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1. Introdução 
 

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

vindo a desenvolver, de há alguns anos a esta parte,  um trabalho regular de avaliação do 

Agrupamento, seguindo as disposições da alínea d), do artº 6º, da Lei n.º 31/2002, relativa 

ao sucesso escolar, com 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 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.  

Neste sentido, a Equipa de Avaliação Interna elaborou o presente relatório, que 

apresenta as seguintes áreas avaliadas no ano letivo 2017-2018:  

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 do Projeto Educativo/TEIP 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) contributos do Plano Anual de Atividades (PAA) para a concretização do 

projeto Educativo/Teip; 

4) envolvimento da comunidade escolar na supervisão e inovação na escola 

em três domínios – perceção 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 
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capítulo, apresenta-se a perspetiva dos diferentes membros da comunidade 

escolar(alunos, encarregados de educação, pessoal docente e pessoal não docente)   

sobre o funcionamento do Agrupamento e as suas propostas de melhoria. 

  Assim, no 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). 

Numa etapa seguinte (secção 5) apresenta-se, de forma sintetizada, os contributos 

do Plano Anual de Atividades para a concretização do projeto Educativo/Teip e para o 

sucesso escolar e educativo. 

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. São, ainda, destacadas (secção 7) algumas 

propostas de melhoria a ser desenvolvidas para atingir os objetivos,  que resultaram da 

reflexão da equipa de avaliação interna e dos demais membros da comunidade escolar: 

alunos, encarregados de educação; pessoal docente e não 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 nos 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 na avaliação externa(exames nacionais) melhora em 

relação à média dos três anos letivos anteriores e à distância prevista pelos 

Departamentos ,relativamente aos três anos letivos anteriores, e ainda, se 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 Plurianual de melhoria 2014/2017 

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 

1.Sucesso 
académico 
dos alunos 

 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 

  

Eficácia externa 1.Taxas de sucesso na avaliação externa (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 (exames 
nacionais) melhora em relação à média dos três anos 
letivos anteriores  
2.Classificação média na avaliação externa (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 de 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 referência definidos no Plano de 
melhoria. 

Pautas de 
avaliação 

Final do 3º 
Per 

Eficácia do combate à 
indisciplina 

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

Dossiê Prof. 
Titular/D.Tur
ma. 

Final 3º Per 

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

Eficácia do apoio à 
melhoria das 
aprendizagens:  
-Assessoria 
pedagógica;  
-Ação ‘Clube + das 
Ciências’ 
-Ação ‘Ler+Saber+’; 
-Clube ‘Aprender 
com Arte’; 
 

Assessoria pedagógica: 1.número de turmas do 1º, 2º  

e 3º CEB com assessoria; 2.Taxa de sucesso na avaliação 
interna dos 1º, 2º e 3º CEB a Port. e Mat.; 3.Taxa de sucesso 
na avaliação externa dos 1º, 2º e 3º CEB a Port. e Mat. 
Ação ‘Clube + das Ciências’: 4.Número de atividades 

práticas/experimentais realizadas pelos alunos; 5.Número 

de alunos que participam no concurso “Saber Ciência” e 
“Cassefaz”; 6.Número de alunos que participam no 
“Problema do Mês”, no “Jogo do 24”  e no 
“Supertmatik”; 7.Demonstração de experiências para os 

alunos do Agrupamento; 8.Número  de  lugares  de  

mérito  nas  provas  regionais/nacionais  das  Olimpíadas  
da Química.  
Ação ‘Ler+Saber+’: 9.Participação de cada turma dos 1º - 
3º CEB nas atividades nas bibliotecas escolares; 10.Nº de 
requisições domiciliárias; 11.Participação de cada turma 
dos 1º - 3º CEB nos concursos e desafios mensais das 
bibliotecas escolares. 
 
Clube ‘Aprender com Arte’: 12. Percentagem de 
alunos/turmas que participam nas atividades dinamizadas 
pelo Clube; 13. Número de encarregados de educação que 
visitem as exposições e participam no leilão de arte; 14. - 
Número de atividades promovidas para melhorar a 
articulação. 

Relatórios dos 
Professores 
responsáveis 
por cada ação 

Final dos 1º, 
2º e 3º Per 

3.Contributo 
das ações 
estruturantes 
do Projeto 
Educativo 

Eficácia no combate à 
interrupção precoce 
do percurso escolar e 
indisciplina:  
 

Ação ‘Núcleo de Apoio ao Aluno e à Família’: 15.Elaborar o 

diagnóstico social e respetivo plano de ação para os 
alunos/as e respetivas famílias sinalizadas ou 
identificadas; 16.Garantir o acompanhamento de dos 
alunos/as encaminhados/as, sinalizados/as ou  

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 

para a 
prevenção do 
abandono 
escolar, 
absentismo e 
indisciplina. 

-Ação ‘Núcleo de 
Apoio ao Aluno e à 
Família’(NAAF) 
-Tutorias 
- ‘Cidadania +’ 
-Eco-Escolas/Clube do 
Ambiente 
 

identificados/as, e respetivas famílias;17. Garantir  o  

encaminhamento para  apoio  económico  e/ou  
alimentar para alunos que revelem carência económica 

e/ou insuficiência de rendimentos. 18. -Garantir a 

avaliação psicológica a 100% dos alunos referenciados; 
19.Garantir o acompanhamento psicológico de 100% dos 
alunos/as sinalizados/as; Garantir    a    Orientação    
Escolar    e    Profissional    de    100%    dos/as    
alunos/as acompanhados/as pelo NAAF; 20.Reunir com  o  
Diretor/a  de  Turma  ou  Professor/a Titular  de  Turma  
de  cada  caso acompanhado pelo NAAF. 

Ação ‘Tutorias’:  21.Nº de alunos que beneficiam de 

tutoria; 22.Percentagem de alunos com tutoria, que 
transitam. 

‘Cidadania +‘: 23. Número de ações sensibilização sobre 

violência escolar/disciplina dinamizadas;24. Participação 
dos alunos nas ações de sensibilização;25 Registos de 
ocorrência de indisciplina; 26. Número de alunos 
envolvidos em situações de indisciplina/infratores; 27. 

Número de Medidas Corretivas(MC) aplicadas; 28. Número 

de Medidas Disciplinares Sancionatórias (MDS). 
‘Eco-escolas/Clube do Ambiente’: 29..Percentagem de 
alunos dos 1º -3º CEB que participam nas atividades; 30. 
Nº de atividades dinamizadas em parceria com a 
Associação de Estudantes; 31.Nº de atividades que 
tiveram a participação das associações de pais; 

32.Quantidade de resíduos (tampas de plástico, rolhas de 

cortiça, papel, embalagens PET; REE’s; Pilhas e baterias) 
recolhidos. 

