivos anteriores e se a classificação média na avaliação externa (provas finais 

e exames nacionais) melhora a distância prevista pelos Departamentos relativamente aos 

três anos letivos anteriores.  

 

3.3.1. Apresentação e Análise dos Resultados das Provas Finais do 4ºano  

A tabela 9 mostra os resultados obtidos nas provas finais do 4º ano pelas escolas 

do Agrupamento e a comparação da taxa de sucesso na escola com a taxa de sucesso a 

nível nacional, quer nos últimos 3 anos quer atualmente. 

 

Tabela 9 

Resultados obtidos pelos alunos das escolas do Agrupamento nas provas finais do 1ºciclo de  2014/2015 

Turma  

Português (nº de provas 140) 
 

Matemática  (nº de provas 140) 

Níveis Média 
prova 
 (%) 

Nº 
Positivas 

(%) 

Níveis Média 
prova 

(%) 

Nº 
Positivas 

(%) 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Turma 
110 

f 0 3 10 11 1 65,6 22 0 4 10 9 2 64,3 21 

% 0,0 12,0 40,0 44,0 4,0 88,0 0,0 16,0 40,0 36,0 8,0 84,0 

Turma 
111 

f 1 3 4 12 0 62,4 16 1 4 9 4 2 

10,0

% 

55,1 15 

% 5,0 15,0 20,0 60,0 0,0 80,0 5,0 20,0 45,0 20,0 10,0 

14,3

% 

75,0 

Turma 
115 

f 0 6 0 1 0 28,1 1 2 4 0 0 1 24,7 1 

% 0,0 85,7 0,0 14,3 0,0 14,3 28,6 57,1 0,0 0,0 14,3 14,3 

Turma 
116 

f 0 1 5 11 0 73,2 16 0 0 11 5 1 67,2 17 

% 0,0 5,9 29,4 64,7 0,0 94,1 0,0 0,0 64,7 29,4 5,9 100 

Turma 
117 

f 0 6  7 4 0 55,4 11 0 5 7 5 0 57,9 12 

% 0,0 35,3 41,2 23,5 0,0 64,7 0,0 29,4 41,2 29,4 0,0 70,6 

Turma 
121 

f 0 1 5 4 2 64,9 11 0 1 6 4 1 65,9 11 

% 0,0 8,3 41,7 33,3 16,7 91,7 0,0 8,3 50,0 33,3 8,3 91,7 

Turma 
122 

f 1 1 7 5 0 60,5 12 0 5 8 1 0 53,0 9 

% 7,1 7,1 50,0 35,7 0,0 85,7 0,0 35,7 57,1 7,1 0,0 64,3 
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Tabela 8 (cont) 

Resultados obtidos nas provas finais do 4º ano pelas escolas do Agrupamento 

 Turma 
124 

f 0 0 2 4 0 76,7 6 0 0 0 6 0 77,2 6 

% 0,0 0,0 33,3 66,7 0,0 100 0,0 0,0 0,0 100 0,0 100 

Turma 
128 

f 0 2 10 9 1 64,7 20 0 8 7 5 2 
58,2 

14 

% 0,0 9,1 45,5 40,9 4,5 90,9 00 36,4 31,8 22,7 9,1 63,6 

Total 2 23 50 61 4  115 3 31 58 39 9  106 

% 1,4 16,4 35,7 43,6 2,9  82,1 2,1 22,1 41,4 27,9 6,4  75,7 

  Português Matemática 

ática 
  < nível 3 ≥ nível 3 Classif. 

média  
(%) 

Classif. 
média  
Nível 

< nível 3  ≥nível 3 Classif.
média  
(%) 

Classif.
média  
Nível 

  3 anos 
anteriores 

2014/15 3 anos 
anteriores 

2014/15 

Escola f 23 
18,6% 

    72,10 
 

115 
81,4% 62,6 3,30 

34 
62,05 

106 
75,7% 59,2 3,14 % 17,9 82,1 24,3 75,7 

Nacional % 14 
18,6% 

   70,61 86 
81,4% 

65,6  30 60,72 70 59,6  

 

Analisando a tabela 9, relativa aos resultados obtidos pelos alunos do 4º ano do nosso 

Agrupamento, constata-se que: 

- Na disciplina de Português, no universo de 140 alunos, a percentagem de níveis 

positivos situa-se em 82,1% e a dos níveis negativos em 17,9%; 

- A taxa de sucesso na escola a Português (82,1%) foi  inferior à média nacional (86%) 

e o valor contratualizado no Plano de melhoria 2014/2015 (a distância da taxa de 

sucesso da escola para o valor nacional deve ser igual ou superior  a -5,00%) foi 

cumprido, pois a distância é de -3,9%. Analisando o desempenho das turmas, pela 

positiva destaca-se a turma 124 em que a taxa de sucesso foi de 100%. Já na turma 

115 a taxa de sucesso não foi além dos 14,3%.   

 

- Em Matemática, no universo de 140 alunos que realizaram provas finais, 75,7% 

obtiveram nível positivo e 24,3% nível negativo, o que revela uma progressão muito 

significativa face ao ano letivo anterior. 

- A taxa de sucesso na escola a Matemática (75,7%) foi superior à média nacional 

(70%) e o valor contratualizado no Plano de melhoria 2014/2015 (a distância da taxa 

de sucesso da escola para o valor nacional deve ser igual ou superior  a -5,00%)  foi 

alcançado, pois a distância é de + 5,7%. Se analisarmos o valores registados pelas 

diferentes turmas, verificamos que as turmas  116 e 124 apresentam sucesso de 

100%. No extremo oposto, a turma com menos sucesso foi a turma 115, com 14,3% 

de sucesso. 
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Comparativamente com a média dos três anos anteriores, verifica-se que os 

resultados da escola, (72,10% a Português e 62,05% a Matemática) se encontram 

acima da média nacional (70,61% e 60,72% respetivamente). 

3.3.2. Apresentação e Análise dos Resultados da Avaliação Externa de Português e 

Matemática do 6ºano 

 

A tabela 10  mostra os resultados obtidos nas provas finais do 6º ano e a 

comparação da taxa de sucesso na escola com a taxa de sucesso a nível nacional, quer 

nos últimos 3 anos quer atualmente. 

Tabela 10 

Resultados obtidos pelos alunos nas provas finais do 6º ano de Português e de Matemática de  2014-2015 

 

Turma  

Português (nº de provas 184) 
 

Matemática  (nº de provas 184) 

Níveis Média 
prova 
 (%) 

Nº 
Positivas 

(%) 

Níveis Média 
prova 

(%) 

Nº 
Positivas 

(%) 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6ºA f 0 8 9 3 1 55,5 13 2 8 7 2 2 44,7 11 

% 0,0 38,1 42,9 14,3 4,8 61,9 9,5 38,1 33,3 9,5 9,5 52,4 

6ºB 
f 0 4 14 7 0 59,2 21 2 12 5 6 0 47,3 11 

% 0,0 16,0 56,0 28,0 0,0 84,0 8,0 48,0 20,0 24,0 0,0 44,0 

6ºC 
f 0 3 7 8 1 65,8 16 1 5 3 10 0 58,9 13 

% 0,0 15,8 36,8 42,1 5,3 84,2 5,3 26,3 15,8 52,6 0,0 68,4 

6ºD f 0 7 6 2 1 53,4 9 1 11 2 2 0 36,1 4 

% 0,0 43,8 37,5 12,5 6,3 56,3 6,3 68,8 12,5 12,5 0,0 25,0% 

6ºE f 0 4 9 6 1 61,5 16 0 5 6 7 2 61,1 15 

% 0,0 20,0 45,0 30,0 5,0 80,0 0,0 25,0 30,0 35,0 10,0 75,0 

6ºF 
f 0 6 10 1 0 52,2 10 3 10 4 0 0 34,5 4 

% 0,0 35,3 58,8 5,9 0,0 52,6 17,6 58,8 23,5 0,0 0,0 23,5 

6ºG 
f 2 7 3 6 1 52,2 10 1 13 5 0 0 34,5 5 

% 10,5 36,8 15,8 31,6 5,3 52,6 5,3 68,4 26,3 0,0 0,0 26,3 

6ºH f 1 9 8 1 0 47,1 9 5 11 3 0 0  
28,5 

3 

% 5,3 47,4 42,1 5,3 0,0 47,4 26,3 57,9 15,8 0,0 0,0 15,8 

6ºI f 0 1 11 14 2 69,2 27 2 
 

11 
 

4 
 

9 
 

2 
 56,7 

15 
 % 0,0 3,6 39,3 50,0 7,1 96,4 7,1 39,3 14,3 32,1 7,1 53,6 

Total 3 49 77 48 7  17 86 39 36 6  

% 1,6 26,6 41,8 26,1 3,8 9,3 46,7 21,2 19,6 3,3 

  Português Matemática 

ática 
  < nível 3 ≥ nível 3 Classif. 

média  
(%) 

Classif. 
média  
Nível 

< nível 3  ≥nível 3 Classif.
média  
(%) 

Classif.
média  
Nível 

  3 anos 
anteriores 

2014/15 3 anos 
anteriores 

2014/15 

Escola f 52  132 
58,1 3,0 

103  81 
45,6 2,61 % 28,3 63,4 71,7 56,0 55,38 44,0 

Nacional % 23 68,73 77,0 59,5  54 49,54 46,0 51,0  
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A taxa de sucesso na escola a Português (71,7%) foi inferior à média nacional 

(77%) e o valor contratualizado no Plano de melhoria 2014/2015 (a distância da taxa de 

sucesso da escola para o valor nacional deve ser igual ou superior  a -5,00%)  não  foi 

cumprido (a distância é de – 5,3%, enquanto nos últimos três anos foi de -5,33%). 

A taxa de sucesso na escola a Matemática (44,0%) foi inferior à média nacional 

(46,0%) e o valor contratualizado no Plano de melhoria 2014/2015 (a distância da taxa de 

sucesso da escola para o valor nacional deve ser igual ou superior  a -5,00%)  foi 

cumprido (a distância é de – 2,0%), enquanto nos últimos três anos foi de +5,84%. 

 

3.3.3. Apresentação e Análise dos Resultados da Avaliação Externa de Português e 

Matemática do 9ºano 

A tabela 11 mostra os resultados obtidos nas provas finais do 9º ano nível externo 

e a comparação da taxa de sucesso na escola com a taxa de sucesso a nível nacional, 

assim como com a média dos últimos 3 anos. 

Tabela 11 

Resultados  obtidos pelos alunos(internos e autopropostos) nas provas finais do 9º ano, 1ªfase,  de  Português e de Matemática de 
2014-2015 

 
 Português  

(nº de provas-153) 
Matemática  

 (nº de provas-154) 

turmas 

Níveis Média 
prova 

(%) 

Nº 
Positivas 

(%) 

Níveis 
Média 
prova 

(%) 

Nº 
Positivas 

(%) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9ºA  f 0 6 11 1 0 49,9 12 2 10 6 0 0 36,2 6 

% 0,0 33,3 61,1 5,6 0,0  66,7 11,1 55,6 33,3 0,0 0,0  33,3 

9ºB  f 0 8 7 4 0 52,8 11 4 4 5 6 0 49,1 11 

% 0,0 42,1 36,8 21,1 0,0  57,9 21,1 21,1 26,3 31,6 0,0  57,9 

9ºC f 0 7 14 3 0 53,0 17 3 10 6 3 2 48,2 11 

% 0,0 29,2 58,3 12,5 0,0  70,8 12,5 41,7 25,0 12,5 8,3  41,7 

9ºD f 0 6 12 3 0 54,8 15 4 9 5 2 1 40,7 8 

% 0,0 28,6 57,1 14,3 0,0  71,4 19,0 42,9 23,8 9,5 4,8  38,1 

9ºE  f 0 7 15 6 0 56,7 21 2 12 6 5 3 47,7 14 

% 0,0 25,0 53,6 21,4 0,0  75,0 7,1 42,9 21,4 17,9 10,7  50,0 

9ºF  f 0 3 13 3 2 58,9 18 1 8 4 5 3 55,7 12 

% 0,0 14,3 61,9 14,3 9,5  85,7 4,8 38,1 19,0 23,8 14,3  57,1 

9ºG f 0 12 7 3 0 51,3 10 7 11 1 3 1 34,4 5 

% 0,0 54,5 31,8 13,6 0,0 45,5 30,4 47,8 4,3 13,0 4,3 21,7 

Total 0 49 79 23 2  23 64 33 24 10  

% 0,0 32,0 51,6 15,0 1,3 14,9 47,8 21,4 15,6 6,5 
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Tabela 11 (cont) 
Resultados  obtidos pelos alunos(internos e autopropostos) nas provas finais do 9º ano, 1ªfase,  de  Português e de Matemática de 2014-
2015 
 

  Português Matemática 

ática   < nível 3 ≥ nível 3 Classific
ação 

média 
(%) 

 

Class
ificaç

ão 
médi

a 
Nível 

 

< nível 3  ≥nível 3 Classific

ação 

média  

(%) 

 

Classifi

cação 

média  

Nível 

 

  3 anos 

anteriores 

2014/15 3 anos 

anteriores 

2014/15 

Escola f 49 -- 104 54,1 2,85 87 -- 67 44,7 2,58 

% 32,0 69,32 68,0 56,5 52,85 43,5 

Nacional % 23,0 61,47 77,0 58  50,0 49,10 50,0 48  

 

A Análise dos resultados permite verificar que  taxa de sucesso  dos alunos  da 

nossa escola na disciplina de Português foi 68%, o que é um resultado inferior à taxa de 

sucesso nacional (77%) e à média da taxa de sucesso dos 3 anos anteriores (69,32%). 

Tendo em conta o valor contratualizado no Plano de melhoria 2014/2015 (a distância da 

taxa de sucesso da escola para o valor nacional deve ser igual ou superior  a -5,00%)  

não foi cumprido, uma vez que a distância foi de - 9% . 

A taxa de sucesso na escola a Matemática (43,5%) foi inferior à taxa de sucesso 

nacional (50,0%) e à média da taxa de sucesso dos 3 anos letivos anteriores(52,85%). 

Tendo em consideração o valor contratualizado no Plano de melhoria 2014/2015 (a 

distância da taxa de sucesso da escola para o valor nacional deve ser igual ou superior  a 

-5,00%) constatamos que este objectivo não foi atingido, uma vez que a distância foi de -

6,5%. 

 

3.3.4. Apresentação e Análise dos Resultados das provas intermédias do 2ºano de 

escolaridade.  

A tabela 12 apresenta os resultados obtidos pelos alunos do 2º ano de 

escolaridade nas Provas Intermédias de Português e de Matemática. 

 
Tabela 12 
Resultados  obtidos pelos alunos do 2ºano de escolaridade nas Provas Intermédias de Português e de Matemática 

 

Disciplina Nº alunos Domínios/temas Não satisfaz Satisfaz Satisfaz bem 
Taxa de 
sucesso 

Português 120 

Compreensão do oral 18% 22% 60% 82% 
Leitura e Educação Literária 12% 19% 69% 88% 
Gramática 11% 17% 72% 89% 

Escrita 17% 22% 81% 83% 

Matemática 120 
Números e Operações 23% 38% 41% 79% 
Geometria e Medida 41% 38% 21% 79% 
Organização e tratamento de dados 7% 13% 80% 93% 
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Na disciplina de Português a avaliação é muito positiva em todos os domínios, 

predominando a classificação de Satisfaz bem em todos eles. Comparando com o ano 

letivo anterior, há uma subida nas classificações em todos os domínios, à exceção da 

compreensão oral. 

Na disciplina de Matemática a avaliação também é positiva, predominando a 

classificação de Satisfaz bem em dois dos três domínios. Comparando com o ano letivo 

anterior, há uma descida nas classificações em “Geometria e Medida” e uma subida 

acentuada na “Organização e tratamento de dados. 

 

    3.4. Qualidade externa 

 

Analisou-se a qualidade externa a partir de dois indicadores. O primeiro visa 

analisar se a classificação média na avaliação externa (exames nacionais) melhora em 

relação à média dos três anos letivos anteriores. A tabela 13 regista esses valores. 

Tabela 13 
Comparação da classificação média das provas finais de Português e Matemática de 2014/15 com a média obtida nos últimos três 
anos letivos 

 

 
Português Matemática 

 média no exame 
(f/%) 

média no exame dos três 
anos letivos anteriores média no exame 

média no exame dos três 
anos letivos anteriores 

4º ano 3,30 (62,6%) 3,13 3,14 (62,6%) 2,94 

6º ano 3,0 (58,1%) 2,82 2,61 (45,6%) 2,77 

9º ano 2,85(54,1%) 2,94 2,58 (44,7%) 2,77 

 

Verificou-se que a média das classificações obtida nas provas finais no 4º  (3,30 a 

Port. e 3,14 a Mat.),foi superior à média dos três anos letivos anteriores (3,13 a Port. e 

2,94 a Mat.). 

 No 6ºano a Português a média das classificações foi superior (3,0 face aos 2,82 

dos 3 anos anteriores)  e ligeiramente inferior a Matemática (2,61 face aos 2,77 dos 3 

anos anteriores).   

No 9ºano, a média das classificações de Português foi inferior à média dos últimos 

3 anos em 0,09. Na disciplina de Matemática a média foi inferior em 0,19.  



 

33 

 

O segundo indicador da qualidade externa visa analisar se a classificação média na 

avaliação externa melhora em relação à classificação média nacional e relativamente aos 

três anos letivos anteriores (Tabela 14). 

 

Tabela 14 

Comparação da distância da classificação média das provas finais de Português e Matemática de 2014/15  à média nacional com a 

média da distância obtida nos últimos dois anos letivos 

 Português 

 
Matemática 

 

Classif. média 

Agrup. 

Classif. média 

Nacional 

Média 

Agrup. – 

Média Nac. 

Média 2 

anos:  

Agrup. – 

Nacional 

Classif. 

média 

Agrup. 

Classif. 

média 

Nacional 

Média do 

Agrup. -

Média Nac. 