Relatórios dos 
Professores 
responsáveis 
por cada ação 

Final dos 1º, 
2º e 3º Per 

4.Gestão e 
organização 
do Programa 
TEIP 

Eficácia da Ação 
«Monitorização e 
Avaliação» 

Ação ‘Monitorização e Avaliação’: 33.Relatórios de 
monitorização da avaliação elaborados; 34.Relatório 
final de autoavaliação (avaliação interna e externa); 
35.Elaboração de Planos de Melhorias . 

Relatórios dos 
Professores 
responsáveis 
por cada ação 

Final dos 1º, 
2º e 3º Per 

5.Relações 
Escola-
família-
comunidade 

Eficácia das ações nas 
relações escola-
família-comunidade: 
-Ação ‘Envolver para 
Participar  
 

Ação ‘Envolver para Participar: 36.Nº de atividades que 
fomentem a articulação entre as diferentes escolas do 
agrupamento; 37. Nº de atividades abertas à comunidade 
local; 38. Participação dos encarregados de educação em 
atividades dinamizadas na escola; 39.Dinamização de 
atividades em conjunto com as associações de pais. 
 

Relatórios dos 
Professores 
responsáveis 
por cada ação 

Final dos 1º, 
2º e 3º Per 

 

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; 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.  
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Nas áreas seguintes é avaliado o contributo das ações estruturantes do Projeto 

Educativo/TEIP, de acordo com os seguintes domínios: i) eficácia do apoio à melhoria das 

aprendizagens de acordo com os indicadores estabelecidos nas seguintes ações: 

Assessoria pedagógica; Clube + das Ciências; Ação „Ler+Saber+‟ e Clube „Aprender com 

Arte‟; 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‟; Tutorias; ação „Cidadania+‟ e Eco-Escolas/Clube do Ambiente; iii) gestão e 

organização do programa TEIP, que inclui os indicadores da ação „Monitorização e 

Avaliação‟; iv) relações escola-família-comunidade: Ação „Envolver para Participar‟. Por 

fim, apresenta-se um balanço das ações do projeto TEIP realizadas. 

 

2.2. Público-alvo 

 

Os resultados apresentados neste relatório relacionados com o sucesso académico 

incluem todos os alunos inscritos no ano letivo 2017/2018 neste agrupamento de escolas 

(Tabela 1). 

Neste Agrupamento, o número total de alunos é de 1463 distribuídos do seguinte 

modo: na Educação Pré-escolar, 217  alunos; no 1º ciclo do ensino básico, 524 alunos 

(118 alunos no 1º ano, 135 no 2º ano, 133 no 3º ano e 138 no 4º Ano); no 2º ciclo do 

ensino básico, o número total de alunos é de 372 (172  do 5º ano de escolaridade e 200 

do 6º ano de escolaridade) e no 3º ciclo do ensino básico são 350 alunos (128 no 7º ano 

de escolaridade, 131 no 8º ano e 91 no 9º ano de escolaridade). 

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

 
Educação Pré-escolar 

Escola /turma Nº de alunos 
JI Bairro João Paulo II 15 
JI de Margaride 58 
JI de Moure 21 
JI Várzea 64 
JI de Varziela 59 
 

Total E. Pré-escolar - 217 
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Tabela 1 (cont.) 
Distribuição dos alunos do Agrupamento por ano de escolaridade, escola e turma  

1ºCEB 
 

         Idade/ 
 Ano de 
escolaridade 

Escola /turma Nºalunos           Idade/ 
Ano  de 
escolaridade 

Escola /turma Nº de alunos 

 
1ºAno E.B. 1 de Margaride 24 2ºAno E.B. 1 de Margaride 25 

E.B. 1  de Várzea 18 E.B. 1  de Várzea 32 
EB1/JI de Covelo/ Moure 8 EB1/JI de Covelo/ Moure 6 
EB1/JI de Varziela 24 EB1/JI de Varziela 28 
EB1 de Felgueiras 2 44 EB1 de Felgueiras 2 46 

Total 118 Total 137 
3ºAno E.B. 1 de Margaride 32 4ºAno E.B. 1 de Margaride 21 

E.B. 1  de Várzea 23 E.B. 1  de Várzea 29 
EB1/JI de Covelo/ Moure 9 EB1/JI de Covelo/ Moure 13 
EB1/JI de Varziela 28 EB1/JI de Varziela 19 
EB1 de Felgueiras 2 52 EB1 de Felgueiras 2 66 

Total 145 Total 147 
Total 1ºciclo-547 

 
 

2º e 3ºCEB 
Idade/ Ano 
de 
escolaridade 

Escola /turma Nº de 
alunos 

Idade/ Ano de 
escolaridade 

Escola /turma Nº de 
alunos 

 

5ºAno 

5ºA 19 

7ºAno 

7ºA 19 
5ºB 27 7ºB 22 
5ºC 24 7ºC 20 
5ºD 21 7ºD 25 
5ºE 21 7ºE 20 
5ºF 21 7ºF 22 
5ºG 20 Total 128 
5ºH 19 

8ºAno 

8ºA 28 
Total 172 8ºB 24 

6ºAno 6ºA 27 8ºC 23 
6ºB 18 8ºD 17 
6ºC 24 8ºE 14 
6ºD 27 8ºF 25 
6ºE 19 Total 131 
6ºF 20  

 
9ºAno 

9ºA 21 
6ºG 21 9ºB 24 
6ºH 21 9ºC 25 
6ºI 23 9ºD 21 

Total 200 Total 91 
Total 2ºciclo- 372 Total 3ºciclo-350 

    
TOTAL DE ALUNOS DO AGRUPAMENTO – 1486 
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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. 

 

3. SUCESSO ACADÉMICO DOS ALUNOS NO ANO LETIVO 2017/2018 

3.1. Eficácia interna 

 

Os Gráficos 1 a 4 e as tabela 2 a 5 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 em 2017-2018 dos alunos do 1ºano, em comparação com os valores do 3ºperíodo de 2016-2017 e as 
metas definidas. 
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Tabela 2-Avaliação interna do 1ºano 

  Port. Mat Est.Meio Expressões 

1ºPer 96,7 99,9 100 100 

2ºPer 95 99,2 100 100 

3ºPer 94,9 99,2 100 100 

3ºP. 16/17 92,7 96 100 100 

Metas 92,5 93 100 100 

 

Observamos que as taxas de sucesso no primeiro ano de escolaridade foram 

superiores aos valores alcançados no 3ºperíodo de 2016/17 nas disciplinas de Português 

e Matemática e igualaram os resultados obtidos na disciplina de Estudo do Meio e nas 

áreas de Expressões. As metas foram ultrapassadas em todas as disciplinas. Ao longo do 

ano registou-se, nas disciplinas de Português e Matemática, uma descida nas taxas de 

sucesso, tendo Matemática mantido os mesmos valores no 2º e 3º períodos (Português 

96,7% no 1º período, 95% no 2º e 94,9% no 3º), (Matemática 99,9% no 1º período e 

99,2% nos 2º e 3º períodos). Em Estudo do Meio e Expressões, o resultado manteve-se 

ao longo do ano (100% nos 3 períodos). 