Média 2 

anos: 

Agrup. - 

Nacional 

4º ano 62,6% 65,6% -3,0% -1,95% 62,6% 59,6% +3,0% -3,45% 

6º ano 58,1% 59,5% -1,4% -3,70% 45,6% 51,0% -5,4% -2,1% 

9º ano 54,1% 58% -3,9% +5,5% 44,7% 48% -3,3% +3,9% 

 

NOTA: Agrup. = Agrupamento; Nac.= Nacional 

Verificou-se que a classificação média dos alunos do Agrupamento na avaliação 

externa no 4º ano é inferior a Português (-3,0%) e superior a Matemática (+3,0%). No 6º 

ano a classificação média é inferior aos valores nacionais nas duas disciplinas ( -1,4% a 

Português e – 5,4% a Matemática). No 9ºano de escolaridade, a classificação do 

agrupamento foi 54,1 a Português e 44,7% a Matemática. Estes valores estão abaixo das 

médias nacionais, que foram 58% a Português e 48% a Matemática. Se compararmos 

com a média dos dois anos anteriores verificamos que em geral os resultados têm-se 

afastado das médias nacionais, à exceção do 4ºano de Matemática que melhorou 

bastante. 

 

 

3.5. Congruência entre eficácia interna e externa 

 

A congruência entre a eficácia externa e interna implica analisar se as taxas de 

sucesso a Português e Matemática na avaliação externa são semelhantes às taxas de 

sucesso na avaliação interna (indicador 1) e se as classificações médias externas são 

semelhantes às internas. As Tabelas 15 e 16 apresentam essa análise para o 6º ano de 

escolaridade, nas disciplina de Português e de Matemática, respetivamente. 
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Tabela 15 

Resultados obtidos pelos alunos nas provas finais e na avaliação interna do 4º ano de Português 2014-2015 

 

Português (Avaliação externa) 

(nº de provas 140) 
Português (Avaliação Interna) 

 Nível  

Nº 
Positiv

as 
% 

Média 
na prova 

% 

 

Nível   

Escolas 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Nº 
Positi

vas 
% 

Desvio 
(% de 

positivas) 

EB1 
Felgueiras 
Turma 10 

f 1 11 10 3 0 22 
65,6 4 13 7 1 0 24 

- 8,0 
% 4,0 44,0 40,0 12,0 0,0 88,0 16,0 52,0 28,0 4,0 0,0 96,0 

EB1 
Felgueiras 
Turma 11 

f 0 12 4 3 1 16 
62,4 4 7 9 1 0 20 

-15,2 
% 0,0 60,0 20,0 15,0 5,0 80,0 19,0 33,3 42,9 4,8 0,0 95,2 

EB 1 
Margaride 
Turma 15 

f 0 1 0 6 0 1 
28,1 0 0 5 3 0 5 

-48,2 
% 0,0 14,3 0,0 85,7 0,0 14,3 0,0 0,0 62,5 37,5 0,0 62,5 

EB 1 
Margaride 
Turma 16 

f 0 11 5 1 0 16 
73,2 7 7 3 0 0 17 

-5,9 
% 0,0 64,7 29,4 5,9 0,0 94,1 41,2 41,2 17,6 0,0 0,0 100 

EB 1 
Margaride 
Turma 17 

f 0 6 7 4 0 11 
55,4 5 6 5 1 0 16 

-35,6 
% 0,0 35,3 41,2 23,5 0,0 64,7 29,4 35,3 29,4 5,9 0,0 94,1 

EB 1 
Várzea 

Turma 21 

f 2 4 5 1 0 11 
64,9 2 5 5 0 0 12 

-8,3 
% 16,7 33,3 41,7 8,3 0,0 91,7 16,7 41,7 41,7 0,0 0,0 100 

EB 1 
Várzea 

Turma 22 

f 0 5 7 1 1 12 
60,5 0 9 5 1 0 14 -7,8 

% 0,0 35,7 50,0 7,1 7,1 85,7 0,0 60,0 33,3 6,7 0,0 93,5 

EB 1 Covelo, 
Moure 

Turma 24 

f 0 4 2 0 0 6 
76,7 0 4 1 1 0 5 

+16,7 
% 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 100 0,0 66,7 16,7 16,7 0,0 83,3 

EB 1 
Varziela 

Turma 28 

f 1 9 10 2 0 20 
64,7 6 5 11 0 0 22 

-9,1 
% 4,5 40,9 45,5 9,1 0,0 90,9 27,2 22,7 50,0 0,0 0,0 100 

TOTAL 
f 2 23 50 61 4 115  28 56 51 8 0 135 

-13 
% 1,4 16,4 35,7 43,6 2,9 82,1 19,6 39,2 35,7 5,6 0,0 94,4 

 

 
≥ nível 3 

(f/%) 
< nível 3 

(f/%) Média na prova 
≥ nível 3 

(f/%) 
< nível 3 

(f/%) Desvio % positivas 

Escola 
115 

82,1% 
25 

17,9% 
62,6% 

135 
94,4 

8 
5,6 

-12,3% 

Nacional 86% 14% 65,6%     

 

Os dados contidos na tabela 15 permite concluir que, entre a avaliação interna 

(94,4%) e as provas finais do 4ºano(82,1%),  houve um desvio de níveis iguais ou 

superiores a 3 de – 12,3%. Atendendo ao desempenho das turmas, constata-se que o 

menor desvio verificou-se na turma 16 (-5,9) e o maior desvio registou-se na turma 15 (- 

48,2).  De assinalar que na turma 24, o sucesso na avaliação externa foi superior ao da 

avaliação interna (+ 16,7%).  
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Tabela 16 

Resultados obtidos pelos alunos nas provas finais e na avaliação interna do 4º ano de Matemática 2014-2015 

 

Matemática (Avaliação externa) 

(nº de provas 140) 
Matemática (Avaliação Interna) 

 Nível  Nº 
Positiv

as 
% 

Média 
na 

prova 
% 

Nível   

Escolas 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Nº 
Positivas 

% 

Desvio 
(% de 

positivas) 

EB1 
Felgueiras 
Turma 10 

f 2 9 10 4 0 21 64,3 6 10 9 0 0 25 
- 16,0 

% 8,0 36,0 40,0 16,0 0,0 84,0 24,0 40,0 36,0 0,0 0,0 100 

EB1 
Felgueiras 
Turma 11 

f 2 

10,0% 

4 9 4 1 15 55,1 5 6 9 1 0 20 
- 20,2 

% 10,0 

14,3% 

20,0 45,0 20,0 5,0 75,0 23,8 28,6 42,8 4,8 0,0 95,2 

EB 1 
Margaride 
Turma 15 

f 1 0 0 4 2 1 24,7 0 0 4 4 0 4 
- 35,7 

% 14,3 0,0 0,0 57,1 28,6 14,3 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 

EB 1 
Margaride 
Turma 16 

f 1 5 11 0 0 17 67,2 6 9 2 0 0 17 
0,0 

% 5,9 29,4 64,7 0,0 0,0 100 35,3 52,9 11,8 0,0 0,0 100,0 

EB 1 
Margaride 
Turma 17 

f 0 5 7 5 0 12 57,9 3 8 4 2 0 15 
- 17,6 

% 0,0 29,4 41,2 29,4 0,0 70,6 17,6 40,0 23,5 11,7 0,0 88,2 

EB 1 Várzea 
Turma 21 

f 1 4 6 1 0 11 65,9 2 4 6 0 0 12 
- 8,3 

% 8,3 33,3 50,0 8,3 0,0 91,7 16,7 33,3 50,0 0,0 0,0 100 

EB 1 Várzea 
Turma 22 

f 0 1 8 5 0 9 53,0 0 5 9 1 0 14 
- 29 ,0  

% 0,0 7,1 57,1 35,7 0,0 64,3 0,0 33,3 60,0 6,7 0,0 93,3 

EB 1 Covelo, 
Moure 

Turma 24 

f 0 6 0 0 0 6 77,2 3 2 1 0 0 6 
0,0 

% 0,0 100 0,0 0,0 0,0 100% 50,0 33,3 16,7 0,0 0,0 100 

EB 1 
Varziela 

Turma 28 

f 2 5 7 8 0 14 
58,2 

4 6 12 0 0 22 
- 36,7 

% 9,1 22,7 31,8 36,4 0,0 63,6 18,2 27,2 54,5 0,0 0,0 100 

TOTAL 
F 3 31 58 39 9 106  29 50 56 8 0 135 

- 18,7 
% 2,1 22,1 41,4 27,9 6,4 75,7 20,3 34,9 39,2 5,6 0,0 94,4 

 

 
≥ nível 3 

(f/%) 
< nível 3 

(f/%) 
Média na 
prova 

≥ nível 3 
(f/%) 

< nível 3 
(f/%) Desvio % positivas 

Escola 
106 

75,7% 
34 

24,3% 
62,6% 

135 
94,4 

8 
5,6 

- 18,7 

Nacional 70% 30% 59,6%     

 

A análise da tabela 16 permite verificar que se registou um desvio de positivas de -

18,7% entre a taxa de sucesso na avaliação externa(75,7%) e avaliação interna(94,4%). 

O maior desvio registou-se na turma 28 (- 36,7%)  e o menor nas turma 16  e 24, que 

tiveram sucesso total em ambas as avaliações. 
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A análise da congruência entre a avaliação interna e externa do 6ºano de 

escolaridade surge nas tabelas 17 e 18. 
 

Tabela 17 

Resultados obtidos pelos alunos nas provas finais e na avaliação interna do 6º ano de Português 2014-2015 

 

Português/ Prova final Português / Avaliação Interna 

 NÍVEIS Média 
na 

prova 
% 

Nº 
Positivas 

% 

NÍVEIS Nº 
Positivas 

% 
Desvio 

Tu
rm

as
 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6ºA 
0 

0,0 

8 

38,1 

15,8 

 

 

9 

42,9 

63,2 

 

3 

14,3 

 

1 

4,8 

 

55,5% 

13 

61,9% 

 

0 

0,0 

3 

14,3 

11 

52,4 

3 

14,3 

4 

19,0 

18 

85,7% 
-23,8 

6ºB 
0 

0,0 

4 

16,0 

14 

56,0 

7 

28,0 

0 

0,0 

 

59,2% 

21 

84,0% 

 

0 

0,0 

2 

8,0 

18 

72,0 

5 

20,0 

0 

0,0 

23 

92% 
-8,0 

6ºC 
0 

0,0 

3 

15,8 

 

7 

36,8 

8 

42,1 

1 

5,3 

 

65,8% 

16 

84,2% 

 

0 

0,0 

3 

15,8 

4 

21,1 

8 

42,1 

4 

21,1 

16 

84,2% 
0,0 

6ºD 
0 

0,0 

7 

43,8 

 

6 

37,5 

2 

12,5 

1 

6,3 

 

53,4% 

9 

56,3% 

 

0 

0,0 

3 

18,8 

9 

56,3 

1 

6,3 

3 

18,8 

13 

81,3% 
-26,1 

6ºE 
0 

0,0 

4 

20,0 

 

9 

45,0 

6 

30,0 

1 

5,0 

 

61,5% 

16 

80,0% 

 

0 

0,0 

0 

0,0 

9 

45,0 

3 

15,0 

8 

40,0 

20 

100,0% 
-20,0 

6ºF 
0 

0,0 

6 

35,3 

10 

58,8 

1 

5,9 

0 

0,0 

 

52,2% 

11 

64,7% 

0 

0,0 

0 

0,0 

13 

76,5 

4 

23,5 

0 

0,0 

17 

100,0% 
-35,3 

6ºG 
2 

10,5 

7 

36,8 

3 

15,8 

6 

31,6 

1 

5,3 

 

52,2% 

10 

52,6% 

0 

0,0 

3 

15,8 

9 

47,3 

5 

26,3 

2 

10,5 

16 

84,2% 
-31,6 

6ºH 
1 

5,3 

9 

47,4 

8 

42,1 

1 

5,3 

0 

0,0 

 

47,1% 

9 

47,4% 

0 

0,0 

6 

31,6 

10 

52,6 

3 

15,8 

0 

0,0 

13 

68,4% 
-21,0 

 6ºI 
0 

0,0 

1 

3,6 

11 

39,3 

14 

50,0 

2 

7,1 

 

69,2 

27 

96,4 

0 

0,0 

1 

3,6 

15 

53,6 

7 

25,0 

5 

17,9 

27 

96,4 
0,0 

 
 Total 3 49 77 48 7 

 
0 21 98 39 26 

% 1,6% 26,6% 41,8% 26,1% 3,8% 0,0% 11,4% 53,3% 21,2% 14,1% 

 Negativas Positivas Média das provas Negativas Positivas Desvio % positivas 

Escola 52 
28,3% 

132 
71,7% 

58,1% 
21 

11,4% 
163 

88,6% 
-16,9% 

Nacional 23% 77% 59,5% 

 

Uma análise atenta da tabela anterior permite concluir que ocorreu um desvio de 

níveis positivos de - 16,9% entre a avaliação interna(88,6%) e a avaliação 

externa(71,7%), Em termos de resultados por turma, constata-se que em duas turmas, 

6ºC e 6ºI a taxa de sucesso é a mesma  internamente face à externa. O maior desvio 

ocorreu nas turmas 6ºF e 6ºG com -35,3% e -31,6% respetivamente. Importa também 
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referir que as turmas B,C,E e I apresentam taxas de sucesso acima da média nacional 

com respectivamente 84,0%, 84,2%, 80,0% e 96,4%. As restantes turmas (C,E e G) 

ficaram aquém da média nacional, mas todas acima dos 50% com exceção do 6ºH 

(47,4%). 

Tabela 18 

Resultados obtidos pelos alunos nas provas finais e na avaliação interna do 6º ano de Matemática 2014-2015 

Matemática / Prova final Matemática / Avaliação Interna 

Turmas 

NÍVEIS 
Média 
prova 

% 

Nº 
Positivas 

% 

NÍVEIS Nº 
Positivas 

% 
Desvio 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6ºA 
f 2 8 7 2 2 44,7 11 0 

 
6 
 

11 
 

1 
 

3 
 

15 
 

-
19,0% % 9.5 38.1 33.3 9.5 9.5  52,4 0,0 28,6 52,4 4,8 14,3 71,5 

6ºB 
f 2 

 
12 

 
5 
 

6 
 

0 
 

47,3 11 
 

0 
 

5 
 

13 
 

7 
 

0 
 

20 
 -36,0% 

% 8,0 48,0 20,0 24,0 0,0  44,0 0,0 20,0 52,0 28,0 0,0 80,0% 

6ºC 
f 1 

 
5 
 

3 
 

10 
 

0 
 

58,9 13 
 

0 
 

3 
 

3 
 

8 
 

5 
 

16 
 -15,8 

% 5,3 26,3 15,8 52,6 0,0  68,4 0,0 15,8 15,8 42,1 26,3 84,2% 

6ºD 
f 1 

 
11 

 
2 
 

2 
 

0 
 

36,1 4 
 

0 
 

1 
 

9 
 

3 
 

3 
 

16 
 -68,4% 

% 6,3 68,8 12,5 12,5 0,0  25,0 0,0 6,3 56,3 18,8 18,8 93,4% 

6ºE 
f 0 

 
5 
 

6 
 

7 
 

2 
 

61,1 15 
 

0 
 
 
 
 
 
 

4 6 2 8 16 
-13,9 

% 0,0 25,0 30,0 35,0 10,0  75,0 0,0 22,2 33,3 11,1 44,4 88,9 

6ºF 
f 3 

 
10 

 
4 
 

0 
 

0 
 

33,0 4 
 

0 2 9 5 1 15 
-64,2 

% 17,6 58,8 23,5 0,0 0,0  23,5 0,0 11,8 52,9 29,4 5,9 82,2 

6ºG 
f 1 

 
13 

 
5 
 

0 
 

0 
 

34,5 5 
 

1 5 9 3 1 13 
-42,1 

% 5,3 68,4 26,3 0,0 0,0  26,3 5,3 26,3 47,4 15,8 5,3 68,4 

6ºH 
f 5 

 
11 

 
3 
 

0 
 

0 
 

28,5 3 
 

0 8 8 1 2 11 
-42,1 

% 26,3 57,9 15,8 0,0 0,0  15,8 0,0 42,1 42,1 5,3 10,5 57,9 

6ºI 
f 2 

 
11 

 
4 
 

9 
 

2 
 

56,7 15 
 

0 4 13 4 7 24 
-32,1 % 7,1 39,3 14,3 32,1 7,1  53,6 0,0 14,3 46,4 14,3 25,0 85,7 

  
 Total 17 86 39 36 6 

 
1 38 81 34 30 

% 9,3 46,7
% 

21,2
% 

19,6
% 

3,3 0,5 20,7 44,0 18,5 16,3 

  < nível 3 ≥ nível 3 Média das provas < nível 3 ≥ nível 3 Desvio % positivas 

Escola 103 
56,0% 

81 
44% 

 21 163 -16,9 

 56% 44% 45,6% 11,4 88,6  

Nacional 54% 46% 51,0% 

 

Pela análise da tabela 18, concluímos que se registou um desvio de -34,8% de 

níveis positivos entre a avaliação interna(78,8%) e a avaliação externa(44,0%). Uma 

análise mais centrada nas turmas, permite-nos constatar que o desvio menor de 

resultados positivos entre a avaliação interna e externa ocorreu nas turmas A (-19,0%), C 

(-15,8%) e E (-13,9%) o maior desvio registou-se nas turmas D com – 68,4% e F -64,2%.  
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Será ainda importante referir que em cerca de 60% dos alunos o nível obtido nas 

provas acabou por confirmar o nível interno, sendo muito pontuais os alunos que 

obtiveram um nível externo superior ao nível interno. Foram também  raros aqueles que 

apresentaram uma descida de dois níveis. Fazendo agora uma análise mais centrada em 

cada das turmas, podemos referir que nas turmas  C e E, o aproveitamento foi Muito a 

Matemática, uma vez que a percentagem de níveis positivos a nível externo situou-se nos 

68,4% e 75,0% respectivamente, muito acima dos 46% de sucesso nacional. Nas turmas 

A e I, o aproveitamento foi satisfatório, pois obtiveram uma percentagem de 52,4% e 

53,6% respetivamente, que ficaram também acima da média nacional. Próximo da média 

nacional ficou o 6ºB com 44,0%. Nas restantes turmas, o aproveitamento foi pouco 

satisfatório, pois ficaram abaixo da média nacional (6ºD-25%; 6ºF-23,5%; 6ºG-26,3% e 

6ºH15,8%) 

 

As tabelas 19 e 20, também apresentam os dados necessários para se analisar a 

congruência entre a eficácia externa e interna no 9º ano de escolaridade. 