 
Gráfico 2 

Taxa de sucesso em 2017-2018 dos alunos do 2ºano, em comparação com os valores do 3ºperíodo de 2016-2017 e as 

metas definidas. 
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    Tabela 3-Avaliação interna do 2ºano 

 Port. Mat Est.Meio Expressões 

1ºPer 89,8 89 93,4 100 

2ºPer 92 91,3 95,7 99,3 

3ºPer 92,7 92 97,1 100 

3ºP 16/17 99,2 91 99 100 

Metas 86 87,5 93 100 
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No segundo ano de escolaridade (Gráfico 2), os resultados superaram os valores 

definidos nas metas, nas disciplinas de Português, Estudo do Meio e Matemática, 

igualando os valores definidos para as áreas de Expressões. Face ao terceiro período do 

ano letivo anterior, regista-se uma descida da taxa de sucesso nas disciplinas de 

Português e Estudo do Meio e uma melhoria em relação a Matemática. Verifica-se ainda 

que, ao longo do ano as taxas de sucesso foram aumentando nas disciplinas de 

Português, Estudo do Meio e Matemática (Português 89,8% no 1º período, 92% no 2º e 

92,7% no 3º), (Matemática 89% no 1º período, 91,2% no 2º e 92% no 3º), (Estudo do 

Meio 93,4% no 1º período, 95,7% no 2º e 97,1% no 3º). Quanto às áreas de Expressões, 

verificou-se uma ligeira descida do 1º para o 2º período (100% no 1º período e 99,3% no 

2º), voltando ao sucesso pleno no 3º período. 

 

Gráfico 3  

Taxa de sucesso em 2017-2018 dos alunos do 3ºano, em comparação com os valores do 3ºperíodo de 2016-2017 e as 

metas definidas. 
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Tabela 4 – Avaliação interna do 3ºano 

 Port. Mat Est.Meio Expressões Inglês 

1ºPer 91,7 86,1 96,5 99,3 97,9 

2ºPer 94 88 97,2 99,3 97,9 

3ºPer 97,9 90,9 98,5 100 97,2 

3ºP. 16/17 97 95 99 100 95 

Metas 92 91 93 100 > 85 

 

No terceiro ano de escolaridade (Gráfico 3 e tabela 4), regista-se uma evolução 

positiva ao longo dos três períodos a Português, Matemática e Estudo do Meio. Na 

disciplina de Inglês registou-se a mesma taxa de sucesso no 1º e 2º períodos (99,9%) e 
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uma descida no 3º período (99,2%). O valor definido nas metas foi superado a Português, 

Estudo do Meio e Inglês e igualado na área de Expressões, com 100% de sucesso. Na 

disciplina de Matemática, os valores fixaram abaixo dos valores definidos como meta. 

Comparando com período homólogo do ano transato, verifica-se que em Português 

e Inglês, as taxas de sucesso aumentaram 0,9% e 2,9%, respetivamente. Desceram, em 

Matemática 4,1% e em Estudo do Meio 0,5%. Na área de Expressões igualaram. 

 

Gráfico 4  

Taxa de sucesso em 2017-2018 dos alunos do 4ºano, em comparação com os valores do 3ºperíodo de 2016-2017 e as 

metas definidas. 
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Tabela 5-Avaliação Interna do 4ºano 

 Port. Mat Est.Meio Expressões Inglês 

1ºPer 95,2 94,5 98,6 100 97,2 

2ºPer 97 95,2 98,7 100 99,3 

3ºPer 97,3 94 100 100 100 

3ºP. 16/17 99,2 98 100 100 99,3 

Metas 90 89 92 100 > 80 

 

No quarto ano de escolaridade (Gráfico 4), os resultados alcançados pelos alunos 

podem ser considerados muito bons, pois as metas estabelecidas para as 

disciplinas/áreas foram suplantadas ou igualadas. A Português o sucesso atingiu os 

97,3%, em Matemática o sucesso foi de 94%, em Estudo do Meio, Inglês e Expressões o 

sucesso foi de 100%. Comparando com período homólogo do ano letivo anterior, verifica-

se que em Expressões e Estudo do Meio a taxa de sucesso continuou nos 100%, em 
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Inglês foi superior (99,3% em 16/17 e 100% em 17/18), em Português e Matemática a 

taxa de sucesso ficou abaixo (menos 1,9% a Português e menos 4% a Matemática). 

 

 

No Gráfico e tabela seguintes (Gráfico 5 e tabela 6) apresenta-se os resultados 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 pelos Departamentos curriculares,  no início do ano letivo. 

Gráfico 5  
      Taxa de sucesso do 5ºano de escolaridade, em comparação com os resultados do ano letivo anterior e com as 
metas.
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 Tabela 6-Taxas de sucesso do 5ºano 

 Port. Ing. Hist. Mat. C.N. E.V E.T E.M E.F. EMRC 

1ºper 81 92 95 72 89 100 100 99 100 100 

2ºper 88 90 88 77 90 99 100 100 100 100 

3ºper 91 95 98 83 98 100 100 100 100 100 

3ºP. 2016/17 86 92 95 80 96 100 100 100 100 100 

Metas >80 >80 >84 >75 >90 >95 >95 >95 >95 >95 

No quinto ano, verificamos que houve uma evolução positiva das taxas de sucesso ao 

longo dos 3 períodos, tendo todas as disciplinas  superado as metas propostas e 

melhorado as taxas de sucesso em relação ao ano lectivo anterior. Importa ainda referir a 

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

sempre igual ou superior a 83%. 
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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 descrito no Gráfico 6 e na tabela 7. 