 

Tabela 19 

Resultados nas provas finais na disciplina de Português 9ºano por referência às médias nacionais 

 

 

Turma 

Português/ Prova final Português / Avaliação Interna  

NÍVEIS Média 
prova 
% 

Nº 
Posit 
% 

NÍVEIS Nº 
Posit 

% 

Desvio 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9ºA f 0 6 11 1 0 49,9 12 0 3 15 3 0 18 
 -19 

% 0,0 33,3 61,1 5,6 0,0  66,7 0,0 14,3 71,4 14,3 0,0 85,7 

9ºB f 0 8 7 4 0 52,8 11 0 4 11 4 2 17 
-23,1 

% 0,0 42,1 36,8 21,1 0,0  57,9 0,0 19,0 52,4 19,0 9,5 81,0 

9º C f 0 7 14 3 0 53,0 17 0 2 16 8 1 25 
-22,2 

% 0,0 29,2 58,3 12,5 0,0  70,8 0,0 7,4 59,3 29,6 3,7 93,0 

9ºD f 0 6 12 3 0 54,8 15 0 4 14 8 0 22 
-13,2 

% 0,0 28,6 57,1 14,3 0,0  71,4 0,0 15,4 53,9 30,8 0,0 84,6 

9ºE f 0 7 15 6 0 56,7 21 0 1 18 6 3 27 
-21,4 

% 0,0 25,0 53,6 21,4 0,0  75,0 0,0 3,6 64,3 21,4 10,7 96,4 

9ºF f 0 3 13 3 2 58,9 18 0 1 10 10 2 22 
-10 

% 0,0 14,3 61,9 14,3 9,5  85,7 0,0 4,3 43,5 43,5 8,7 95,7 

9ºG f 0 12 7 3 0 51,3 10 0 1 18 3 1 22 -50.2 
 % 0,0 54,5 31,8 13,6 0,0  45,5 0,0 4,3 78,3 13,0 4,3 95,7 

 Total 0 49 79 23 2   0 16 102 42 9   

 % 0,0 32,0 51,6 15,0 1,3   0,0 9,5 60,4 60,9 13,0   
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Tabela 19(cont) 

Resultados nas provas finais na disciplina de Português 9ºano por referência às médias nacionais 

  
 

< nível 3 ≥ nível 3 Média na 
prova 

< nível 3 ≥ nível 3 Desvio 

Escola f 49 104 54,1 16 153 -22,5 

% 32,0 68,0 9,5 90,5 

Nacional % 33 77 58        

 

Conclui-se que houve um desvio de -22,5% da taxa de sucesso interna face à 

avaliação externa. Este valor supera o desvio do ano letivo anterior (-12,4%). 

Tabela 20 

Resultados nas provas finais na disciplina de Matemática do 9ºano,  por referência às médias nacionais 

 

Turma 

Matemática/ Prova final Matemática/ Avaliação Interna  

NÍVEIS Média 
prova 
% 

Nº 
Posit 
% 

NÍVEIS Nº 
Posit 

% 

Desvio 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9ºA f 2 10 6 0 0 
36,2 

6 0 9 11 1 0 12 
-23,8 

% 11,1 55,6 33,3 0,0 0,0 33,3 0,0 42,9 52,4 4,8 0,0 57,1 

9ºB f 4 4 5 6 0 
49,1 

11 0 6 9 5 0 14 
-12,1 

% 21,1 21,1 26,3 31,6 0,0 57,9 0,0 30,0 45,0 25,0 0,0 70,0 

9º C f 3 10 6 3 2 
48,2 

11 0 10 11 3 3 17 
-21,3 

% 12,5 41,7 25,0 12,5 8,3 41,7 0,0 37,0 40,7 11,1 11,1 63,0 

9ºD f 4 9 5 2 1 
40,7 

8 1 15 4 5 1 10 
-0,4 

% 19,0 42,9 23,8 9,5 4,8 38,1 3,8 57,7 15,4 19,2 3,8 38,5 

9ºE f 2 12 6 5 3 
47,7 

14 0 10 9 6 3 18 
-14,3 

% 7,1 42,9 21,4 17,9 10,7 50,0 0,0 35,7 32,1 21,4 10,7 64,3 

9ºF f 1 8 4 5 3 
55,7 

12 0 6 6 6 3 15 
-14,3 

% 4,8 38,1 19,0 23,8 14,3 57,1 0,0 28,6 28,6 28,6 14,3 71,4 

9ºG f 
 

7 11 1 3 1 
34,4 

5 0 13 7 2 1 10 -21,8 
 % 30,4 47,8 4,3 13,0 4,3 21,7 0,0 56,5 30,4 8,7 4,3 43,5 

 Total 23 64 33 24 10   1 69 57 28 11   

 % 14,9 47,8 21,4 15,6 6,5   0,6 41,6 34,3 16,9 6,6   

             

  

 
 

< nível 3 ≥ nível 3 Média na 
prova < nível 3 ≥ nível 3 

Desvio 

Escola f 87 67 
44,7 

70 96 - 14,3 

% 56,5 43,5 35,0 57,8 

Nacional % 50 50 48        

 

Os dados constantes da tabela 20 permitem concluir que existiu um desvio de  -

14,3% entre a taxa de sucesso obtida na avaliação interna e na avaliação externa. Este 

valor supera o desvio observado no ano letivo anterior, que foi  de -8,4%. 
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3.6. Eficácia do combate à interrupção precoce 

Para se analisar a eficácia no combate à interrupção precoce verificou-se se a taxa 

de interrupção precoce do percurso escolar está de acordo com os valores de referência 

indicados no plano de melhoria 2014/15 (Tabela 21). 

Tabela 21 

Alunos em situação de interrupção precoce 

 

2011/12 2012/13 2013/2014 2014/2015 

2 alunos  3 alunos 1 aluno 1 aluno 

 

Verificou-se que este ano letivo apenas 1 aluno abandonou precocemente a 

escola, igualando o resultado do ano letivo anterior. Para a manutenção deste resultado 

tem sido determinante a ação dos docentes e do NAAF na deteção dos primeiros sinais 

de risco e na adoção de estratégias eficazes no combate precoce ao abandono. 

 

3.7. Eficácia do combate à indisciplina 

Na análise da eficácia no combate à indisciplina (Tabela 22), observou-se se o 

número de medidas disciplinares por aluno estavam de acordo com os valores definidos 

no Plano de Melhoria. 

Tabela 22 

Combate à indisciplina 

 2011/12 2012/13 2013/2014 2014/2015 

Número de ocorrências de indisciplina 18 15 6 6 

Número  de alunos infratores 18 15 5 6 

Medidas  corretivas 2 1 1 4 

Medidas disciplinares sancionatórias 3 2 5 2 

 

No combate à indisciplina, verifica-se que o número de ocorrências de indisciplina 

manteve-se em relação ao ano anterior. Em relação ao número de alunos infratores e de 

medidas correctivas houve um aumento ligeiro de 5 para 6 e de 1 para 4, respetivamente. 
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Quanto ao número de medidas disciplinares sancionatórias verificou-se uma diminuição 

de 5 para 2. 

 

3.8.Reflexão feita pelos docentes de cada departamento sobre o sucesso 

académico dos alunos 

 

3.8.1. Educação Pré-escolar 

 As educadoras efectuaram uma avaliação global ao trabalho realizado com as 

crianças ao longo deste ano letivo e destacaram como aspectos positivos os seguintes:  

-De um modo geral todas as crianças atingiram, com sucesso, as competências 

delineadas para os diferentes grupos etários. 

-As crianças, ao longo do ano, revelaram gosto em frequentar o Jardim-de-infância, 

apresentando-se motivadas e recetivas nas atividades realizadas.  

-As famílias, revelaram-se disponíveis e colaborantes na participação, 

enriquecimento e dinamização das mesmas. 

-Comparativamente com o ano lectivo anterior, podemos concluir que as áreas de 

conteúdo, que usualmente são dinamizadas/trabalhadas em grande grupo, apresentam 

alguma evolução positiva nos resultados.  

-As crianças revelam interesse e muita curiosidade por aprender algo de novo, 

reagindo com entusiasmo a atividades com materiais novos, estimulantes e que 

necessitem da sua participação ativa. Manifestam também muito interesse e relatam o 

que viram nas visitas de estudo. 

  Houve, no entanto, alguns aspetos que constituíram um obstáculo  à concretização 

de algumas iniciativas ou actividades:  

-Falta de disponibilidade para acompanhamento/dinamização de atividades 

individualizadas ou em pequeno grupo. Facto que comprometeu e dificultou a 

abrangência das competências essencialmente na área da formação pessoal e social. 

-Alguma falta de concentração/atenção, dificuldades na linguagem na área da 

Linguagem oral e na abordagem à escrita, pois verifica-se que  algumas crianças das 

várias faixas etárias ainda revelam algum atraso na sua aquisição ( problemas de dicção 

e a articulação das palavras, a construção de frases corretas e um diálogo coerente). 
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-Falta de equipamentos para trabalhar a área das TIC uma vez que só existe um 

computador por sala e por vezes este não  funciona devidamente. Por esta razão, a Área 

das TIC é uma das que tem mais crianças com competências em aquisição. 

-Falta de apoio por parte de pessoal não docente em número suficiente e  com 

conhecimentos na área das TIC 

 

3.8.2. 1ºciclo do ensino básico 

 

Observadas as informações do 1º CEB podemos constatar que os resultados, por 

disciplina e por ano de escolaridade e tendo como referência as metas traçadas no início 

do ano letivo, na globalidade, foram bons. 

No primeiro ano, foi na disciplina de Português onde se registou uma maior diferença 

(- 7,8%) entre as metas definidas e o sucesso atingido. Apesar deste facto e atendendo a 

que a aquisição da competência da leitura é um processo habitualmente lento, que se pode 

tornar demasiado moroso para as crianças que estão menos despertas para esta realidade, 

levando a que se desmotivem ao longo do extenso percurso, o resultado é bastante bom. As 

restantes disciplinas, embora ligeiramente aquém das metas, obtiveram bons resultados. 

Na análise aos resultados do segundo ano concluiu-se que a taxa de sucesso nas 

disciplinas de Estudo do Meio e Matemática ultrapassaram as metas propostas. Na 

disciplina de Português, apesar do resultado ser positivo, ficou 2,7% abaixo das metas 

traçadas. Os resultados alcançados são ótimos, tendo em conta que os alunos no 1º ano 

de escolaridade não podem ficar retidos, mesmo que não atinjam os objetivos 

necessários para transitar e acompanhar o currículo do segundo ano. 

No terceiro ano, na área de Português e de Estudo do Meio, a taxa de sucesso 

ultrapassou as próprias metas. Na área de Matemática a diferença entre as metas 

definidas e os resultados obtidos foi de menos 5,79%. Para estes resultados contribuiu as 

alterações no programa da disciplina, as dificuldades sentidas ao longo do ano no 

trabalho com o manual adotado, que sendo pouco apelativo para os alunos, constituiu um 

obstáculo na apresentação dos conteúdos e sua consolidação. 

No quarto ano, relativamente às metas do agrupamento, verificou-se que os 

resultados de todas as áreas disciplinares foram superiores o que só enaltece o trabalho 

sério e rigoroso desenvolvido pelos docentes que ao longo de quatro anos prepararam os 

alunos para uma transição bem-sucedida para o segundo ciclo. 
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Da análise comparativa do terceiro período do ano letivo de 2013/2014 com o 

terceiro período deste ano letivo, podemos retirar as seguintes conclusões: 

- No primeiro ano de escolaridade, o sucesso ficou abaixo das metas definidas e 

ligeiramente abaixo dos resultados ano anterior, sendo na disciplina de Português onde 

se registou uma maior diferença (- 4,7); 

- No segundo ano, os resultados são superiores às metas definidas para as 

diferentes disciplinas. Verifica-se uma pequena melhoria em Matemática e Expressões e 

um ligeiro decréscimo do sucesso em Português e Estudo do Meio.  

- No terceiro ano, a taxa de sucesso na área de Expressões igualou a do ano 

transato, aumentou nas disciplinas de Português e Estudo do Meio, mas baixou na de 

Matemática. Se compararmos com as metas, os resultados de Matemática e Estudo do 

Meio estão ligeiramente abaixo enquanto os de Português as ultrapassaram. 

- No quarto ano, a taxa de sucesso ficou alguns pontos percentuais acima das 

metas definidas, os resultados a Matemática aumentaram em relação ao ano anterior, 

mas baixaram ligeiramente a Português e Estudo do Meio. 

Em termos globais, conclui-se que no corrente ano letivo, o sucesso é muito similar 

ao alcançado no ano anterior. 

Todo este sucesso deve-se ao empenho de todos os docentes titulares de turma, 

aos apoios educativos e assessorias pedagógicas. 

 

 

 3.8.3. Departamento de Línguas 

  O Departamento de Línguas refletiu sobre os resultados finais nas suas disciplinas. Após 

a análise de cada grupo disciplinar, fez-se uma reflexão conjunta da qual resultaram 

algumas conclusões que se prendem com aspetos bem conseguidos, aspetos menos 

sucedidos e algumas sugestões de melhoria. Seguidamente se apresentam as 

conclusões dessa reflexão: 

Aspetos bem conseguidos:  

-No que respeita aos níveis de sucesso atingidos por todas as disciplinas face às metas 

estipuladas pelo departamento, apenas a disciplina de Inglês do 6º ano ficou abaixo da 

meta estipulada (1,8%). Nas restantes disciplinas as metas foram superadas, em alguns 

casos significativamente; 
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-A diversificação das estratégias, recorrendo a diferentes metodologias de trabalho 

(trabalho de pesquisa, trabalho cooperativo); 

-A diversificação dos materiais utilizados na aula, a fim de motivar os alunos para os 

trabalhos propostos;  

-A estreita articulação estabelecida entre os docentes que permitiu uma concertação de 

estratégias e de rentabilização de recursos ; 

-O cumprimento dos programas e dos objetivos propostos para as atividades dinamizadas 

pelo departamento; 

-As  práticas de abertura à comunidade educativa; 

-A articulação conseguida com outros departamentos e com todos os ciclos de 

escolaridade;  

-O bom ambiente de trabalho vivenciado em departamento. 

 

Constrangimentos vivenciados: 

-Dificuldade em cumprir o programa do 9.º ano de Português; 

-A carga horária de, apenas, 90 minutos semanais no 9º ano à disciplina de Francês; 

-A carga horária de, apenas, 90 minutos semanais no 8º ano à disciplina de Inglês; 

-O pouco empenho e falta de estudo por parte de um número muito considerável de 

alunos; 

-Turmas muito fracas, com alunos que evidenciam muitas dificuldades e falta de 

preparação; 

-Pouco empenho dos encarregados de educação no acompanhamento dos alunos. 

  

 

3.8.4. Departamento de Ciências Humanas e Sociais 

 

No final do presente ano letivo, os docentes deste departamento curricular  

voltaram a refletir sobre os dados de sucesso e insucesso dos alunos, nas disciplinas que 

integram o departamento: História e Geografia de Portugal (2ºciclo); História (3ºciclo); 

Geografia(3ºciclo) e Educação Moral e Religiosa Católica (1º, 2º e 3ºciclos).Com vem 

sendo prática habitual, no final de cada período, estes dados do 3º período foram, 

igualmente, analisados e vistos sob um olhar crítico de todos os docentes envolvidos que, 

face aos mesmos, procuraram as razões do sucesso e as causas do insucesso, numa 

postura de reforço do que resultou bem e esbatimento das causas do que foi menos 
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sucedido. Desta reflexão resultou um registo em ata de departamento do qual, neste 

contexto, apenas se enuncia a existência e não o seu conteúdo. Aqui se inscrevem as 

conclusões gerais, assumidas pelo departamento como fatores bem sucedidos e fatores 

que obstaram ao sucesso, vistas como produto de um esforço coletivo, do universo deste 

departamento, para melhorar as suas práticas e, consequentemente, promover o sucesso 

educativo. 

 

Aspetos bem conseguidos: 

- A plausível progressão apresentada, nos resultados de todas as disciplinas, ao longo do 

ano, que reflete a eficácia das estratégias, pensadas em sede de departamento e grupos 

disciplinares e implementadas  pelos docentes no contexto de cada turma e dos 

diferentes projetos de turma 

- Os níveis de sucesso atingidos por todas as disciplinas.  

-A constatação de que, não só face a períodos anteriores deste mesmo ano letivo, os 

resultados melhoraram mas também face a período homólogo do passado ano letivo, na 

maior parte das disciplinas. 

- A forma como as metas estipuladas pelo departamento foram ultrapassadas, em todas 

as disciplinas, com exceção  da disciplina de História e Geografia de Portugal de sexto 

ano. Esta disciplina ficou quatro pontos abaixo da meta estipulada, porém, sete pontos 

percentuais acima dos resultados verificados no segundo período. Nas restantes 

disciplinas as metas foram superadas, em alguns casos com margens percentuais 

bastante elevadas; 

- A forma eficaz como os docentes deste departamento  se posicionaram no trabalho em 

sede de conselho das diferentes turmas, nomeadamente no que toca a caracterização de 

alunos, diagnose de dificuldades, encaminhamento social e para psicologia de alunos 

necessitados, reflexão sobre situações de aprendizagem, entre outros aspetos cruciais na 

perseguição do sucesso;  

- A partilha de materiais entre os docentes de departamento; 

- A partilha de experiências pedagógicas entre os docentes; 

- A diversificação de materiais usados nas aulas, nomeadamente recursos multimédia a 

fim de tornar as aulas mais apelativas e melhorar a motivação para a disciplina; 

- A qualidade das atividades planificadas pelo departamento e inscritas no Plano Anual de 

atividades; 
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- O cumprimento dos objetivos propostos para as visitas de estudo e oportunidade das 

mesmas no reforço das aprendizagens das disciplinas; 

- A forma como o departamento soube ter práticas de abertura à comunidade educativa, 

numa postura de intercâmbio de saberes e oportunidades de aprendizagem, como por 

exemplo a interação com a Rota do Românico e outras estruturas da comunidade 

envolvente;  

- O esforço dos docentes com vista à preparação dos alunos, em alguns casos com horas 

extra para compensar algumas aulas perdidas com feriados e atividades, sobretudo no 

terceiro ciclo em que a carga horária é menor; 

- O bom ambiente de trabalho vivenciado em departamento; 

- A resposta prestada pela Direção aos pedidos dos docentes, face às dificuldades 

existentes nas turmas; 

- Os apoios educativos prestados aos alunos com mais dificuldades; 

- As aulas de apoio ao estudo lecionadas pelos docentes do departamento; 

- As tutorias, como medidas de ajuda a muitos alunos com perfil para tutorandos; 

- A articulação com os restantes departamentos curriculares;  

- A articulação horizontal e vertical implementada em departamento; 

- O cuidado dos docentes com a comunicação aos encarregados de educação, em 

situações de falta de empenho e fraco comportamento dos alunos; 

- A eficiente utilização e gestão dos recursos existentes, apropriados às nossas 

disciplinas,  nomeadamente na biblioteca escolar; 

- A forma capaz como os docentes do departamento conseguiram motivar os alunos para 

as disciplinas, sendo notória o gosto com que os alunos corresponderam às solicitações, 

como por exemplo pela produção de trabalhos alusivos às diferentes disciplinas. 

 

Aspetos menos conseguidos: 

- O incumprimento das metas a História e Geografia de Portugal; 

- O pouco empenho e falta de estudo por parte de um número muito considerável de 

alunos; 

- A existência de algumas turmas muito fracas, com alunos que evidenciam muitas 

dificuldades e falta de preparação e pré-requisitos; 

- Apoios educativos em número ainda insuficiente, face a algumas disciplinas do 

departamento; 

- Pouco empenho dos encarregados de educação no acompanhamento dos alunos; 
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- Metas de História e Geografia de Portugal de sexto ano bastante ambiciosas; 

- O facto de algumas aulas serem substituídas por atividades do PAA, sobretudo à sexta-

feira. No caso das disciplinas que apenas têm uma carga horária de noventa minutos, 

ocupar algumas aulas com atividades ou visitas de estudo, faz muita falta para o 

cumprimento dos programas e apoio aos alunos; 

- O horário em que algumas disciplinas foram lecionadas. Algumas aulas no final da tarde 

ou após disciplinas de teor mais prático e não r5endiam como se pretendia. 

- o comportamento perturbador e desinteresse, de alguns alunos, que prejudicou 

frequentemente o normal funcionamento das aulas, provocando sucessivas interrupções 

do desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem. 

 

3.8.5. Departamento de Ciências Exatas e Naturais 

 

O Departamento de Ciências Exatas e Naturais, refletiu sobre os resultados finais, 

nas suas disciplinas: Matemática(2º e 3ºciclos); Ciências Naturais(do 2º e 3ºciclos); 

Ciências Físico-Químicas(3ºciclo); T.I.C (Tecnologias de Informação e Comunicação) 

(3ºciclo) e Oficina das Ciências(2º ciclo); Oficina da Matemática(3ºciclo).  Após uma 

cuidada  análise de cada grupo disciplinar, efetuou-se uma reflexão conjunta sobre os 

aspetos mais e menos positivos do trabalho realizado ao longo deste ano letivo e que a 

seguir se explanam. 

 

Aspetos bem conseguidos: 

- Os níveis de sucesso atingidos por todas as disciplinas. Face às metas estipuladas pelo 

departamento, todas as disciplinas atingiram ou superaram as metas preconizadas.  

- O sucesso das estratégias delineadas em departamento e implementadas ao longo do 

ano, de forma adaptada à realidade de cada turma; 

- A partilha de materiais entre os docentes de departamento e a diversificação de 

materiais usados nas aulas; 

- A partilha de experiências pedagógicas entre os docentes e a motivação para as 

disciplinas que os docentes conseguiram junto dos alunos; 

- O cumprimento dos programas e dos objetivos propostos para as atividades 

dinamizadas pelo departamento; 

- O papel das assessorias no contexto da sala de aula como apoio de proximidade aos 

alunos que revelam mais dificuldades; 
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- O apoio educativo individualizado que contribuiu para contornar as dificuldades 

evidenciadas pelos alunos ou como forma de consolidar aprendizagens efetuadas no 

contexto da sala de aula. 

- A disponibilidade e empenho dos docentes na criação, fora do seu horário habitual,  de 

momentos  de preparação para as provas finais.  

- A forma como o departamento soube ter práticas de abertura à comunidade educativa; 

- A articulação conseguida com outros departamentos e com todos os ciclos de 

escolaridade;  

- O bom ambiente de trabalho vivenciado em departamento. 

 

Pontos menos conseguidos: 

- O pouco empenho e falta de estudo por parte de um número muito considerável de 

alunos face ao aumento do grau de dificuldades do novo programa e das novas  Metas 

curriculares de Matemática, evidenciado por um número significativo de provas finais com 

uma classificação muito baixa. 

- Turmas muito fracas, com alunos que revelam muitas dificuldades,  falta de preparação 

e aprendizagens pouco consistentes de conteúdos básicos de anos anteriores; 

- Pouco empenho dos encarregados de educação no acompanhamento dos alunos; 

 

 

3.8.6. Departamento de Expressões 

 Os docentes das disciplinas que compõem o Departamento de Expressões 

realizaram um balanço dos resultados nas diferentes disciplinas e das atividades 

realizadas ao longo deste ano. Destacaram-se como aspetos positivos os seguintes: 

-Todas as disciplinas do departamento alcançaram ou superaram as metas definidas 

no início do ano letivo; 

- O cumprimento das planificações das diversas disciplinas; 

- A adequação das estratégias e métodos de trabalho às diferentes turmas que permitiu  

o  

sucesso; 

- A motivação dos alunos, em geral, pelas disciplinas e pelas atividades propostas; 

- A cooperação e interajuda entre docentes do departamento e o trabalho colaborativo  

com docentes dos outros departamentos; 

- A colaboração da maior parte dos encarregados de educação face às solicitações dos  
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docentes; 

- A articulação com outras estruturas do agrupamento. 

   

       Foram também apontados alguns aspetos que constituíram um obstáculo ao 

desenvolvimento das actividades, nomeadamente: 

- Dificuldades de comportamento de alguns alunos/turmas, o que dificultou a criação de 

um bom ambiente de aula; 

- A carga horária insuficiente para a realização das actividades previstas (apenas 

noventa  

minutos nas disciplinas de Educação Visual, de Educação Tecnológica e de Educação 

Musical, no segundo ciclo). 

- A dificuldade em acompanhar individualmente cada aluno, nas disciplinas de 

Educação  

Visual e Educação Tecnológica, facto que se tornou impraticável com a supressão do par 

pedagógico; 

- A desmotivação de alguns alunos pelas disciplinas; 

- Acompanhamento inadequado por parte de alguns encarregados de Educação. 

 

 

3.8.7. Departamento da Educação Especial 

 

Como se pode verificar na tabela seguinte, ao longo dos anos, tem aumentado o 

número de alunos com Necessidades Educativas Especiais  no agrupamento, verificando-

se também maior diversidade e complexidade das problemáticas, o que obriga a um 

esforço permanente de adaptação às novas situações. 

 
Tabela 23 
Distribuição dos alunos com necessidades educativas especiais por ciclos (Alunos ao abrigo do Decreto-lei 3/2008 de 7 de janeiro) 
 

Ano letivo Pré-Escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total 

2009/2010 1 24 20 16 61 

2010/2011 5 19 20 20 64 

2011/2012 7 24 12 24 71 

2012/2013 5 30 14 26 75 

2013/2014 6 25 27 23 81 

2014/2015 1 32 21 27 81 
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Neste ano letivo verificou-se que do total de 81 alunos, o maior número de alunos 

frequentou o 1º ciclo, seguido dos alunos do 3ºciclo, depois pelo 2º ciclo e por último pelo 

ensino pré-escolar. 

Sendo o Programa Educativo Individual (PEI), o documento condutor de todo o 

processo de avaliação dos alunos com necessidades educativas especiais, uma vez que 

estão a usufruir de medidas ao abrigo do decreto-lei 3/2008 de 7 de Janeiro entre outras, 

efetuou-se neste ano letivo uma reflexão geral sobre as medidas aplicadas e a eficácia 

das mesmas, verificando-se na sua maioria resultados positivos. No entanto, pela primeira 

vez se começa a verificar alguma dificuldade em manter esta eficácia. Assim, apresenta-

se de seguida uma tabela com o registo das medidas educativas aplicadas neste ano 

letivo ao abrigo do Decreto-lei 3/2008 de 7 de Janeiro, registadas nos Programas 

Educativos Individuais dos alunos, como resposta mais adequada ao perfil de 

funcionalidade dos mesmos, assim como de outras oferecidas pela escola e pela 

comunidade. 

 
Tabela 24 
Medidas Educativas Aplicadas (Artº 16º- Adequação do Processo de ensino e de aprendizagem) 

Níveis de 
ensino 

a) Apoio 
Pedagógico 
Personalizado 

b) Apoio 
Pedagógico 
Personalizado 
Reforço 
Competências 
Específicas 

c) 
Adequações 
curriculares 
individuais 

d) 
Adequações 
no processo 
de matrícula 

e) 
Adequações 
no processo 
de avaliação 

f) 
Currículo 
específico 
individual 

g) 
Tecnologias 
de apoio 

Pré-escolar 1 1 0 1 1 0 0 

1º Ciclo  32 32 12 7 30 6 8 

2º Ciclo  21 21 12 0 21 4 1 

3º Ciclo  27 27 10 0 27 15 1 

TOTAL 81 81 34 8 81 25 10 

 

Tabela 25 
Outros apoios (Alunos a usufruir de Currículo Específico Individual) 
 

Níveis de 

ensino 

Centro de Recursos para a Inclusão 

(CRI) 

(artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 3/2008) 

 

 

 

Comu- 

nidade 

 

 

Educação 

Musical 

Adaptada 

 

 

Tecnologia 

de 

Informaçã

o 

Adaptada 

 

Educação 

Visula e 

Tecnoló-

gica 

Adaptada 

Desporto 

Adaptado 

Terapia 

Fala 

 

Terapia 

Ocupacio

nal 

Fisiote-

rapia 

Psico-

logia 

Planos 

Individuai

s de 

transição  

A
ti

vi
d

ad
e

 

fs
is

ic
a 

ad
ap

t.
 

H
id

ro
te

ra
p

ia
 

Pré-escolar - - -  -  -  
 
- 

 
- 

 
- 

1º Ciclo  X X X X - 
 
 
- 

-  
 
- 

 
- 

 
X 

2º Ciclo  X X X X       X X         X 
 

X 
 

 
X 

 
X 

3º Ciclo  X X X X X 
 

X 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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            Perspetivando o próximo ano letivo no âmbito da Educação especial realça-se entre 

outros aspetos, a renovação da candidatura ao abrigo da parceria estabelecida com a 

Cercifel, neste momento considerada Centro de recursos para a inclusão que este ano mais 

uma vez se notaram alguns constrangimentos na sua implementação, alvo de algumas 

reflexões pelos intervenientes no sentido de minimizar estes constrangimentos.  

Tabela 26 
Avaliação da Operacionalização do CRI (Centro de Recursos para a Inclusão) 

Aspetos positivos Aspetos negativos 

Apoio realizado no contexto onde o aluno está 

inserido 

Apoio realizado em diferentes contextos na 

comunidade(Hidroterapia- Piscinas Municipais 

Snoezelen-Cercifel); 

Diálogo com os professores sobre os assuntos 

necessários; 

Tempo para avaliação no agrupamento da 

terapeuta da fala; 

Tempo/ espaço para reuniões; 

Possibilidade de existir apoio técnico e/ou 

atividades que seria difícil usufruir de outra forma 

Início tardio do projeto 

Dificuldade em conciliar os horários de todos os 

alunos nos diferentes agrupamentos; 

Tempo de intervenção das sessões; 

Escassos recursos (material, espaço e recursos 

humanos); 

Deslocação dos técnicos. 

Tempo para avaliação no agrupamento da psicóloga, 

do terapeuta ocupacional, da fisioterapeuta,  

Algumas reuniões 

Falta de desenvolvimento conjunto de atividades 

para além das estipuladas no projeto: visitas 

encontros 

Transportes 

 

Cada vez mais se torna necessário o estabelecimento de parcerias com a 

comunidade, pois o Agrupamento, sozinho, começa a sentir algumas dificuldades nas 

respostas a dar à diversidade que surge constantemente.  

 

Do balanço geral da ação do Departamento da Educação Especial ressaltam os 

seguintes aspetos positivos e negativos: 

 

Aspetos positivos: 

- Articulação entre os docentes envolvidos titular de turma/ diretor de turma e docente de 

educação especial; 

- Articulação com a família / encarregados de educação; 

- Empenho da família / encarregados de educação; 

- Apoios pedagógicos personalizados efetuados pelos docentes da disciplina; 
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- Existência de atividades de enriquecimento do currículo: educação tecnológica 

adaptada, educação musical adaptada, Tecnologias de informação adaptada e desporto 

adaptado… 

- Integração em turma reduzida; 

- As medidas educativas aplicadas demonstraram-se adequadas ao sucesso educativo; 

- A integração em áreas de complemento ao currículo; 

- Assiduidade dos alunos 

- A frequência da unidade de apoio á multideficiência (UAM) para desenvolvimento de 

competências específicas  

- Recursos materiais disponíveis na sala 

- Empenho das docentes e das assistentes operacionais 

- Diversificação das atividades desenvolvidas 

- Continuidade do  projeto – Clube da Culinária  

- Participação ativa nas atividades do PAA 

- Dinâmica / trabalho desenvolvido no âmbito da AEC / Música 

- Frequência nas terapias promovidas no âmbito do projeto CRI 

- Articulação com pais / encarregados de educação 

- A possibilidade de socializar com os seus pares na turma do regular 

- A equipa pedagógica funciona em articulação, esforçando-se por dar resposta às 

necessidades do aluno e reorganizando-se quando a situação o exige. 

 

Aspetos menos positivos: 

- Falta de docentes de educação especial em número adequado; 

- Falta de assistentes operacionais; 

- Falta de recursos materiais específicos, nomeadamente computadores em bom estado 

de operacionalização, acesso eficaz à internet, máquina fotográfica para registo, 

tratamento e divulgação de atividades, material específico…  

- Recursos humanos insuficientes ao nível dos assistentes operacionais 

- Indisponibilidade de realizar mais atividades devido à falta de tempo consequente das 

exigências com o trabalho letivo das turmas 

- Falta de transportes em geral; 

- Falta de transporte para realização de algumas atividades, como hidroterapia, 

hipoterapia e snoezlen na Cercifel. 

- Os tempos disponibilizados param o apoio da educação especial não são suficientes. 
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- Inserção de um número elevado de alunos ao longo do ano, nos apoios pedagógicos 

personalizados dos alunos com NEE;  

- Carga horária de apoio insuficiente ao nível da educação especial; 

- Apoio pedagógico para reforço de competências específicas insuficiente  e com muitos 

alunos ao mesmo tempo com perfis de funcionalidade totalmente opostos; 

- Falta de material; 

- Falta de espaços para desenvolvimento de atividades de índole mais prática… 

-Dificuldade no atendimento psicoterapêutico aos alunos 

- Falta de tempo para reunir / refletir / avaliar / planificar com os diferentes intervenientes 

no processo. 

 

Apesar do que foi dito, realça-se que o agrupamento canalizou sinergias e 

desenvolveu a sua ação de modo a envolver toda a comunidade educativa, a fim de 

garantir uma formação/educação de qualidade. A intervenção, procurou, tanto quanto 

possível, envolver a comunidade educativa em geral e articular os níveis de ensino que 

integram o agrupamento. Enquanto intervenção dinâmica, foram feitas reflexões 

periodicamente e, sempre que necessário, procedendo-se à reformulação das medidas a 

aplicar ou das ações a desenvolver.  

 

3.8.8. Apoios Educativos e Planos de Acompanhamento de Atividades Pedagógicas 

(PAAP) 

Os Apoios Educativos visam responder às dificuldades acentuadas de 

aprendizagem de caráter temporário e/ou permanente, nas diferentes áreas de 

aprendizagem, caraterizadas como constrangimentos ao processo de ensino e de 

aprendizagem, que podem ser sanadas nos termos deste processo, através de medidas 

de apoio, não reclamando, por isso, uma intervenção especializada no âmbito da 

Educação Especial. Os Planos de Acompanhamento das Atividades Pedagógicas (PAAP) 

são uma mediada prevista no artigo 20º do despacho normativo nº24-A/ 2012 de 6 de 

dezembro, que prevê a adoção de estratégias de recuperação que contribuam para 

colmatar as dificuldades diagnosticadas nos alunos. 
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As tabelas 27 e 28 apresentam, respetivamente, os apoios  prestados no âmbito do 

apoio educativo e dos PAAP, ao longo deste ano letivo aos alunos dos 3 ciclos e os seus 

resultados. 

Tabela 27 

Número de alunos que beneficiaram de apoio educativo por ciclos 

 

 Nº de alunos com Apoio Educativo  - 1º ciclo 
 Port Mat E.Meio 

Nº de alunos com AE 81 78 23 

Nº de alunos com positiva 66 59 17 

% 81,5% 75,6% 73,9% 

    

    
 Nº de alunos com AE  - 2º ciclo 

 Port Ing HGP Mat CN 

Nº de alunos com AE 128 

 

120 79 131 50 

Nº de alunos com positiva 89 74 52 71 28 

% 69,5% 61,7% 65,8% 54,2% 56,0% 

 

 Nº de alunos com AE  - 3º ciclo 

% 
 Port Ing Fran Hist Mat CN CFQ GEO 

Nº de alunos com AE 134 46 67 14 128 31 60 14 

Nº de alunos com positiva 97 26 48 13 42 20 36 12 

Percentagem 72,4% 56,5% 716% 92,9 32,8% 64,5% 60,0% 85,7% 

 

Da análise da tabela anterior ressalta o seguinte: 

-no 1ºciclo as taxas de sucesso entre os alunos que beneficiaram de apoio são muito 

positivas, pois o sucesso foi superior aos 70%; 

-no 2º ciclo verifica-se que as taxas de sucesso dos alunos que tiveram apoio 

educativo foi superior a 54% em todas as disciplinas. 

- No 3º ciclo os resultados foram positivos na maioria das disciplinas, à exceção da 

Matemática cujo sucesso não foi além dos 32,8% entre os alunos apoiados. 