Gráfico 6  

Taxa de sucesso do 6ºano de escolaridade, em confronto com os resultados do ano letivo anterior e com as metas. 
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  Tabela 7-Taxas de sucesso do 6ºano 

 Port. Ing. Hist. Mat. C.N. E.V E.T E.M E.F. EMRC 

1ºper 81 81 87 75 92 97 99 100 100 99 

2ºper 86 86 91 74 91 98 98 99 100 99 

3ºper 95 89 98 81 94 100 99 99 100 99 

3ºP. 2016/17 98 91 96 81 98 99 99 99 99 100 

Metas >80 >80 90 >75 >90 95 95 95 95 >95 

 

No sexto ano de escolaridade, todas as disciplinas apresentam taxas de sucesso acima 

dos 80% e em todas as disciplinas a meta foi superada. Verifica-se também que os 

resultados deste período superaram os resultados alcançados nos períodos anteriores. 

Nas maioria das disciplinas, as taxas de sucesso obtidas no 3ºperíodo estão próximas 

das taxas registadas em período homólogo de 2016-2017.  

 

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 e tabela 8. 
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Gráfico 7 

Taxa de sucesso do 7ºano de escolaridade, em comparação com os resultados do ano letivo anterior e com as metas. 
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  Tabela 8-Taxas de sucesso do 7ºano 

 Port Ing. Franc. Hist. Geog. Mat. C.N. F.Q. E.V E.T E.F. TIC EMRC 

1ºper 83 82 85 93 73 61 83 91 87 83 98 65 100 

2ºper 81 77 80 91 76 66 77 91 92 89 98 91 100 

3ºper 93 85 88 97 92 70 88 96 99 97 99 98 100 

3ºP. 16/17 83 81 90 94 88 73 92 92 97 92 99 94 100 

Metas > 75 >75 >80 79 70 >60 >80 >81 85 90 95 >90 >95 

 

       No 7ºano de escolaridade verificou-se uma evolução positiva dos resultados ao 

longo dos 3 períodos lectivos. Em geral, as taxas de sucesso do 3ºperíodo superaram as 

taxas verificadas em período homólogo do ano letivo anterior (9 das 13 disciplinas 

melhoraram as taxas de sucesso). Em relação aos valores definidos nas metas, 

constatamos que todas as disciplinas alcançaram ou ultrapassaram os valores definidos. 

De salientar, por fim, que as taxas de sucesso foram, em geral, superiores a 70%.  

 

 

No Gráfico 8 e na tabela 9 apresenta-se 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. 
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Gráfico 8  

Taxa de sucesso do 8ºano de escolaridade, em comparação com os resultados do ano letivo anterior e com as metas. 
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  Tabela 9-Taxas de sucesso do 8ºano 

 Port. Ing. Franc. Hist. Geog. Mat. C.N. F.Q. E.V E.T E.F. TIC EMRC 

1ºper 92 83 68 90 77 53 82 73 98 88 99 55 100 

2ºper 91 86 79 92 89 62 91 87 95 93 100 90 100 

3ºper 95 89 95 98 95 65 98 94 99 98 100 98 100 

3ºP. 16/17 66 92 74 97 94 66 96 95 100 99 99 98 100 

Metas >75 >75 >75 88 85 >58 >85 >84 90 95 95 >90 >95 

 

No 8ºano de escolaridade registou-se uma evolução ao longo dos 3 períodos em todas 

as disciplinas. Em comparação com os resultados obtidos no período homólogo de 2016-

2017, verificou-se uma evolução positiva nas disciplinas de Português, Francês, História, 

Geografia, Ciências Naturais e Educação Física. Em TIC e EMRC os valores foram iguais. 

Nas restantes, os valores ficaram ligeiramente aquém. Em relação às metas, todas as 

disciplinas conseguiram concretizar os objectivos pretendidos. 

 

O Gráfico 9 e a tabela 10 apresentam 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. 
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Gráfico 9  

Taxa de sucesso do 9ºano de escolaridade, em comparação com os resultados do ano letivo anterior e com as metas. 
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 Tabela 10-Taxas de sucesso do 9ºano 

 Port Ing. Franc. Hist Geog Mat. C.N F.Q. E.V E.F. EMRC 

1ºPerº 62 82 83 92 91 57 89 76 98 98 100 

2ºPerº 70 74 94 95 83 57 88 86 93 94 100 

3ºPerº 100 93,1 97,7 100 100 60,7 100 97,7 98,9 100 100 

3ºP. 16/17 94 72 94 98 95 49 99 94 100 100 100 

Metas >75 >75 >80 95 85 >58 >76 >80 95 95 >95 

 

Verifica-se que as metas estabelecidas para o 9ºano de escolaridade nas diferentes 

disciplinas foram superadas. Verifica-se também uma evolução positiva dos resultados 

alcançados pelos alunos às diferentes disciplinas ao longo do ano. Em comparação com  

o período homólogo do ano letivo anterior, regista-se uma evolução assinalável nas taxas 

de sucesso. Dez das onze disciplinas melhoraram os resultados. De referir, ainda, que as 

taxas de sucesso foram superiores a 60%. 

 

3.1.1. Oferta Complementar - Oficina de Ciências (2ºciclo) 

O gráfico 10 e a tabela 11 apresentam, respetivamente,  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 
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Gráfico 10 
Avaliação dos alunos na Oficina de Ciências do 2ºciclo 
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 O aproveitamento dos alunos na Oficina das Ciências pode ser considerado muito 

positivo, pois a taxa de sucesso encontra-se muito próximo dos 100% em ambos os 

anos de escolaridade. Regista-se uma clara melhoria em relação ao ano letivo 

anterior quer no 5ºano quer no 6ºano.  

Tabela 11 
Resultados de Oficina das Ciências, no 2ºciclo em comparação com os resultados de Ciências Naturais 

Ano /Turma Média em 

Of.CN 

Taxa de Sucesso 

em Of.CN (%) 

Taxa de Sucesso 

em CN (%) 

 

Diferença % 

5A 3,58 95 100 -5 
5B 4,33 100 100 0 
5C 3,75 96 96 0 
5D 3,70 100 100 0 
5E 3,80 100 100 0 
5F 3,75 100 86 + 14 
5G 3,53 100 95 +5 
5H 3,89 100 89 +11 

Total 3,81 99 98 +1 
6A 4,19 100 100 0 

6B 3,94 94 83 +11 

6C            4,04 100 100 0 

6D 3,78 78 100 +22 

6E 4,32 100 100 0 

6F 3,60 100 85 +15 

6G 4,00 100 95 +5 

6H            4,05 100 100 0 

6I 3,45 100 82 +18 

Total 3,93 99 94 +5 

 

Verificou-se que, na área de Oficina das Ciências, todas as turmas tiveram média 

superior a nível 3 e as taxas de sucesso foram superiores a 90%. No 5º ano, em 3 turmas, 

regista-se uma diferença significativa entre o aproveitamento na Oficina das Ciências e na 

disciplina de Ciências Naturais, sendo que esse diferencial na generalidade de 5º ano é 
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de um ponto percentual. No sexto ano, verifica-se um diferencial de + 5% da Oficina das 

Ciências face à disciplina de Ciências Naturais. Relativamente à Oficina das Ciências, os 

professores responsáveis por esta área consideram que a mesma continua a ter uma 

grande influência nos óptimos resultados alcançados pelos alunos na disciplina de 

Ciências Naturais.  