 

 

Tabela 28 

Número de alunos sujeitos a PAAP 

 1º ciclo 
 Nº de alunos com PAAP 54 

Nº de alunos que transitaram 36 

% de sucesso 66,7% 
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 2º ciclo 

 5ºano  6ºano  

Nº de alunos com PAAP 40  54  

Nº de alunos que transitaram 30  31  

% de sucesso 75%  57,4%  

      

 3º ciclo 

 7ºano  8ºano  9ºano 

Nº de alunos com PAAP 22  47  80 

Nº de alunos que transitaram 21  41  63 

% de sucesso 95,5%  87,2%  78,8 

 

 Analisando a tabela anterior verificamos que as medidas previstas nos PAAP‟s 

surtiram o efeito desejado uma vez que em todos os anos se verificou uma taxa de 

transição superior a 50%. 

De assinalar as percentagens obtidas no 7ºano, que foram muito positivas. 

 

4  

 
CONTRIBUTO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DO PROJETO EDUCATIVO 
PARA O SUCESSO ESCOLAR 
 

 

4.1 Eficácia do apoio à melhoria das aprendizagens 

O contributo das ações estruturantes do Projeto Educativo para o sucesso escolar 

implicam analisar os seguintes aspetos:  1) a eficácia do apoio à melhoria das 

aprendizagens: Assessoria pedagógica, Ação «Ler+ Saber+», Clube aprender com Arte e 

ação Mathlab/Oficina de Matemática; 

2) a eficácia no combate à interrupção precoce do percurso escolar e indisciplina: Núcleo 

de Apoio ao Aluno e à Família(NAAF), Tutorias, Clube + da Ciência, Eco-Escola/Clube do 

Ambiente e a Ação Envolver para Participar; 3) a gestão e organização do Programa 

TEIP;  4) a relação escola, família e comunidade. 

 

4.1.1. Assessorias pedagógicas 

 

As assessorias pedagógicas desenvolvidas estão sintetizadas na tabela 28. No 1º 

ciclo, estiveram  envolvidas 11 turmas a Português e a Matemática; no 2º ciclo  3 turmas a 
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Português e 6 turmas a Matemática e 1 a Inglês; no 3º ciclo estiveram envolvidas 15 

turmas que tiveram assessoria a Matemática. 

 

Tabela 29 

Assessorias pedagógicas 

   1ºciclo 
 Port. Mat. 

Número de turmas envolvidas 11 11 

Sucesso na avaliação interna 

1ºano : 81,8% 
2º.Ano: 95,2%; 
3º.Ano: 100% 
4º.Ano: 96,0 

1ºano: 100% 
2º.Ano: 95,2%; 
3º.Ano: 81,2% 
4º.Ano: 98,0% 

Sucesso na avaliação externa (4ºano) 87,9%  76,8%  

 

                                                                                                                                2º Ciclo  
 Port Mat. Inglês 

N.º de turmas envolvidas 3 6 1 
Sucesso na avaliação interna 6ºano: 81,2% 6ºano: 71,8% 68,0% 

Sucesso na avaliação externa 
(6ºano) 

70,0% 41,9% - 

                                                   3º Ciclo 
 Matemática  Inglês 

N.º de turmas envolvidas  15   

Sucesso na avaliação interna  
 7º ano: 62,1% 

8ºano: 56,0% 
9ºano: 42,0% 

  

Sucesso na avaliação externa 
(9ºano) 

 56,6% 
 --- 

 

 

A tabela 29 mostra que os alunos que beneficiaram de assessoria, à exceção dos 

alunos do 9º ano, na disciplina de Matemática,  tiveram um desempenho  positivo. 

Verifica-se que esta medida foi implementada a um universo bastante considerável de 

alunos e considera-se que se atingiram parte significativa dos  objetivos propostos para 

esta medida. Os resultados no 1º ciclo demonstram taxas de sucesso acima dos 81%. 

Quanto ao 2º ciclo, apesar dos resultados nas provas finais  do 6ºano  se situarem um 

pouco abaixo da média nacional, há que referir que a medida resultou, visto que os alunos 

das turmas contempladas apresentavam enormes dificuldades, conseguindo esbater 

algumas delas por força deste apoio. 

    Quanto ao 3º ciclo, os resultados obtidos evidenciam o sucesso da aplicação da 

medida, uma vez que o resultado é globalmente positivo, à exceção do 9º ano. 
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4.1.2 Ação «Ler+Saber+» 

A ação Ler + Saber + tinha como objetivos definidos aumentar a  participação de 

cada turma dos 1º-3º CEB em mais de duas atividades nas Bibliotecas escolares; 

aumentar o nº de requisições domiciliárias (+ de 2156) e ainda, melhorar a participação 

dos alunos nos desafios e atividades das BE/CRE. Os resultados obtidos estão registados 

na tabela 30. 

 

Tabela 30 

Dados da Ação «Ler+ Saber +» 

  Pré-escolar e 1ºciclo 2ºciclo 3ºciclo 

 Participação das turmas do pré-escolar ao 
3ºciclo em mais do que três atividades das 
duas Bibliotecas Escolares 
(Apresentação de livros/encontros com 
autores/ilustradores; palestras; dramatizações; 
Hora do Conto; Clube de Pais Leitores; Semana 
da Leitura; Feiras do Livro; Bibliocafé e outras) 

12 turmas do Pré-escolar; 28 do 1ºciclo; 16 do 2ºciclo e 15 do 3ºciclo. 
 

As 71 turmas do Agrupamento participaram em pelo menos quatro 
atividades, num total de:  

 
244 

Números de requisições domiciliárias no 
Agrupamento (nas 2 Bibliotecas, Baús, 
Caixatecas e Bibliomalas). 
 

3026 requisições domiciliárias 

Participação de cada turma dos 1º ao 3ºciclos 
nos concursos e desafios mensais das 
Bibliotecas 

112 participações 

 

Verificamos pela análise dos dados da tabela anterior que os índices de 

participação das turmas nas atividades da BE foi muito positivo, indo ao encontro das 

metas definidas. As diferentes turmas do  Pré escolar ao 3º ciclo participaram em mais de 

3 iniciativas num total de  244.  Ao nível das requisições, ultrapassou-se os números do 

anos anteriores (2013/14- 3284;  2012/13-2958) e consequentemente a meta apontada.  

Também ao nível da participação dos alunos nos desafios e concursos promovidos pelas 

BE do Agrupamento  verificou-se uma melhoria assinalável (2013/14- 92; 2012/13- 81). 

Como factores determinantes para o sucesso desta medida  destaca-se: a boa articulação 

entre ciclos, entre departamentos curriculares, os  conselhos de turma e clubes e projetos 

com as Bibliotecas Escolares, a dedicação e colaboração de pessoal docente e não 

docente e ainda, a colaboração das associações de pais. 
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4.1.3. Clube «Aprender com Arte» 

O Clube Aprender com Arte, tinha como objetivo a participação de cada turma dos 

1º ao 3º CEB em pelo menos uma atividade de experimentação de meios expressivos 

relacionados com os diversos processos tecnológicos. A tabela 31 apresenta os principais 

resultados. 

Tabela 31 

Ação «Aprender com arte» 

 Turma Nº de alunos Percentagem 

Participação de cada turma do 1ºciclo ao 3º ciclo nas 
atividades relacionadas com diversos processos 
tecnológicos 

4º ano – Centro Escolar 
4º ano – Varziela 
3º e 4º ano – Centro Escolar 
3º ano – Centro Escolar 
3º ano - Varziela 
2º ano- Varziela 
2º Ano – Varzea 
Moure 
Varziela 
Varzea 
Várzea/ Varziela 
3º ano - EB1 de Felgueiras 
EB1 de Felgueiras 
EB1 de Felgueiras 
Centro Escolar 
Moure 
Centro escolar 
 
5º; 6º;7º; 8º e 9º anos da EB2, 3  

25 alunos 
23 alunos 
17 alunos 
21 alunos 
23 alunos 
18 alunos 
23 alunos 
22 alunos 
25 alunos 
25 alunos 
50 alunos 
23 alunos 
24 alunos 
20 alunos 
70 alunos 
22 alunos 
20 alunos 
 
721 

 
 
 
 
75% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

Percentagem de Encarregados de Educação de alunos 
de “risco” sinalizados do 1º ao 3º ciclo que 
participaram nas atividades. 
Nota: Alunos de risco-alunos com muitas dificuldades 
 

   
50% 
 

Participação de cada turma do 1º ciclo ao 3º ciclo nas 
atividades relacionadas com o embelezamento/ 
restauro/ requalificação da escola 

J.I. 
1º CEB (20 turmas) 
2ºCEB (16 turmas); 
3º CEB (15 turmas) 

 100% 
71% 
100% 
100% 

 

Constata-se pela análise da tabela anterior  que  a participação das turmas 

aumentou em relação ao ano letivo anterior, indo ao encontro dos objetivos delineados. 

Em relação à participação dos encarregados de educação o número ficou um pouco 

aquém do desejado. Assinala-se como muito positivo os números da participação das 

turmas nas atividades de embelezamento e requalificação da escola.  
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4.2.Eficácia no combate à interrupção precoce do percurso escolar e indisciplina 

A eficácia no combate à interrupção precoce do percurso escolar e indisciplina 

envolveu a ação do Núcleo de Apoio ao Aluno e à Família, as tutorias, o Clube + da 

Ciência, o Projeto Eco-Escolas/ Clube do Ambiente e a Ação Envolver para participar. 

 

4.2.1 Ação «Núcleo de Apoio ao Aluno e à Família» 

A tabela 32  resume  a ação do Núcleo de Apoio ao Aluno e à Família(NAAF). 

Tabela 32 
Resultados das ações do N.A.A.F 

 

Indicadores Grau de consecução 

Taxa de Absentismo  19 alunos 

Número de alunos em abandono escolar precoce 1 aluno 

Número de Retenções 1 

Número de Famílias acompanhadas 130 

Número de educandos sinalizados à CPCJ 13 sinalizados pelo NAAF em 2014/15 

Número de famílias beneficiadas por banco alimentar 22 

Número de alunos acompanhados 149 

 

 Ao longo deste ano, o NAAF manteve o seu apoio aos alunos e famílias em linha 

com os anos anteriores (2013-2014 , 150 alunos e 133 famílias). De assinalar que este 

ano houve mais registos de situações problemáticas a necessitar de intervenção exterior, 

por parte da CPCJ ou tribunal de menores (13 alunos), enquanto que nos anos anteriores 

foram apenas 7 em 2013-2014 e 5 em 2012-2013. 

4.2.2. Tutorias 

O número de alunos acompanhados pelas tutorias e que transitaram de ano estão 

referidas na tabela 33.  

Tabela 33 
Números de alunos apoiados e seus resultados escolares 

 

Indicador 1ºciclo 2ºciclo 3ºciclo 

Número de alunos acompanhados 0 29 24 

Número de alunos que transitaram 0 17 16 

Percentagem (%) 0,0% 58,6% 66,7% 
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As tutorias foram uma medida aplicada a 53 alunos dos 2º e 3ºciclos do ensino 

básico. O número de alunos que conseguiu aproveitamento positivo, que se refletiu na 

sua transição de ano, foi bastante considerável, tendo atingido os 58,6% no 2ºciclo e 

66,7% no 3ºciclo. Esta medida para além de contribuir para o sucesso escolar dos alunos, 

também foi determinante na sua valorização pessoal, no desenvolvimento de 

competências de socialização, na melhoria da sua postura perante a escola e na 

organização do trabalho. 

 

4.2.3. Clube «+ da Ciência» 

A tabela 34 descreve os indicadores e metas atingidas na Ação do Clube «+ da 

Ciência».  

 
Tabela 34 
Ação do Clube + da Ciência 

  

Indicador Meta atingida 

Nº de alunos de 7º a 9ºano que pertencem ao Clube 32 alunos 

Nº de turmas de 4º e 6ºanos que assistem a experiências 4 turmas 

Nº de lugares de mérito nas provas regionais de Olimpíadas de Química Júnior 1º e 3º lugares 

 

Este ano integraram o Clube 32 alunos dos 7º ao 9º anos e estiveram envolvidas 

nas atividades dinamizadas por este clube 4 turmas dos 4º ao 6º anos de escolaridade. 

Em termos de resultados na Olimpíadas da Química, este ano os alunos conseguiram os 

1º e 3º lugares nas provas regionais. Estes resultados  estão em linha com os valores do 

ano letivo anterior e com as metas delineadas para este ano letivo.  

 

 

4.2.4. Clube Eco-escola/ Clube do Ambiente 

O Clube Eco-escola/ Clube do Ambiente tinha como objetivos educar de forma 

participada a comunidade, criar cidadãos conscientes e ativos pelos problemas do meio 

ambiente, bem como desenvolver a solidariedade e a participação social. A tabela 35 

mostra os resultados dessa ação de acordo com os indicadores inicialmente 

estabelecidos. 
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Tabela 35 
Resultados da Ação «Eco-Escola/Clube do Ambiente» 

 

Indicador Pré-escolar 1 ciclo 2º e 3ºciclo TOTAL 

Alunos inscritos no Clube do Ambiente --- --- 263 263 

Percentagem de alunos participantes nas atividades --- --- 20% 20% 

Quantidade de resíduos 
recolhidos 

Tampinhas de plástico 17,800 Kg 305,5Kg 324,5 kg 

Rolhas de cortiça 15Kg 132,8Kg 147,8Kg 

REE’s -- -- --- --- 

Pilhas -- 4 caixas 4 caixas 

Livros  2069kg 2069Kg 

 

A ação Eco-escola/ Clube do Ambiente tinha definido como metas: aumentar a 

participação dos alunos e da comunidade nas atividades e aumentar a quantidade de 

resíduos recolhidos no âmbito das campanhas dinamizadas. Comparativamente com o 

ano anterior, manteve-se, em geral os indicadores: em termos de alunos inscritos e 

participantes foi de 263 (em 2013/14-269; em  2012/13-250);  em termos de quantidade 

de resíduos não houve uma grande diferença em relação aos anos anteriores. 

 

4.2.5. Ação «Envolver para Participar» 

A ação Envolver para Participar, tinha como principais objetivos combater o défice 

de articulação curricular, horizontal e vertical entre as diferentes escolas do Agrupamento 

e envolver os encarregados de educação nas dinâmicas escolares. A tabela 36 sintetiza 

os resultados obtidos com esta ação, em função dos indicadores inicialmente definidos. 

Tabela 36 

Resultados da ação «Envolver para participar» 

 

Indicador Grau de consecução 

Número de atividades que fomentem a articulação entre as diferentes escolas do Concelho 2 

Número de atividades que fomentem a articulação entre as diferentes escolas do Agrupamento 12 

Número de Encarregados de Educação que participaram nas atividades de Final de Período 1ºperíodo-400 
2ºperíodo-700 
3ºperíodo-350 

 

 Os dados da tabela anterior revelam que se verificou uma melhoria a todos os 

níveis no grau de consecução em relação ao ano letivo anterior- 1 atividade de articulação 

entre escolas do concelho; 10 atividades de articulação entre escolas do Agrupamento; 

400 pais e encarregados de educação nas atividades do  1º e 3º períodos.  
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4.3. Eficácia da gestão e organização do programa TEIP 3. 

 

Depois de ano anterior se ter analisado o envolvimento dos alunos na supervisão e 

inovação da escola, neste ano letivo, o segundo de vigência do Projeto TEIP, trabalhou-se 

sobre a perspetiva dos assistentes operacionais e técnicos e dos Encarregados de 

Educação  sobre a organização e gestão da escola (Cf. Secção 5).  

Em relação às ações do Projeto TEIP, neste ano letivo concretizaram-se as 10 

ações que estão inscritas no Projeto Educativo/TEIP tendo-se atingido a quase totalidade 

das metas definidas para este ano letivo em cada ação. 

 

 

4.4. Reflexão dos coordenadores sobre o contributo das ações estruturantes do 

projeto educativo para o sucesso escolar 

   

A ação “Monitorização e Avaliação” deu, ao longo deste ano letivo, continuidade ao 

trabalho iniciado há alguns anos e que tem incidido em três vertentes: monitorização da 

avaliação; monitorização e implementação das medidas e ações propostas no Projeto 

TEIP e apresentação de propostas e sugestões de melhoria. A primeira foi-se 

concretizando com a elaboração trimestral de um relatório de monitorização dos 

resultados  da avaliação. A segunda vertente consistiu  na avaliação semestral das ações 

do Projeto TEIP, que culminou na elaboração de relatórios semestrais. Por fim, no que diz 

respeito à apresentação de propostas de melhoria, a equipa  tem vindo a apresentar, 

desde 2013, um conjunto de sugestões de melhoria apresentadas por si e por outros 

organismos da escola abrangendo os diferentes domínios ou eixos do Projeto TEIP, a 

saber: apoio à melhoria das aprendizagens; prevenção do abandono, absentismo e 

indisciplina; organização e gestão; relações escola-família-comunidade. Periodicamente 

tem-se feito um balanço da implementação dessas propostas e tem-se concluído que 

existe  da parte da Direção, em especial, uma preocupação de pôr em prática essas 

propostas.  A equipa continuará a desenvolver o seu trabalho contribuindo para uma 

avaliação permanente do Agrupamento e para a melhoria dos seus resultados. 

  

As “Assessorias Pedagógicas” permitiram um ensino mais individualizado, com 

vista ao desenvolvimento de posturas e atitudes mais consentâneas com o sucesso 
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escolar dos alunos. Desenvolveram-se metodologias centradas no reforço dos conteúdos 

lecionados, pelo que as atividades desenvolvidas foram maioritariamente de caráter 

prático. Relativamente ao tipo de assessoria, esta foi ministrada em grande grupo, dando 

especial atenção aos alunos referenciados com maiores dificuldades de aprendizagem. 

Todo o trabalho realizado ao longo do presente ano letivo foi feito em estreita cooperação 

com os docentes das disciplinas (Português, Matemática e Inglês) na escolha e 

reformulação de metodologias e estratégias, na análise das dificuldades dos alunos e dos 

resultados por estes obtidos. Incidiu-se a atividade, sobretudo no trabalho individualizado 

dos alunos, ajudando os que manifestaram maiores dificuldades (tirando dúvidas e 

consolidando conhecimentos) nos momentos ativos em que estes aplicavam os 

conhecimentos, o que permitiu um diagnóstico mais fidedigno das dificuldades dos 

mesmos e a preparação de estratégias e atividades adequadas à evolução cognitiva dos 

elementos das várias turmas. Ao longo deste ano letivo, foram abrangidas por este apoio 

6 turmas a Português e 6 turmas a Matemática, no 1º ciclo; no 2º ciclo, 3 turmas a 

Português, 5 turmas a Matemática e 1 a Inglês e no 3º ciclo estiveram envolvidas 15 

turmas, apenas na disciplina de Matemática. 

De uma forma geral, foram considerados como pontos fortes da assessoria, os 

seguintes: o acompanhamento mais individualizado dos alunos em contexto de sala de 

aula; a sensibilização dos alunos para novas aprendizagens; a estimulação persistente da 

atenção, interesse e empenho, enquanto decorria a aula; o desenvolvimento  e 

estimulação do raciocínio, criando hábitos de estudo e valorizando os sucessos escolares 

dos discentes. O trabalho realizado nas turmas, contribuiu para dar uma resposta mais 

rápida, eficaz e  personalizada, às necessidades imediatas  dos alunos, em contexto de 

sala de aula, o que possibilitou a implementação de metodologias  mais ativas, 

diversificadas e motivadoras, que se prenderam, não só com a construção e preparação 

de materiais, como também com a própria organização e gestão da aula. Como 

constrangimentos /pontos fracos, constatou-se que, alguns  alunos com maiores 

dificuldades revelaram poucos hábitos de leitura, o que se refletiu na sua capacidade de 

escrita, pois não conseguiram estruturar um texto com coesão e coerência, respeitando 

uma sequência lógica de ideias. Revelaram  fracos métodos de trabalho e de estudo, falta 

de autonomia e autoconfiança. Algumas turmas tinham alunos problemáticos que não 

revelaram ambições académicas e eram pouco acompanhados pelos respetivos 

Encarregados de Educação. Assim,  para além das dificuldades de aquisição e aplicação 
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de conhecimentos, manifestaram também,  pouca persistência na realização das tarefas, 

bem como  falta de empenho e interesses divergentes dos escolares.  

Quanto à avaliação das assessorias pedagógicas, verificou-se que, ao nível do 1º e  

2º ciclos, na disciplina de Português, os resultados e os processos foram classificados 

com “Bom”, em todas as turmas abrangidas. Na disciplina de Matemática, os resultados 

foram positivos em todas as turmas, exceto em duas turmas do sexto ano. Em relação 

aos processos e metodologias, estes foram avaliados como «Muito Adequados»  ou  

«Adequados»,  com  exceção  de  uma turma do sexto ano,   que  foi  «Pouco 

Adequado». No terceiro ciclo só houve assessoria pedagógica na disciplina de 

Matemática e estiveram envolvidas  a  totalidade  das  turmas  (15).  Os resultados  

foram, em geral, avaliados  com  “Bom”  e  os  processos  e  metodologias  foram  

considerados  “Muito Adequados” ou “Adequados” em todas as turmas. 

O “Núcleo de Apoio ao Aluno e à Família (NAAF)” tem tido um papel fundamental 

na prevenção do abandono escolar, do absentismo e da indisciplina. Sendo estes os 

objetivos últimos da intervenção, há que assumir objetivos intermédios. Assim, em 

atividades de estimulação da reflexividade, atenção, autocontrolo, concentração, apoio ao 

estudo, gestão de conflitos, intervenção parental, entre outros, vamos progredindo em 

direção às metas definidas. Para o bom desempenho deste núcleo ao longo do presente 

ano muito contribuíram vários fatores, nomeadamente: a continuidade das técnicas do 

NAAF, que permite a acumulação de experiência acerca das medidas de combate ao 

absentismo e ao insucesso escolar mais eficazes ao contexto em que o agrupamento se 

encontra inserido, bem como a decisão mais ajustada sobre estratégias a implementar, 

evitando a repetição de estratégias mal sucedidas no passado. Mais ainda, a continuidade 

das técnicas permite também o conhecimento prévio dos alunos e agregados familiares, 

bem como do contexto socioeconómico em que se inserem, existindo já relação de 

confiança estabelecida, o que favorece a intervenção psicossocial e potencia os 

resultados. 

Será de referir também a existência de um trabalho de grande colaboração entre as 

técnicas do NAAF, o que permite criar soluções multidimensionais para os alunos e 

problemas identificados. Este aspeto alimenta, desde logo, o sucesso da intervenção. As 

técnicas do NAAF promovem uma relação de grande proximidade com toda a 



 

65 

 

comunidade educativa, sobretudo com o corpo docente de todas as escolas do 

agrupamento, criando sinergias que facilitam indubitavelmente o sucesso da intervenção.  

É, também, promovido um trabalho de proximidade e de articulação com os vários 

organismos comunitários e respetivos técnicos, nomeadamente com a CPCJ, DGRS – 

Penafiel, EMAT, Centro de Saúde, Hospitais, Segurança Social, várias associações de 

solidariedade social do concelho, entre outras. Tal permite delinear estratégias partilhadas 

por todos aqueles que intervêm com cada aluno e sua família, sendo possível encontrar 

soluções mais criativas e adequadas à situação-problema. 

Também nos parece fundamental sublinhar a relação de grande proximidade e 

confiança estabelecida entre as técnicas do NAAF e os alunos. Este fator é de extrema 

relevância porque a relação empática e de confiança, imprescindível para qualquer 

intervenção, está já parcialmente estabelecida. 

Contribui ainda para o sucesso da ação do NAAF o facto de trabalhar em rede para 

identificar e intervir nas causas. Muitas dessas causas ultrapassam a capacidade de ação 

dos/as professores/as titulares de turma e/ou dos/as diretores/as de Turma. É importante 

que a comunidade continue a contar com o apoio deste organismo para dar resposta às 

situações problemáticas relacionadas com o abandono, o absentismo e a indisciplina, 

entre outras.  

 No ano letivo 2014/2015, o NAAF procurou inovar ao nível de algumas 

metodologias e estratégias de intervenção, no sentido de alargar o leque de 

problemas/competências abrangidos pela ação deste núcleo e aumentar o número de 

alunos abrangidos pelas ações. Em concreto, em contexto de grupo (além do tradicional 

contexto individualizado de intervenção), procuramos trabalhar competências que se 

relacionam diretamente com o sucesso escolar, nomeadamente reflexividade, atenção, 

autocontrole e concentração (GPS - Grupo Pró Saber, dirigido a alunos do 1.º ano do 1.º 

CEB). 

As “Tutorias” são uma outra resposta dada com o intuito de prevenir o abandono 

escolar, o absentismo e a indisciplina. A indicação dos alunos para beneficiar deste tipo 

de acompanhamento cabe aos professores titulares e aos Conselhos de Turma que, nas 

reuniões de avaliação (ao longo de todo o ano) identificam os/as alunos/as que 

apresentem insucesso escolar devido a problemáticas sociais, familiares e/ou 
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comportamentais, entre outras, e cujo apoio por parte de um tutor, possa reverter ou 

atenuar essa situação. Estes alunos são reportados ao NAAF, que coordena o apoio de 

tutoria, gerindo uma bolsa de professores. Os/as professores/as tutores/as são 

apoiados/as pelo NAAF na sua intervenção, tanto a nível documental como a nível de 

aconselhamento pontual. Entre tutor e tutorando é feita uma análise periódica dos planos 

de ação delineados e dos compromissos assumidos pelos alunos. São também realizadas 

monitorizações periódicas no sentido de verificar se os resultados estão a progredir em 

direcção aos objectivos inicialmente traçados. A chave do sucesso desta medida tem sido 

a relação privilegiada estabelecida entre alunos/as e tutores/as e os compromissos 

assumidos entre aqueles e estes. Neste ano letivo, foram sinalizados/as e 

encaminhados/as para tutoria 81 alunos/as, todos/as eles/as apresentando insucesso 

escolar e consequente risco de retenção.  

O “Clube+ da Ciência” deu, neste ano letivo, continuidade ao trabalho de 

desenvolvimento do gosto pelo conhecimento científico e a prática científica através 

técnicas de laboratório. Estiveram envolvidos  nas atividades do clube 32 alunos do 7.º, 

8.º e 9.º anos. As atividades decorreram sempre em laboratório e com protocolo 

experimental, com o intuito de proporcionar o ensino pela descoberta e raciocínios 

lógicos. O seu contributo levou a que todos os alunos envolvidos viessem a obter 

resultados de excelência e a alcançar o 1º e 2.º lugares na fase regional da Olimpíadas da 

Química Júnior. Registam-se como aspetos positivos os seguintes:  proporciona a 

possibilidade da experimentação em Ciência de uma forma mais individualizada; Permite 

aprender Ciência de uma forma lúdica; estruturar conhecimentos; mobilizar e utilizar 

saberes científicos, tecnológicos e culturais de forma a colmatar dificuldades e/ou 

potenciar capacidades;  Permite uma abordagem experimental das Ciências permitindo 

desenvolver competências específicas nos alunos, que lhes permitem melhor 

compreender conceitos que, sem ela, serão mais abstratos e difíceis de apreender; 

estimula a cooperação, o trabalho de grupo, a prática da autodisciplina, o prazer de 

aprender e de comunicar, elevando a autoestima dos alunos; promove a partilha de 

saberes entre os intervenientes e, por vezes, entre os diferentes anos de escolaridade; 

Melhorar as classificações das disciplinas de caráter mais experimental; Melhorar e/ou 

manter os lugares de mérito nas Olimpíadas da Química Júnior que dão projeção ao 

Agrupamento. 



 

67 

 

Para que esta ação continue a ter sucesso seria determinante vencer alguns obstáculos 

tais como: dispor de mais tempos letivos para um trabalho mais consistente; encontrar 

uma forma de conjugar horários dos docentes e das diferentes turmas; dotar o laboratório 

de mais materiais e equipamentos de apoio à prática experimental. 

 

A análise da ação “Ler+ Saber+” permite entender o seu contributo para a melhoria 

dos resultados escolares através da promoção da literacia da leitura, do desenvolvimento 

de hábitos e métodos de estudo e da utilização pelos alunos de espaços alternativos à 

sala de aula, geradores de concentração, de apoio ao estudo e de pesquisa visando a 

aquisição de novos saberes. Salienta-se a quantidade e qualidade das atividades 

dinamizadas que muito contribuiu para a grande participação dos alunos de todos os 

ciclos de escolaridade, mas também da restante comunidade escolar, em especial, a 

participação dos encarregados de educação em atividades como: o Clube de Pais 

Leitores, a Semana da Leitura, os Concursos/Desafios do mês, os Encontros com 

Escritores, as Feiras do Livro, os Bibliocafés e as Horas do Conto da Equipa das BE e em 

parceria com entidades exteriores à escola. Para o bom trabalho realizado ao longo do 

ano, contribuíram os seguintes fatores: a boa articulação entre ciclos, departamentos 

curriculares, conselhos de turma, clubes e projetos com as Bibliotecas Escolares; a 

disponibilidade dos professores em se deslocarem às escolas do Agrupamento em 

transporte próprio e, por vezes, fora do seu horário habitual; a colaboração voluntária e 

por livre iniciativa de alguns professores e a ajuda das Associações de Pais de Varziela e 

Escola sede que, sempre que solicitadas, tentaram enriquecer o fundo documental das 

BE.  

As atividades realizadas tiveram grande impacto, na medida em que contribuíram 

para motivar os alunos para a requisição domiciliária, estudo em grupo na BE e estudo 

individual com o apoio dos professores aí presentes e, dessa forma, desenvolver 

competências várias, facilitadoras da aprendizagem nos diversos contextos curriculares e 

não curriculares e constituíram também um fator de dinamismo da escola e de ponte entre 

a escola e o exterior – famílias e comunidade.  

    Convém, no entanto, salientar que a distância entre as escolas do Agrupamento 

dificulta a deslocação dos alunos às BE do Agrupamento para assistir, participar e 

dinamizar atividades. A esta dificuldade acresce o facto da falta de transportes para os 
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alunos. Realça-se, ainda, que, ao longo do ano letivo, os professores colaboradores foram 

saindo da BE para apoios, tutorias e outros cargos. 

 

O Clube “Aprender com Arte” constitui-se como uma resposta do Projeto 

Educativo/TEIP para cativar, despertar a atenção a alunos que se mostram desmotivados 

pelas tarefas escolares e que recusam participar no contexto sala de aula. Pretendeu, 

ainda, proporcionar a toda a comunidade educativa, uma abertura à Arte, promovendo 

atividades que privilegiam a utilização experimentação de meios expressivos em diversos 

suportes tecnológicos. 

 Ao longo do ano, o Clube estimulou a comunidade escolar com a promoção de 

iniciativas como: o concurso de presépios (a nível do agrupamento); concurso de 

máscaras de Carnaval; concurso «Ovos de Páscoa» e participou em outras atividades 

promovidas pela autarquia, como: Concurso de Presépios; Espantalhos e Concurso Pinta 

2015 “Pinta a Luz e a Solidariedade”. Com a participação nestas atividades, o 

Agrupamento destacou-se, mais uma vez, com a obtenção de boas classificações. 

O Clube ”Aprender com Arte” concretizou todos os seus objetivos previamente 

estabelecidos. Podemos até afirmar que ultrapassou os objetivos planificados, uma vez 

que, conseguiu envolver um maior número de encarregados de educação, de alunos a 

nível do 2º/3ºCEB, e  uma maior articulação com  escolas do 1ºCEB e Jardim de Infância 

do Agrupamento. 

 Com o contributo desta acção foi possível envolver alunos em “risco” e 

desmotivados, levando-os a desenvolver atividades apelativas de caráter mais prático 

apelando à criatividade.  

Em suma, todo o trabalho desenvolvido pelo Clube foi muito motivador e 

gratificante, uma vez que os alunos participavam com empenho, dedicação, criatividade e 

sempre com um sorriso.  

 

A ação “Eco Escola/ Clube do Ambiente” pretende educar e criar cidadãos 

conscientes e ativos pelo ambiente. Do trabalho realizado ao longo deste ano destacam-

se como aspetos positivos O envolvimento e participação dos alunos, dos Encarregados 

de Educação, da Comunidade Escolar e Educativa; a cooperação e colaboração ativa da 

Associação de Estudantes nas atividades; o papel do Clube na sensibilização ambiental e 

social; os valores ambientais aplicados/vivenciados que ultrapassam os muros da Escola 

para se disseminarem por outras Escolas. Como aspetos  constrangedores da actividade 
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desta acção destacam-se: apesar de toda a sensibilização ambiental, quando se realizam 

outras atividades dentro da escola, muito lixo é deixado no chão ou não é separado; 

muitos dos Assistentes Operacionais continuam a não separar os lixos; existe excessiva 

burocracia na prossecução do projeto Eco-Escola; a  inexistência de uma disciplina 

curricular não disciplinar,  como a Formação Cívica ou Educação para a Cidadania,  para 

envolver diretamente uma maior percentagem de alunos  e ainda, as dificuldades de 

conjugar as atividades do Clube com os horários das turmas. 

 

  A ação “Envolver para Participar” tem tido um contributo preponderante para a 

melhoria da imagem da escola no exterior e tem procurado envolver cada vez mais não 

só as famílias, mas toda a comunidade nas atividades e na vida da escola. Do conjunto 

das atividades promovidas tendo em vista a concretização dos objetivo da ação, 

destacam-se os seguintes aspetos positivos: o incentivo das práticas interdisciplinares,  

incremento da articulação vertical e horizontal; estreitamento de relações entre 

escola/comunidade; intercomunicação entre as diferentes escolas e comunidade 

educativa;  estreitar relações com outras escolas do concelho e outros agrupamentos; a 

partilha de experiências educativas; motivar para a envolvência dos alunos/pais/docentes 

e funcionários na operacionalização do PAA do Agrupamento; levar os diferentes agentes 

educativos a posicionarem-se criticamente face às ocorrências  e a proporem sugestões 

de melhoria; fomentar relações de sã convivência entre alunos dos diferentes ciclos de 

escolaridade; proporcionar experiência de integração aos futuros alunos; criar condições 

que favoreçam o convívio e cooperação dos encarregados de educação com simultâneo 

exercício de responsabilização por determinadas atividades; desenvolver estratégias 

conjuntas de superação de problemas evidenciados; efetivar formas de participação que 

revelem criatividade e demonstração de competências nos diversos elementos da 

comunidade educativa, com especial relevância para a descoberta de novos “talentos”; 

dar resposta às solicitações que nos são feitas por estruturas da  comunidade envolvente; 

dar visibilidade ao trabalho que desenvolvemos nos diferentes níveis da nossa 

intervenção; proceder ao reconhecimento do sucesso do trabalho desenvolvido; 

proporcionar condições para que as sugestões dos elementos da comunidade envolvente 

possam enriquecer o nosso trabalho resultando numa melhoria dos objetivos que se 

pretende atingir; a forma como a plataforma Edulink promoveu uma maior comunicação 

entre agentes educativos, alunos e encarregados de educação.  Houve, no entanto, 
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alguns aspectos que constituíram entraves à concretização de algumas iniciativas, 

nomeadamente: dificuldades de transporte; constrangimentos materiais; falta de tempo 

devida à obrigatoriedade do cumprimento dos programas; exigências burocráticas em 

crescendo; alguma falta de envolvimento de uma parte dos encarregados de educação, 

ainda notória mas cada vez menos numerosa. 

 

5  
DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS RELACIONADOS COM O 
ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE ESCOLAR NA SUPERVISÃO E 
INOVAÇÃO DA ESCOLA 

 

5.1.Envolvimento da Comunidade Escolar a nível de cultura de gestão e 

administração da escola, das relações interpessoais e das relações da escola 

com a família e a comunidade 

Para analisar o envolvimento da comunidade escolar na supervisão e inovação da 

escola  tem  sido prática comum da Equipa de Avaliação Interna a aplicação de inquéritos 

de opinião aos diversos membros da comunidade escolar-alunos, encarregados de 

educação, pessoal não docente e pessoal docente-, obedecendo a uma matriz/ 

referencial (Cf.Quadro 2, p.9), que incluem três domínios: cultura de gestão e 

administração da escola; o clima e ambiente educativo; as relações da escola com a 

família e a comunidade local.  Depois de, há dois anos, se ter apresentado a perspetiva 

dos alunos, no passado ano letivo, o segundo de vigência do Projeto TEIP, pretendeu-se 

apurar qual era a opinião dos assistentes técnicos e operacionais e dos encarregados de 

educação sobre o funcionamento da escola. No presente ano letivo foi a vez de auscultar 

a opinião dos docentes face às mesmas questões em estudo, acrescidas da vertente 

formação profissional.   Assim,  durante o mês de maio, foram entregues inquéritos, a 

todos os professores das escolas do Agrupamento, tendo sido recolhidos e validados 104 

inquéritos, cujos resultados são apresentados adiante. 