 

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

No gráfico 11 e na tabela 12 apresenta-se uma análise da evolução dos resultados 

dos alunos na Oficina de Matemática ao longo do ano letivo 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 em Oficina da Matemática, 

facilmente se verifica que esta pode ser considerada positiva em todos os anos, pois a 

percentagem de sucesso ultrapassa os 65%. Registou-se uma evolução positiva ao longo 

dos três períodos. Em todos os anos, as taxas de sucesso foram iguais ou superiores às 

taxas alcançadas no letivo anterior. 
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Tabela 12 
Resultados de  Oficina da Matemática, no 3ºciclo em confronto com os resultados de Matemática. 

Ano/turma                Média em 

Of.Mat 

Taxa de Sucesso 

em Of.Mat(%) 

% 

Taxa de Sucesso 

em Mat (%) 

 

Diferença 

7ºA 4,16 100 89 +11 

7ºB 3,82 95 82 +13 

7ºC 4,05 100 90 +10 

7ºD 2,96 56 56 0 

7ºE 2,65 40 40 0 

7ºF 3,32 82 68 +14 

Total 3,47 78 70 +8 

8ºA 2,96 64 64 0 

8ºB 3,88 100 75 +25 

8ºC 3,48 100 74 +26 

8ºD 2,88 59 53 +6 

8ºE 2,71 64 57 +7 

8ºF 3,16 68 60 +8 

Total 3,22 77 65 +12 

9A 3,62 71 81 +10 

9B 3,39 74 65 +9 

9C 3,00 64 64 +0 

9D 2,75 65 40 +25 

Total 3,19 68 61 +7 
 
 
 

A análise dos resultados da Oficina da Matemática do 3ºciclo permite verificar que a taxa 

de sucesso foi superior a 65% em todos os anos de escolaridade. A média das 

classificações foi positiva em todos os anos.  Quando estes valores são comparados com 

os valores da disciplina de Matemática verifica-se que no 7ºano essa taxa é superior em 

8%; no 8ºano é de 12% e no 9ºano 7%. Em todas as  turmas a taxa de sucesso de Oficina 

de Matemática foi igual ou superior à taxa de sucesso de Matemática.  

 

3.1.3. Apoio ao Estudo/Apoio Educativo  

 

O Apoio ao Estudo/ Apoio Educativo visa 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 



 
 
 
 

 

22 

de apoio, não reclamando, por isso, uma intervenção especializada no âmbito da 

Educação Especial. Esta medida de promoção do sucesso escolar disponibilizada pela 

escola, foi orientada para os alunos a quem, os docentes titulares de turma ou conselho 

de Turma, diagnosticaram lacunas na aprendizagem. A tabela 13 apresenta os resultados 

do Apoio ao Estudo/Apoio Educativo 

Tabela 13 

Número de alunos que beneficiaram de apoio educativo por ciclos e sucesso alcançado. 

 

 Nº de alunos com Apoio Educativo  - 1º ciclo 

 Port Mat E.Meio 

Nº de alunos com AE 56 45 19 

Nº de alunos com positiva 46 37 18 

% 80,4% 82,2% 94,7% 

    

     Nº de alunos com AE  - 2º ciclo 

 Port Ing HGP Mat CN 

Nº de alunos com AE 78 

 

65 16 100 54 

Nº de alunos com positiva 66 46 13 46 45 

% 84,6% 70,8% 81,3% 46,0% 83,3% 

 

 
 Nº de alunos com AE  - 3º ciclo 

% 
 Port Ing Franc Hist Geo Mat CN CFQ 

Nº de alunos com AE 14 6 5 2 1 94 10 10 

Nº de alunos com positiva 8 3 4 2 0 25 7 6 

Percentagem 57,1% 50,0% 80,0% 100% 0,0% 26,6% 70,0% 60,0% 

 

-no 1ºciclo as taxas de sucesso entre os alunos que beneficiaram de apoio são muito 

positivas, pois o sucesso foi superior aos 80% nas diferentes disciplinas; 

-no 2º ciclo verifica-se que as taxas de sucesso dos alunos que tiveram apoio 

educativo foi superior a 70% em 4 das disciplinas em que existiu apoio. Na disciplina de 

Matemática a taxa de sucesso dos alunos apoiados ficou-se nos 46,0% 

- No 3º ciclo os resultados foram positivos em todas as disciplinas, com exceção das 

disciplina de Geografia (0,0%) e de Matemática(26,6%).  

 

Além da monitorização que foi sendo feita, ao longo do ano letivo, ao 

funcionamento do Apoio ao estudo/Apoio Educativo, no final do ano letivo, a avaliação 
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desta medida contou com a contribuição dos alunos e seus encarregados de educação. 

Estes responderam a um breve inquérito de avaliação desta medida. As tabelas 14 e 15 

apresentam os resultados desses inquéritos, no qual participaram 210 alunos  do 2º ciclo 

e do 3º ciclo e 179 encarregados de educação. 

Tabela 14 

Perspetiva dos alunos sobre o funcionamento das aulas de Apoio/Apoio ao estudo 

 Momento de início 
do apoio 

Utilidade do apoio Adequação das 
tarefas propostas 

Empenho dos alunos 
nas atividades 
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m
 ú

te
is

 

A
ju

d
ar

am
 

p
o

u
co

 

N
ão

 

aj
u

d
ar

am
 

M
u

it
o

 

ad
e

q
u

ad
as

 

A
d

e
q

u
ad

as
 

N
ad

a 

ad
e

q
u

ad
as

 

M
u

it
o

 

A
lg

u
m

 

N
e

n
h

u
m

 

A
d

e
q

u
ad

o
 

D
e

ve
ri

am
 

se
r 

m
e

n
o

s 

D
e

ve
ri

am
 

se
r 

m
ai

s 

2ºe 

3ºciclo 

179 26 5 192 14 4 119 88 3 121 88 1 162 28 20 

85,2% 12,4% 2,4% 91,4% 6,7% 1,9% 56,7% 41,9% 1,4% 57,6% 41,9% 0,5 77,1% 13,3% 9,5% 

 

Verifica-se que a maioria dos alunos considera que os apoios tiveram início na altura 

certa, foram úteis, as tarefas propostas foram muito adequadas ou adequadas. Verifica-se 

ainda que um número significativo de inquiridos, 89 (42,4%) considerou ter tido apenas 

“algum” ou “ nenhum”, empenho nas tarefas propostas. Quanto ao número de alunos 

presentes nas aulas de apoio este foi considerado adequado pela maioria. 

 

Tabela 15 

Perspetiva dos Encarregados de Educação sobre funcionamento do Apoio ao Estudo/Apoio Educativo 

 Horário das aulas de 
apoio 

Momento de início do 
apoio 

Acompanhamento das 
aulas de apoio por parte 

do  Enc. de Educação  

Utilidade das aulas de 
apoio 

Adequado 
Pouco 

adequado 
Na altura 

certa 

Deveriam 
ter 

começado 
mais cedo 

Sim Não Foram úteis 
Não foram 

úteis 

2ºciclo 

e 3º ciclo 

161 18 132 47 172 7 171 8 

89.9% 10,1% 73,7% 26,3% 96,1% 3,9% 95,5% 4,5% 

 

Constata-se que a maioria dos encarregados de educação tem uma opinião muito 

positiva sobre o funcionamento das aulas de Apoio ao Estudo/ Apoio Educativo.  Um 

número significativo considerou que o horário era adequado, que o apoio se iniciou no 
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momento certo, que acompanhou de perto o desenrolar das atividades e, por fim, 

considerou que as aulas de apoio foram muito úteis para o seu educando. 

 

3.1.4. Planos de Acompanhamento de Atividades Pedagógicas 

(PAAP) 

Os Planos de Acompanhamento das Atividades Pedagógicas (PAAP) são uma medida 

prevista no artº 20º do despacho normativo nº24-A/ 2012 de 6 de dezembro, no artº20º do 

Despacho normativo 17-A/2015 de 22 de setembro e no nº 1 do artº32º do despacho 

normativo 1-F/2016 de 5 de abril,  que preveem a adoção de estratégias de recuperação 

que contribuam para colmatar as dificuldades diagnosticadas nos alunos, visando a 

superação das mesmas e a procura do sucesso educativo. Na tabela 16 apresenta-se um 

estudo da aplicação dos Planos de Acompanhamento das Atividades Pedagógicas 

(PAAP) e seus resultados. 

Tabela 16 
Número de alunos sujeitos a PAAP 

 1º ciclo 

 Nº de alunos com PAAP 15 

Nº de alunos que transitaram 13 

% de sucesso 86,7% 

  

 

 

  

    
 2º ciclo 

 5ºano  6ºano  

Nº de alunos com PAAP 34  29  

Nº de alunos que transitaram 33  24  

% de sucesso 97,1%  82,8%  

      

 3º ciclo 

 7ºano  8ºano  9ºano 

Nº de alunos com PAAP 41  47  33 

Nº de alunos que transitaram 39  46  33 

% de sucesso 95,1%  97,9%  100% 

 

 Verificou-se 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 80% nos 3 ciclos. 
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De destacar as percentagens obtidas no 5ºano, 7º , 8º e 9º anos, que foram muito 

positivas, pois situaram-se acima dos 95%. 

 

3.2. Qualidade interna 

 

Nas tabelas 17, 18 e 19 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 17 pode analisar-se a síntese da avaliação do 3º período do 1º ciclo. 

Tabela 17 - Síntese da avaliação do 3º período do 1º ciclo 
 

A
n

o
 

A
lu

n
o

s 

Português Inglês Matemática Estudo do Meio Expressões 

MB/5 
Nº 
% 

B/4 
    Nº 

  % 

S/3 
    Nº 

  % 

Ins/2 
    Nº 

  % 

MB/5 
Nº 
% 

B/4 
    Nº 

  % 

S/3 
    Nº 

  % 

Ins/2 
    Nº 

  % 

MB/5 
Nº 
% 

B/4 
    Nº 

  % 

S/3 
    Nº 

  % 

Ins/2 
    Nº 

  % 

MB/5 
Nº 
% 

B/4 
    Nº 

  % 

S/3 
    Nº 

  % 

Ins/2 
    Nº 

  % 

MB/5 
Nº 
% 

B/4 
    Nº 

  % 

S/3 
    Nº 

  % 

Ins/2 
    Nº 

  % 

1º 118 
42 45 25 6 - - - - 40 62 15 1 85 33 0 0 65 51 2 0 

35.6 38.1 21.2 5.1 

 

    33.9 52.5 12.7 0.8 72 28 00 0,0 55.1 43.2 1.7 0.0 

2º 137 
42 50 35 10 - - - - 42 46 38 11 66 46 21 4 63 54 20 0 

30,7 36.5 25.5 7.3     30,7 33.6 27.7 8.0 48.2 33.6

8 

15.3 2.9 46 39.4 14.6  0,0 

3º 145 
40

7 

51 51 3 61 54 27 3 41 43 48 13 57 61 25 2 61 60 24 0 

28.5 35.4 34 2.1 42.4 37.5 18.1 2.1 27.8 29.9 33.3 9,0 39.6 42.4

3 

16,7 1.4 42.4 41.7 16 0,0 

4º 147 
58 48 38 3 76 50 21 0 51 51 37 8 75 48 24 0 85 46 16 0 

39.2 32.4 25.7 2.7 51.4 34.5 14.2
1 

0.0 34.5 34.5 250 6.1 50.7 32.4 16.9 0,0 57.4 31.1 11.5 0,0 
 

 

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

por área disciplinar, é bastante baixa. No entanto, no 1ºano de escolaridade, na disciplina 

de Português(com 5,1%) e no 2º ano de escolaridade, nas disciplinas de Português e de 

Matemática (com 7,3% e 8,0%, respetivamente) verificam-se os valores mais altos de 

insucesso. 