 

5.1.1 Resultados dos Inquéritos aplicados  ao pessoal docente. 

 

Foram aplicados inquéritos de opinião  aos docentes das diferentes escolas do 

Agrupamento, tendo sido recolhidos e validados 104 inquéritos. Neste universo estavam 

incluídas 3 pessoas com menos de 35 anos, 70 com idades entre os 35 e os 50 anos e 20 
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com mais de 50 anos. Onze pessoas não mencionaram a idade. Dezanove dos inquiridos 

pertenciam ao sexo masculino e sessenta e cinco ao sexo feminino. Houve vinte 

inquiridos que não indicaram o sexo.  

 

5.1.1.1 Cultura de gestão e administração 

Tabela 37 
Perceção dos docentes sobre a cultura de gestão e administração no Agrupamento 

 

Afirmação 
Disc. Total. Disc 

N.Conc  N 
Disc. 

Conc 
Conc. 
Total. 

f % f % f % f % f % 
A Direção mostra disponibilidade para nos ouvir quando  
solicitada 0 0 1 1 4 4.8 43 41,3 56 53,8 

Não há um bom relacionamento entre nós e a Direção  66 63,5 27 26 3 2,9 6 5,8 2 1,9 

A Direção aceita as nossas sugestões para o funcionamento 
da escola 0 0 7 6,8 23 22,3 60 58,3 13 12,6 

A Direção não implementa as sugestões de melhoria que 
apresentamos para o funcionamento da escola 
 
 
 
 
 
 
funcionamento da escola.de melhoria que apresentamos 
para o funcionamento da escola. 
 de melhoria que apresentamos para o funcionamento da 
escola. 

21 20,6 53 52 19 17.7 9 8,7 0 0 

As informações da Direção circulam devidamente e 
atempadamente.  1 1 11 10,6 19 18,2 61 58,7 12 11,5 

A Direção não compreende os nossos problemas. 
 

27 26 55 52,9 13 12,9 7 6,7 2 1,9 

A Direção sabe gerir conflitos. 
 

2 1,9 0 0 18 17,3 67 64,4 17 16,3 

A distribuição do nosso serviço é feita com correção. 
 

1 1,0 8 7,7 22 21,3 56 54,3 16 15,6 

 A Direção apoia o desenvolvimento das atividades 
(culturais, desportivas, etc.) que nós propomos. 0 0 0 0 10 9,7 55 52,9 39 37,5 

A Direção preocupa-se com a manutenção da disciplina na 
escola. 

0 0 4 3,8 12 11,5 64 61,5 27 26 

A Direção não encoraja a nossa formação contínua (Cursos, 
palestras, etc.). 49 47,6 42 40,8 6 5,8 6 5,8 0 0 

 A Direção não nos envolve na autoavaliação da escola.  
 36 34,3 47 46,0 13 12,7 5 4,9 2 2,0 

 A Direção pede-nos sugestões para resolver os problemas 
identificados nos resultados obtidos na autoavaliação da 
escola. 

2 1,9 4 3,9 22 21,3 62 60,2 13 12,6 

 A Direção partilha competências e responsabilidades com 
as chefias intermédias. 3 2,9 2 1,9 25 24,3 56 54,4 17 16,5 

A Direção não faz uma boa gestão dos recursos materiais 
disponíveis. 23 22,2 57 54,9 16 15,4 5 3,6 3 2,9 

 A Direção tem uma visão estratégica para a escola.  
 0 0 3 2,9 19 18,2 60 57,7 22 21,2 

A Escola tem uma boa liderança. 
 

0 0 5 4,8 12 11,5 55 52,9 32 30,8 

 Disc. Total.-Discordo Totalmente     Disc.-Discordo     N.Conc  N Disc.-Não concordo nem discordo    Conc.-Concordo    Conc. Total.-Concordo 
Totalmente                                                                         
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Na tabela acima apresenta-se a perceção dos docentes sobre o desempenho da 

Direção. Verifica-se que a maior parte dos inquiridos incidem as suas respostas numa 

concordância ou concordância total relativamente à qualidade do desempenho da 

Direção. As respostas evidenciam qualidade na relação da Direção com os docentes. 

Transparece claramente o agrado dos docentes para com o desempenho da Direção, nos 

vários aspectos focados. São residuais as respostas que se inclinam para uma 

apreciação menos favorável desse desempenho. A predominância recai sobre as 

apreciações feitas nos dois níveis de resposta mais elevados. As questões são 

respondidas com claro posicionamento nas escolhas que denotam correspondência da 

acção da Direção, face aos interesses dos inquiridos. De salientar, apenas, alguns 

constrangimentos que se prendem com a qualidade das comunicações proporcionadas 

pela Direção, com a partilha de competências e responsabilidades com as estruturas 

intermédias, com a gestão dos recursos materiais disponíveis e com a aceitação de 

sugestões de melhoria. Neste aspecto deverá ser feito um esforço de melhoria, resultante 

do juízo feito pelos docentes inquiridos.  

 

5.1.1.2. Clima e ambiente educativo 

Tabela 38 
Perceção dos docentes sobre a sua Interação com os alunos 

 

Afirmação Disc. Total. Disc 
N.Conc  N 

Disc. Conc 
Conc. 
Total. 

f % f % f % f % f % 
Existe um bom relacionamento entre nós e os alunos. 

 

0 0,0 2 1,9 3 2,9 54 52 45 43,5 

Os alunos procuram-nos quando têm algum problema 

seu, ou dos seus colegas, para resolver.  
0 0,0 0 0,0 1 1,0 76 73,0 27 26,0 

Os alunos respeitam-nos. 

 

1 1,0 6 5,8 14 13,6 57 55,3 25 24,3 

Costumamos intervir sempre que nos apercebemos do 

comportamento inadequado de um aluno. 
0 0,0 0 0 4 3,9 58 56,9 40 39,5 

Colocamo-nos à disposição dos alunos para os ouvir, 

quando somos procurados por eles. 
0 0,0 0 0 3 2,9 51 49,5 49 47,5 

Sentimo-nos à vontade para lidar com crianças com 

necessidades educativas especiais. 
1 1,0 9 8,7 28 26,8 37 35,6 29 27,9 

Há respeito mútuo entre os professores e o pessoal 

não docente. 
0 0,0 2 1,9 6 5,8 49 47,1 47 45,2 

Há colaboração entre os professores e o pessoal não 

docente na observação do cumprimento das regras de 

comportamento dos alunos. 

1 1,0 1 1,0 8 7,7 56 53,8 38 36,5 
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Não há colaboração entre os professores e o pessoal 

não docente para os alunos manterem a sala de aula 

limpa e organizada. 

33 31,7 47 45,2 6 5,8 13 12,5 5 4,8 

Os professores são excessivamente exigentes com o 

trabalho do pessoal não docente. 
31 29,8 54 51,9 11 10,5 8 7,8 0 0,0 

Os professores não reconhecem o trabalho do pessoal 

não docente. 
45 43,2 49 47,1 9 8,7 0 0,0 0 0,0 

O pessoal não docente é orientado pelos professores 

para trabalhar com os alunos com necessidades 

educativas especiais. 

3 3,0 10 10,0 41 40,5 36 35,6 11 10,9 

Os alunos desta escola são bem comportados. 

 

0 0,0 24 23,8 28 27,6 39 38,6 10 10,0 

Os alunos conhecem bem as regras a cumprir na 

escola. 

 

1 1,0 11 10,6 15 14,4 62 59,6 15 14,4 

As situações de indisciplina dos alunos são bem 

resolvidas. 

 

2 1,9 11 10,6 15 14,4 62 59,6 15 14,4 

Há um bom relacionamento entre o pessoal não 

docente e os professores. 
0 0,0 0 0,0 6 5,8 48 46,6 49 47,6 

Quando há atividades na escola os Encarregados de 

Educação gostam de vir. 
0 0,0 1 1,0 22 21,2 56 53,8 25 24,0 

Existe harmonia no meu ambiente de trabalho. 

 

1 1,0 3 2,9 7 6,7 59 56,7 34 32,7 

O ambiente de trabalho não é bom. 

 

45 43,3 41 39,3 3 2,9 12 11,5 3 2,9 

 
 

É plausível uma leitura de agrado pela qualidade das relações interpessoais 

existentes entre docentes e alunos e ainda dos docentes com os assistentes operacionais 

e encarregados de educação.  

Os resultados expressos na tabela reflectem a existência de um grau de satisfação 

elevado dos inquiridos, face ao relacionamento com os alunos. Claramente se pode inferir 

da qualidade da resolução dos problemas disciplinares ocorridos e do respeito que é 

dedicado aos professores. As respostas às questões relacionadas com o relacionamento 

com os assistentes operacionais e encarregados de educação, também se concentram 

nos dois níveis mais elevados de satisfação. São residuais as opiniões que se reportam a 

algum tipo de situações que desabonem, face à qualidade do ambiente humano, vivido na 

comunidade escolar. Como tal, a leitura é claramente favorável ao bom ou muito bom 

relacionamento interpessoal nesta comunidade educativa. 
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5.1.1.3. Funcionamento dos órgãos de gestão intermédia e Formação Profissional 

Tabela 39 
Perceção dos docentes  sobre os órgãos de gestão intermédia e sobre a formação específica para o seu desempenho profissional 

 

Afirmação Disc. Total. Disc 
N.Conc   
N Disc. Conc 

Conc. 
Total. 

f % f % f % f % f % 

A formação profissional obtida é suficiente para o meu 

desempenho. 4 3,8 16 15,4 8 7,7 53 51 23 22,1 

Tenho aplicado os ensinamentos recolhidos nas ações 

de formação que frequentei. 0 0 4 3,8 4 3,8 70 67,4 26 25 

Sinto-me preparado/a para trabalhar com os alunos 

com Necessidades Educativas Especiais. 2 1,9 15 14,4 21 29,8 40 38,5 16 15,4 

O Coordenador (de Departamento/Estabelecimento)  

está disponível para colaborar com os docentes. 0 0 1 1 9 8,7 60 57,6 34 32,7 

Coordenador (de Departamento/Estabelecimento) 

promove uma boa coordenação entre o trabalho de 

todos. 

0 0 0 0 9 8,7 58 55,7 37 35,6 

Existe trabalho colaborativo entre os docentes do 

Departamento. 0 0 2 1,9 8 7,7 62 59,6 32 30,8 

Existe trabalho colaborativo nos Conselhos de Turma. 

 

0 0 1 1 15 14,4 64 61,5 24 23,1 

Sinto-me apoiado/a pelos meus colegas quando tenho 

dificuldades. 
0 0 0 0 10 9,6 65 62,5 29 27,9 

Indique os assuntos que gostaria de tratar nas próximas formações: 
 
 
-Formação sobre trabalho com alunos com NEE; 

-Processo(s) de ensino e de aprendizagem com alunos NEE; 

-Ferramentas pedagógicas e didáticas para trabalhar com 
alunos com NEE; 

-Utilização de computadores (e outras ferramentas 
informáticas) na prática lectiva – 2 pessoas; 

-Formação específica nos diferentes grupos; 

-Métodos e Instrumentos de avaliação psicológica em 
contexto escolar;  

-Primeiros Socorros e Suporte básico de vida. 

 

-Gestão de conflitos – 2 pessoas 

-Indisciplina na sala de aula 

-Novas metas curriculares- 2 pessoas 

-Ensino da Matemática e do Português-2 pessoas 

- Ciências experimentais 

- A Matemática na educação pré-escolar 

-As Ciências aplicadas à educação pré-escolar 

- Mais prática e menos teoria 

-Ferramentas pedagógicas para trabalhar com alunos N.E. 
E. 

 
 
 

Pela análise dos resultados plausíveis na tabela acima, pode concluir-se que a 

população inquirida, os docentes deste Agrupamento, valorizam o papel desempenhado 

pelos coordenadores, o trabalho colaborativo entre docentes e o trabalho colaborativo nos 

conselhos de turma. Pautam as suas respostas às questões deste teor, com níveis de 

grande concordância, indicativas de boa ou muito boa qualidade destas prestações. A 
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soma das percentagens atribuídas ao nível concordo e concordo totalmente, deixam ver 

um elevado grau de satisfação. São nulas as percentagens de docentes descontentes 

com estas prestações. O mesmo acontece quanto ao sentimento de se sentir apoiado 

pelos colegas. Quanto à questão relativa à suficiência da formação profissional e à 

preparação para trabalhar com alunos com Necessidades Especiais, pode-se verificar 

alguma tendência para exprimir algumas dificuldades, embora em pequeno número de 

respostas. No entanto, parece de valorizar esta inferência. Também é possível ler uma 

boa ou muito boa aplicação dos resultados das formações na vida profissional dos 

docentes. O agrado face a estas questões não é absolutamente transparente pela análise 

das respostas. 

5.1.1.4. Relações da escola com a família e a comunidade local 

Tabela 40 
Perceção dos docentes sobre as relações da escola com os encarregados de educação e com a comunidade local 

Afirmação Disc. Total. Disc 
N.Conc  N 

Disc. Conc 
Conc. 
Total. 

f % f % f % f % f % 
A nossa relação com os Encarregados de Educação não é 

boa. 
50 48,1 41 39,4 10 9,6 3 2,9 0 0,0 

A nossa relação com os Encarregados de Educação dos 

alunos com Necessidades Educativas Especiais é boa. 
0 0,0 7 6,7 25 24,0 39 37,5 33 31,7 

 Os Encarregados de Educação costumam respeitar-nos. 1 1,0 5 4,8 12 11,5 61 58,7 25 24,0 

Os Encarregados de Educação não costumam compreender 

as informações que lhes damos. 
11 10,6 56 53,8 23 22,1 12 11,5 2 1,9 

Os Encarregados de Educação não gostam de conversar 

connosco. 
23 22,1 62 59,6 14 13,5 3 2,9 1 1,0 

Os pais têm dificuldade em vir à escola por causa do seu 

trabalho. 
0 0,0 20 19,2 24 23,1 53 51,0 7 6,7 

Os Encarregados de Educação deslocam-se à escola 

regularmente. 
0 0,0 20 19,2 33 31,7 44 42,3 6 5,8 

O Diretor de Turma promove o diálogo com os 

Encarregados de Educação, através de reuniões e 

mensagens escritas. 

0 0,0 0 0,0 6 5,8 54 51,9 44 42,3 

O Diretor de Turma informa com tempo os Encarregado de 

Educação sobre as reuniões e atividades na escola. 
0 0,0 0 0,0 4 3,8 51 49,0 49 47,1 

O Diretor de Turma mantém os Encarregados de Educação 

atualizados sobre o desempenho escolar do aluno. 
0 0,0 0 0,0 8 7,7 61 58,7 34 32,7 

58. O horário de atendimento da Direção de Turma está de 

acordo com a disponibilidade dos Encarregados de 

Educação. 

3 2,9 9  8,7 29 27,9 40 38,5 23 22,1 

O Diretor de Turma está disponível para atender os 

Encarregados de Educação fora do horário de atendimento, 

quando combinado com antecedência. 

0 0,0 0  0,0 11 10,6 48 46,2 45 43,3 

Os Encarregados Educação contatam o Diretor de Turma 

por telefone para obter informações sobre o desempenho 

do/a filho/a. 

2 0,0 9 8,7 25 24,0 46 44,2 22 21,2 
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Os Encarregados Educação são informados com 

antecedência das reuniões ou atividades na escola. 
1 1,0 1 1,0 3 2,9 44 42,3 52 50,0 

62. Há atividades que mostram à comunidade o que 

fazemos na escola. 0 0,0 0 0,0 5 4,8 62 59,6 36 34,6 

63. A escola incentiva a participação dos pais na vida 

escolar (através das Associações de pais e de outros 

modos). 

1 1,0 0 0,0 6 5,8 55 52,9 42 40,4 

64. A escola coopera com outras instituições locais (ex. 

Câmara Municipal, Junta de Freguesia, Associações). 
0 0,0 0 0,0 6 5,8 61 58,7 37 35,6 

65. A escola estabelece parcerias com estruturas sociais.  

 
0 0,0 0 0,0 21 20,2 58 55,8 25 24,0 

66. A escola está aberta à comunidade. 

 
0 0,0 0 0,0 7 6,7 45 43,3 52 50,0 

67. Os encarregados de educação costumam corresponder 

às solicitações da escola para participarem nas atividades. 
0 0,0 1 1,0 15 14,4 62 59,6 26 25,0 

68. Há participação da comunidade educativa nas 

atividades da escola. 
0 0,0 0 0,0 7 6,8 69 66,3 38 36,5 

 

 

        A tabela anterior revela que os inquiridos consideram muito positiva a relação da 

escola com o exterior- famílias e  comunidade, nomeadamente através do Diretor de 

Turma e do seu papel. Tal é percebido pelo elevado número de respostas nos itens 

concordo e concordo totalmente às afirmações de qualidade das prestações da escola. 

Igualmente se infere que os docentes têm a noção que a sua participação na escola 

deveria ser mais ativa.  

 

Face às temáticas avaliadas houve uma valorizável proposta de sugestões de 

melhoria por parte dos inquiridos, que podem ser encontradas no capítulo seguinte (p. 

84). 

  

6. 

  
CONCLUSÕES SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO TEIP E 
PROPOSTAS DE MELHORIA 
 

 

     Cumpre-nos, neste contexto, refletir sobre a implementação do nosso Projeto, como 

agrupamento TEIP que somos e, consequentemente, projetar a nossa ação com vista a 

uma crescente qualidade da nossa realização, como escola. O presente relatório reflete o 

que somos e o que fomos capazes de conseguir, pretendendo constituir um elemento de 
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visualização global da forma como os objetivos expressos no quadro de referência foram 

atingidos.  

Pelo presente relatório se apura o tratamento quantitativo e qualitativo dos 

diferentes indicadores. Este trabalho de análise e reflexão conduz ao conhecimento do 

grau de cumprimento do Programa TEIP e do Projeto Educativo, referentes que pautam a 

nossa ação e que agora, em final de ano letivo, traduzem um resultado do nosso trabalho 

e o grau de sucesso das práticas implementadas, no ano letivo que agora termina.  

Porém, como é plausível neste documento, não isolamos a nossa análise apenas 

nos dados do presente ano letivo. Tivemos a preocupação de fazer apelo ao passado, 

num continuum, em que a situação presente só pode ser entendida e analisada com 

referência ao que fomos, nos últimos anos, em estreita relação com aquilo que, no 

presente, somos capazes de fazer. Apenas com este olhar crítico que contemple o 

passado próximo e a consequente leitura da realidade presente, se cumprem os 

desígnios da autoavaliação que estamos a fazer, com a produção deste relatório e com o 

estudo nele retratado e que se prende com as prestações dos alunos, o desempenho dos 

docentes, as diversas ações dinamizadas e a forma como cada uma delas concorreu para 

o sucesso.  

Para além disto, a equipa de autoavaliação não poderia limitar este estudo às 

constatações do conseguido, tem de perspetivar o futuro, preconizar a mudança dos 

processos e dos meios com vista ao progresso desejado. Só desta forma se completa o 

propósito da autoavaliação, uma  apropriação,  de forma crítica, do trabalho desenvolvido, 

com vista a uma nova estruturação do mesmo, à criação de novos e melhores meios e 

respostas, com vista a melhorar os resultados. 

Pretende-se levar este relatório ao conhecimento da comunidade educativa e com 

ele fornecer informação sobre o patamar dos nossos desempenhos, a postura crítica 

sobre o conseguido, com vista à criação de novos e melhores meios e respostas, rumo a 

uma melhoria e crescente qualidade dos nossos desempenhos. 

 

A equipa de avaliação interna tem como objetivo, através deste relatório, 

disponibilizar um instrumento que reflita o conseguido e permita o acesso a novos e 

melhores níveis de desempenho. Por ele monitorizamos situações e verificamos a 

necessidade de mudança e incentivo, potencializadores de um melhor resultado. A equipa 

de avaliação interna está consciente de que não bastaria monitorizar e acompanhar um 
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processo se, a partir dos resultados, não fosse feito um estudo e não fossem refletidas as 

oportunidades de mudança. Assim, este relatório termina com a indicação de uma 

proposta de melhoria. Esta proposta foi elaborada por todos os agentes, pensada  a partir 

e com respeito pela nossa realidade e será  implementada por todos os que concorrem 

para o ensino e aprendizagem, levado a cabo neste Agrupamento. Interessa que esta 

proposta de melhoria seja lida como um contributo para esbater as dificuldades 

percecionadas e irradicar os constrangimentos verificados, com referência a meios que 

podem ser utilizados e rentabilizados, neste processo de melhoria que perseguimos e 

com vista ao qual, não poupamos esforços. 

 

 

Propostas de Melhoria   

No final do ano letivo, cada um dos departamentos curriculares, como se referiu, 

debruçou-se sobre a autoavaliação do seu trabalho e perspetivou as possibilidades de 

promoção do sucesso educativo. Apesar de todos os departamentos curriculares se 

congratularem com os resultados obtidos e pugnarem pela continuação dos padrões de 

qualidade conseguidos, afirmam a vontade de melhorar. Conhecidos os aspetos bem 

conseguidos e aqueles que obstaram, de alguma forma, a um maior sucesso do trabalho 

desenvolvido, os departamentos curriculares harmonizaram-se numa proposta de 

melhoria que, no entender dos docentes, ajudará a esbater as dificuldades sentidas e 

criará novas oportunidades de aumento dos níveis de sucesso e desempenho dos 

departamentos.  

 

Da reflexão levada a cabo em todos os departamentos curriculares foram elencados 

alguns aspetos a melhorar, a saber:  

 

Ao nível do Pré-escolar: 

-Melhorar a proporção de crianças/educadoras e assistentes, no pré-escolar, para 

permitir o acompanhamento e apoio individualizados;  

-Assegurar a quantidade e qualidade dos equipamentos e materiais, no Pré-escolar; 

-Aquisição de novos equipamentos ou manutenção dos existentes, nomeadamente os 

equipamentos informáticos, para que não haja repercussões negativas ao nível da 

aquisição de competências por parte dos discentes. 
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-Apoio individualizado ou mais direto às crianças com mais dificuldades quer ao nível 

cognitivo, bem como, comportamental. 

-Disponibilizar  atividades para a Componente de Apoio à Família tendo em conta que 

as crianças passam demasiadas horas dentro do mesmo espaço com uma diversidade 

muito reduzida de atividades (quer por falta de material quer por falta de recursos 

humanos) o que não é recomendável nem salutar. 

 

 

Ao nível dos 1º, 2º e 3ºciclos: 

-Maior articulação com os Serviços de Psicologia, a fim de se conseguirem respostas 

para alunos com dificuldades, nomeadamente no que respeita a dificuldades de 

concentração. 

-Cuidado na elaboração dos horários das turmas, no sentido de colocar as aulas 

teóricas antes das disciplinas mais práticas;  

-Criação de condições para que todas as turmas possam beneficiar de aulas de apoio 

educativo, desde o início do ano; 

-Continuação do apoio individualizado ou mais direto às crianças com mais dificuldades 

quer ao nível cognitivo, bem como, comportamental; 

-Maior articulação com os Serviços de Psicologia a fim de divulgar técnicas que 

trabalhem a atenção e concentração; 

-Cuidado na elaboração dos horários das turmas, no sentido de colocar as aulas 

teóricas antes das disciplinas mais práticas;  

-Criação de condições para que todas as turmas possam beneficiar de aulas de apoio 

educativo, desde o início do ano; 

-Continuar a dinamizar a Biblioteca Escolar incentivando os alunos a frequentá-la; 

-Apelar ao envolvimento dos encarregados de educação nas práticas de promoção da 

leitura,  bem como na sua colaboração no processo de ensino e da  aprendizagem dos 

seus educandos; 

-Criação de horários comuns sem atividades letivas para a realização de reuniões de 

preparação das actividades letivas e/ou pedagógicas (atividades extracurriculares; 

supervisão pedagógica; preparação de aulas, partilha de materiais, etc) 

-Manutenção e reforço de medidas educativas como as assessorias e as tutorias; 

-Criação de uma sala de estudo com professores que orientariam os alunos que a ela 

se desloquem. 
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-Planificar as visitas de estudo de forma a estas serem mais abrangentes e 

transversais a várias disciplinas e ocuparem o menor tempo letivo possível; 

-Programação conjunta, em conselho de turma, das fichas de avaliação, de forma a 

evitar a sobrecarga em algumas semanas, a fim de haver mais condições para os alunos 

estudarem; 

-Apelar ao envolvimento dos encarregados de educação e sua colaboração no 

processo de ensino e da aprendizagem dos seus educandos; 

-Responsabilização dos encarregados de educação face ao comportamento 

indisciplinado de alguns alunos; 

 

 

 

 

        Para além dos departamentos curriculares, outras estruturas do agrupamento, 

nomeadamente os coordenadores das Ações do Projeto TEIP,  foram chamados a 

perspetivar os aspetos bem sucedidos das suas práticas e aqueles que precisam de 

melhorar. Estes últimos constam de listagem que a seguir se apresenta: 

 

Ação «Ler + Saber +» 

- Adjudicar à biblioteca mais docentes de diferentes grupos disciplinares, para enriquecer 

a Biblioteca com as suas competências diversificadas; 

-Destacar mais um/uma assistente operacional para o serviço da Biblioteca; 

-A Biblioteca deveria dispor do apoio permanente de um docente que domine as 

competências T.I.C.  

 

Ação «Clube + da Ciência» 

Aumentar a carga horária com os seguintes objetivos: 

1º ciclo – permitir que maior número de turmas possam participar; 

2º ciclo – permitir que algumas turmas possam participar; 

3º ciclo – consolidar os conteúdos/atividades não as fracionando; 

3º ciclo – apoiar os alunos com maiores dificuldades e com nível inferior a três à disciplina 

de Ciências Físico Químicas, numa versão de apoio pedagógico experimental. 
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Ação «N.A.A.F» 

-Dada a falta de conhecimento da comunidade escolar sobre os serviços prestados pela 

Equipa de Integração e pelo NAAF seria importante que estas estruturas funcionassem 

em espaços/salas diferentes. Mais ainda, esta separação garantiria uma maior 

confidencialidade dos atendimentos, imprescindível na intervenção psicossocial; 

-Elucidar toda a comunidade educativa (alunos, professores, assistentes operacionais, 

etc.) da missão, objetivos e as funções de cada uma destas estruturas (NAAF, Equipa de 

Integração); 

-Melhorar o atendimento telefónico em muitas vertentes, nomeadamente identificação do 

interlocutor e do assunto antes de ser passada a chamada, registar o contacto (nome e 

número de telefone) e o assunto de quem liga para poder ser devolvida a chamada; 

-Os encarregados de educação e demais envolvidos no processo educativo devem ser 

anunciados à chegada à escola e acompanhados ao local que procuram, evitando que se 

desviem do percurso ou que interfiram na dinâmica escolar; 

-O espaço físico do NAAF deveria ser mais adequado à sua função, de forma a conferir 

maior dignidade, conforto e seriedade à intervenção. Neste sentido, sugerimos a 

existência de dois gabinetes, um para atendimento e outro para desenvolvimento de 

trabalho burocrático; 

-Os casos encaminhados para o NAAF devem ser sempre acompanhados do 

preenchimento do modelo próprio de encaminhamento, no qual deve estar explícito o 

motivo do encaminhamento e o que se pretende dele; 

-Criação de uma bolsa de professores tutores mais estável, de forma a antecipar o início 

do projeto de tutoria em cada ano letivo e a ser viável a especialização dos elementos que 

fazem parte da ação; 

-Aquisição de materiais de avaliação psicológica. 

 

Ação «Eco-escola/Clube do ambiente» 

-Apesar de toda a sensibilização ambiental, quando se realizam outras atividades dentro 

da escola, muito lixo é deixado no chão ou não é separado. 

-Muitos dos Assistentes Operacionais continuam a não separar os lixos; 

- A  inexistência de uma disciplina curricular não disciplinar,  como a Formação Cívica ou 

Educação para a Cidadania,  para envolver diretamente uma maior percentagem de 

alunos 

-Dificuldades de conjugar as atividades do Clube com os horários das turmas 
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Ação «Aprender com a arte» 

-Disponibilizar mais recursos materiais para desenvolvimento das atividades; 

-Destacar mais professores-colaboradores para o projeto. 

-Aumentar a atribuição de tempos letivos para trabalhar com os alunos. 

 

 

Ação «Envolver para participar» 

- Escolher melhor o timing da realização de algumas das atividades. 

- Ser criativos na escolha das atividades. 

- intensificar os pedidos de colaboração às estruturas autárquicas. 

-Continuar a suscitar a intervenção das Associações de Pais como parceiros 

indispensáveis na criação de meios para as atividades. 

-Centrar as atividades em temas estruturantes e por anos de escolaridade. 

- Otimizar a utilização da plataforma Edulink, nomeadamente ao primeiro ciclo e pré-

escolar, como forma de desenvolvimento da intercomunicação entre escolas. 

- Dar maior visibilidade a todo o trabalho e empenho que nesta comunidade educativa se 

verifica. 

-Fazer uma avaliação das atividades cada vez mais conclusiva, de modo a que tenha 

repercussões no futuro. 

 

 

Foram também consultados  outros intervenientes da comunidade escolar-alunos, 

encarregados de educação, assistentes técnicos e operacionais, professores- para 

efetuarem uma avaliação da escola em diferentes domínios e para apresentarem aqueles 

aspetos que consideram ser prioritária uma intervenção. As sugestões destes atores da 

vida da escola são apresentadas nas páginas seguintes: 

 

Sugestões de melhoria dos alunos 

a) Em relação ao trabalho da Direção: 

-Melhor aproveitamento de espaços da escola;   

-melhorar as condições nas salas;  

-melhorar a limpeza;  

-A direção deveria estar mais a par dos acontecimentos bons e maus dos alunos;  

-Deve continuar a atuar da forma como tem atuado;  



 

83 

 

-medidas mais eficazes para alterar os maus comportamentos(os castigos deviam ser 

mais “duros”);  

-Atuar de forma igual com todos os alunos na aplicação dos “castigos”, pois há alunos 

(Ex: alunos do 9ºano) que têm tratamento diferente;  

-arranjar mais materiais para EV/ET;  

-Devia haver mais atividades extra-aulas;  

-devia haver mais mesas e cadeiras no Polivalente;  

-A direcção devia disponibilizar mais tempo para ouvir os alunos;  

-melhorar a segurança (controlo de entradas e saídas). 

 

b) Em relação às relações entre os membros da comunidade escolar: 

-Os funcionários deveriam ser mais simpáticos;  

-ter intervalos maiores(acabar com os intervalos de 5 minutos);  

-Devia haver mais atenção pelos alunos, em especial nos intervalos,  por parte da 

Direção, professores e funcionários;  

-os alunos deviam empenhar-se mais(estar mais atentos na aulas, etc);  

-os funcionários não se deveriam ausentar dos pavilhões;  

-deveria haver mais funcionários nos pavilhões;  

-melhorar a higiene nas casas de banho;  

-melhorar as refeições e diversificar a ementa;  

-professores e funcionários deviam ser mais compreensivos;  

-o atendimento da papelaria deve ser mais rápido;  

-A escola deveria ter mais momentos de diálogo(assembleias de escola). 

 

c) Em relação às condições da escola: 

-Devia haver mais visitas de estudo;  

-os alunos deviam ser tratados de forma igual;  

-instalar ar condicionado nas salas mais frias/quentes;  

-arranjar o pavilhão de Ed.Física e os balneários(colocar portas nos balneários; colocar 

cacifos)  

-colocar mais cacifos nos pavilhões;  

-Criar um local/espaço para guardar materiais de EV/ET;  

-implementar mais atividades (desporto, etc);  

-a biblioteca devia estar aberta na hora de almoço;  
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-criar uma sala para fazer trabalhos de grupo;  

-Criar um plano de ação contra a violência e bullying nos intervalos;  

-Devia haver mais coberturas-no exterior dos pavilhões e no acesso ao portão;  

-dar mais apoios; 

-ligar mais vezes o aquecimento no inverno;  

-melhorar as instalações e os equipamentos;  

-acabar com os intervalos de 5 minutos;  

-comprar coletes novos para Ed.Física;  

-consertar o piso e a vedação do campo de futebol;  

-substituir com mais rapidez as lâmpadas fundidas;  

-pintar as salas 22 e 23 

-Melhorar a cantina e as refeições 

 

d) sobre as relações da escola com a família e a comunidade: 

-Contratar mais funcionários;  

-dinamizar mais atividades na cidade;  

-criar algumas atividades para pessoas com mais idade(avós);  

-fundar uma rádio escolar;  

-os encarregados de educação deviam vir à escola com mais regularidade;  

-promover mais atividades em parceria com instituições locais;  

-os encarregados de educação deveriam participar mais nas atividades;  

-a comunicação/informação com os encarregados de educação deve incluir aspectos 

positivos e negativos;  

-os alunos da EB 2,3 também deviam participar nas actividades do Dia da Criança. 

 

 

Sugestões de melhoria dos Pais e Encarregados de Educação 

-As informações sobre as atividades/iniciativas da escola não são transmitidas 

atempadamente de forma a que as famílias se possam organizar e  ajustar os seus 

horários; 

-Aumentar o número de profissionais não docentes para apoiar os alunos; 

-Promover ações de formação para melhorar o desempenho do pessoal não docente. 

-Marcação de reuniões com os encarregados de educação em horário pós-laboral; 

-Alguns docentes deveriam ser mais rigorosos no cumprimento dos horários; 
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-Aumentar o número de cacifos, de mesas e de cadeiras no Pavilhão Polivalente da 

EB2,3. 

-Criar espaços para a prática desportiva nas escolas EB1 e melhorar as condições do 

pavilhão gimnodesportivo da EB 2,3. 

-Cuidar da higiene em todos os estabelecimentos escolares do Agrupamento; 

-Dinamizar mais actividades para incentivar a participação dos encarregados de 

educação; 

-Falta de cultura de participação dos pais na vida da escola e das associações de pais; 

-Realização de actividades em horário pós-letivo/laboral para favorecer maior participação 

das famílias; 

- promover atividades em conjunto de escolas e associações de pais, para incentivar a 

maior participação das famílias. 

 

Sugestões de melhoria do Pessoal Docente 

-Os encarregados de educação deveriam respeitar mais os professores;  

- Os alunos deveriam ser penalizados pelas faltas de educação, pela falta de valores 

sociais e  pela agressividade; 

- «Descentralizar» competências; 

- Haver uma coordenação mais eficaz. 

- Existir mais pessoal não docente para acompanhar as atividades não letivas. 

- Promover ações de sensibilização/formação para pais, em horário pós-laboral, uma vez 

por período, sobre temas como: regras de estudo, indisciplina, crescimento na 

adolescência, importância da higiene, etc. 

  

Felgueiras, 20 de julho de 2015 

A equipa de avaliação Interna 

 

 

 

 

Avelino Dias(Coordenador da Equipa); Maria Isabel Rodrigues(Coord.TEIP); Maria de Fátima Fonseca(Coord. do Pré-

escolar); Ana Felisbela Marques(Coord. do 1ºciclo); Marisa Lucas(Coord. do Departamento de Línguas); Mário Daniel 

Azevedo(Coord. do Departamento de Ciências  Humanas e Sociais); Arminda Dinis(Coord. do Departamento de Ciências 

Exatas e Naturais); José Alegre(Coord. do Departamento de Expressões); Ernestina Pereira(Coord. da Educação Especial); 

Vitor Dias (Coord. da Oferta Complementar); Luísa Azevedo e Margarida Lobo (Coord. de Diretores de Turma); António 

Guimarães(Rep. dos Assist.Técnicos e Operacionais); Célia Pinto e Vitor Araújo(Rep. dos Enc. de Educação); Mariana 

Pinto e Rui Moreira(Rep. dos alunos). 