 

Na tabela 18, pode observar-se a média das classificações de cada disciplina por 

turma no 2ºciclo e por ano de escolaridade. 
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Tabela 18 - Média das classificações de cada disciplina por turma 2ºciclo face às médias do ano anterior  e médias previstas 

 

 Turma Nº 

Alunos 
Port Ing HGP Mat CN ET EV EM  EF EMRC 

5ºA 19 3,63 4,00 3,58 3,42 3,63 - 3,79 - 4,58 4,24 

5ºB 27 3,52 3,96 3,74 3,30 3,78 4,15 4,07 4,89 4,04 4,48 

5ºC 24 3,71 4,25 3,79 3,21 3,75 4,38 4,63 4,92 4,17 5,00 

5ºD 21 3,43 3,71 3,58

6 

3,57 3,70 4,14 4,10 4,67 4,52 4,24 

5ºE 21 3,71 3,71 3,95 3,90 3,80 4,43 4,29 4,82 4,29 4,39 

5ºF 21 3,15

5 

4,10 4,20 3,40 3,75 4,00 4,30 4,05 4,10 4,24 

5ºG 20 3,30 3,35 3,40 2,95 3,45 3,63 3,55 4,55 3,85 5,00 

5ºH 19 3,32 3,53 3,32 2,79 3,53 3,75 4,21 3,53 3,89 4,68 

Média 2017/18 3,48 3,84 3,71 3,32 3,68 4,08 4,13 4,53 4,18 4,54 

Média 2016/17 3,5 3,8 3,8 3,4 3,7 4,0 4,0 4,5 4,2 4,7 

Média 2015/16 3,5 3,6 3,6 3,3 3,7 4,1 4,2 4,6 4,0 4,7 

Média 2014/15 3,6 3,6 3,5 3,3 3,9 4,2 4,8 5 4,6 5 

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

Turma  Port Ing HGP Mat CN ET EV EM  EF EMRC 

6ºA 27 3,93 4,41 4,22 3,48 4,11 - 4,93 - 4,37 5,00 

6ºB 18 3,33 3,44 3,65 2,89 3,28 4,06 3,78 4,72 4,12 4,00 

6ºC 24 3,54 3,54 4,00 3,38 4.08 4,29 4,42 4,88 4,67 4,71 

6ºD 27 3,44 3,26 3,63 3,33 3,59 3,85 3,85 5,00 4,48 4,57 

6ºE 19 3,63 3,74 3,95 3,63 3,89 4,74 4,74 4,21 4,68 4,68 

6ºF 20 3,35 3,75 3,75 3,45 3,50 4,35 4,10 4,10 4,32 4,39 

6ºG 21 3,86 3,71 4,05 4,14 3,95 4,09 4,19 4,32 4,62 4,79 

6ºH 21 3,52 3,43 3,71 3,43 4,00 4,24 4,10 4,81 4,43 5,00 

6ºI 23 3,52 3,22 3,43 2,78 3,48 4,0’4 3,78 3,87 3,96 4,18 

Média 2017/18 3,58 3,62 3,83 3,39 3,78 4,19 4,22 4,51 4,41 4,61 

Média 2016/17 3,7 3,7 3,8 3,5 3,8 4,3 4,3 4,6 4,2 4,8 

Média 2015/16 3,4 3,6 3,5 3,4 3,8 4,0 4,0 4,7 4,2 4,7 

Média 2014/15 3,4 3,4 3,5 3,3 3,6 4,2 4,3 4,8 4,1 4,6 

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

 

Analisando as médias das classificações do 2ºciclo, conclui-se que no 5º ano de 

escolaridade, a média das classificações obtidas situou-se acima das médias previstas 

em todas as disciplinas. Em relação aos anos letivos anteriores, constata-se que os 

resultados estão em linha com os anos anteriores. 
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Verificou-se que no 6º ano de escolaridade, a média das classificações se situou 

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

ano letivo na linha das médias dos anos letivos anteriores na generalidade das disciplinas.  

 

Na tabela 19, pode observar-se a média das classificações de cada disciplina por 

turma no 2ºciclo e por ano de escolaridade. 

 

Tabela 19 - Média das classificações de cada disciplina por turma 3ºciclo face às médias do ano anterior  e médias 

previstas 

Turmas Nº Al Port Ing Franc Hist Geo Mat CN CFQ EV ET EF TIC EMRC 

7A 

7B 

7C 

19 3,79 4,05 3,84 4,21 4,00 3,95 3,95 4,05 4,00 4,16 4,68 4,21 4,74 

7ºB 22 3,45 3,55 3,73 3,73 3,55 3,50 3,45 3,59 4.36 3,50 4,23 4,14 4,89 

7ºC 20 3,75 3,70 4,00 3,80 3,65 3,65 3,65 3,95 4,30 3,45 4,35 3,55 4,85 

7ºD 25 3,44 3,32 4,04 3,80 3,56 2,96 3,36 3,52 4,28 3,84 4,56 3,76 4,54 

7ºE 20 3,35 3,30 3,60 3,50 3,45 2,65 3,30 3,45 4,25 3,30 4,20 3,55 4,67 

7ºF 22 3,00 3,00 2,82 3,41 3,27 3,00 3,05 3,18 3,82 3,23 4,32 3,23 4,47 

Média 2017/18 3,5 3,5 3,7 3,7 3,6 3,3 3,5 3,6 4,2 3,6 4,4 3,7 4,7 

Média 2016/17 3,2 3,3 3,3 3,6 3,4 3,1 3,5 3,5 4,3 3,9 4,0 3,5 4,6 

Média 2015/16 3,0 3,2 3,4 3,2 3,5 3,0 3,5 3,3 4,5 3,8 4,2 3,8 4,6 

Média 2014/15 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 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 

8B 

28 3,61 3,39 3,64 4,07 3,75 2,96 3,54 3,82 4,54 3,57 4,61 4,18 4,54 

8ºB 24 3,75 3,29 3,67 4,29 3,83 3,54 3,96 3,83 4,63 3,92 4,21 4,21 5,00 

8ºC 23 3,52 3,22 3,39 4,00 3,55 3,04 3,65 3,61 4,31 4,00 4,39 3,96 4,61 

8ºD 17 2,82 2,94 3,18 3,29 3,24 2,76 3,24 3,29 4,24 3,59 4,47 3,47 4,24 

8ºE 14 2,93 3,20 2,80 3,07 2,80 2,57 2,93 3,07 3,64 4,13 3,71 2,87 4,00 

8ºF 25 3,20 3,40 3,60 3,40 3,76 2,76 3,20 3,32 4,28 3,84 4,00 3,48 4,71 

Média 2017/18 3,4 3,3 3,4 3,8 3,6 3,0 3,5 3,5 4,3 3,8 4,3 3,8 4,6 

Média 2016/17 2,9 3,4 3,1 3,4 3,4 3,1 3,5 3,5 4,5 3,7 4,2 3,8 4,8 

Média 2015/16 3,3  3,0 3,5 3,5 3,6 2,9 3,9 3,5 4,5 3,7 4,2 3,8 4,7 

Média 2014/15 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 

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 

 

9ºA 

9B 

21 3,70 3,75 3,80 3,70 3,80 3,55 3,50 3,75 4,50 - 4,20 - 4,63 

9ºB 24 3,82 3,60 3,91 3,95 3,78 3,21 3,60 3,65 4,30 - 4,43 - 4,66

0 9ºC 25 3,47 3,50 4,08 3,73 3,75 2,91 3,30 3,33 4,58 - 4,26 - 4,65

5 9ºD 21 3,10 3,05 3,60 3,65 3,25 2,50 3,15 3,25 4,35 - 4,35 - 5,00 

Média 2017/18 3,5 3,5 3,9 3,8 3,6 3,0 3,4 3,5 4,4 - 4,3 - 4,7 

Média 2016/17 3,3

1 

3,2

6 

3,1

5 

3,7 3,4 2,8 3,8

3 

3,6 3,8 - 4,1 - 4,7
4 Média 2015/16 3,3 3,7 3,4 3,7 3,2 2,9 3,3 3,4 3,8 - 3,8 - 4,5 

Média 2014/15 3,3 3,4 3,4 4,0 3,6 2,9 3,2 3,2 3,8 - 3,9 - 4,5 

Média prevista ≥3,1 ≥3,2 ≥3,3 ≥3,3 ≥3,3 ≥3,0 ≥3,3 ≥3,1 ≥3,6 - ≥3,6 - ≥4,3 
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No 7º ano de escolaridade,  as médias obtidas superaram o valor definido como meta, 

à exceção da disciplina de Educação Tecnológica. Em comparação com o ano letivo 

anterior, as médias ficaram acima na generalidade das disciplinas.   No 8ºano, todas as 

disciplinas conseguiram média igual ou superior a 3 e, à exceção de TIC, atingiram a 

média prevista. Relativamente ao ano lectivo anterior, verificamos que a maioria das 

disciplinas apresentam médias  muito semelhantes, com exceção de Português que 

revela uma melhoria significativa (passou de 2,9 para 3,4).  Quanto ao 9º ano, neste ano 

letivo,  todas as disciplinas conseguiram média igual ou superior ao nível «3», tendo 

superado as médias previstas. Face ao ano letivo anterior, constata-se que, em geral, as 

médias foram superiores.  

 

Nas tabelas 20 e 21 analisa-se a taxa dos alunos avaliados que transitam de ano 

sem qualquer Classificação/nível inferior a Suficiente/ 3, 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.  

 

Tabela 20 
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 118 112 94,91% 0 0%   

2º 137 124 90,51% 8 5,92%   

3 145 130 89,65% 3 2,25%   

4º 147 137 93,19% 0 0%  86,5% 

Total 1ºciclo 547 503 91,95% 11 2,01%   

2016-2017 556 498 89,6% 9 1,6%  91,2% 

2015-2016 568 512 90,1% 17 3,0%  80,8% 

2014-2015 583 510 87,5% 22 3,4%   

Valores de Referência TEIP 93,51% 7,5%   

Diferencial (resultados  internos e 
valores de referência TEIP ) 

- 1,56%  -5,49% 
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Verificou-se que,  no 1º ciclo, 91,95% dos alunos obtiveram sucesso total. Este valor ficou 

ligeiramente acima do valor verificado no ano letivo anterior e  situou-se abaixo 1,56% em 

relação à meta definida no âmbito do programa TEIP, que era de 93,51%. Em relação aos 

alunos que não transitaram de ano, o valor alcançado foi 2,01%, ficou abaixo 5,49% do 

valor de chegada prevista no Programa TEIP, que era 7,5%. De referir que, apesar de a 

retenção ter sido superior ao ano letivo anterior, tem vindo a verificar-se uma descida 

consistente nos últimos anos. A Taxa coortal do 4ºano foi 86,5% (em 2016-2017 o valor 

registado foi de 91,2%  e em 2015-2016 foi  80,8%) 

Tabela 21 

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 172 136 79,07% 1 0,58% 

6º 200 149 74,50% 3 1,50%        80,0 

Total 2ºciclo 372 285 76,61% 4 1,08%   

2016-2017 360 269 74,72% 3 0,8%  82,2 

2015-2016 337 241 71,51% 14 4,15%   

2014-2015 353 252 71,39% 30 8,50%   

Valores de Referência TEIP 73,28% 10%   

Diferencial   
(resultados  internos e valores de 

referência TEIP ) 
 + 3,33% - 8,92 % 

  

 

Anos de escolaridade 
Nº total 
de alunos 

Alunos com 
sucesso total 

Alunos que não 
transitaram de ano 

 Taxa 
Coortal 

Nº % Nº %  % 

7º 128 74 57,81% 2 1,56%   

8º 131 78 59,54% 4 3,05%   

9º 91 55 60,44% 0 0,00%  76,9 

Total 3ºciclo 350 207 59,14% 6 1,71%   

2016-2017 320 168 52,50% 16 5,00%   

2015-2016 281 123 43,77% 27 9,61%   

2014-2015 350 188 53,71% 17 4,90%   

Valores de Referência TEIP 55,80% 6,83%   

Diferencial  
(resultados  internos e valores de 

referência TEIP ) 
+ 3,34% - 5,12% 
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Verificou-se que, no 2º ciclo, a percentagem de alunos com sucesso total ficou  

acima dos valores dos anos anteriores e acima 2,82% dos valores de referência do 

Programa TEIP. A percentagem de alunos que não transitaram de ano melhorou 

significativamente em relação aos anos anteriores e foi inferior em 8,92% do valor de 

referência TEIP. A taxa coortal situou-se nos 80,0%(no ano letivo anterior o valor foi 

82,2%). Estes valores mostram uma evolução positiva face aos anos letivos anteriores em 

todos os indicadores. No 3º ciclo a taxa de alunos com sucesso total foi superior em 

relação aos anos anteriores e ficou acima do valor de referência TEIP em 3,34%. Em 

relação aos alunos que não transitaram de ano, o diferencial foi positivo, ficaram retidos 

menos 5,12% face ao valor de referência do TEIP. A taxa coortal no 9ºano foi de 76,9%. 

Também neste ciclo se verifica uma melhoria dos resultados nos diversos indicadores. 

 

3.3. Eficácia Externa 

 

3.3.1 Resultados da Avaliação Externa de Português e Matemática do 

9ºano 

 

A tabela 22 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 22 

Resultados  obtidos pelos alunos nas provas finais do 9º ano, 1ªfase,  de  Português e de Matemática de 2017/18 

 Português – cód.91 
(nº de provas-82) 

Matemática – cód.92 
 (nº de provas-81) 

turmas 

Níveis Média 
prova 

(%) 

Nº 
Positivas 

(%) 

Níveis Média 
prova 

(%) 

Nº 
Positivas 

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

9ºA  f 0 1 4 12 2 72,0 18 3 6 1 7 2 53,0 10 

% 0,0 5,3 21,0 63,2 10,5  94,7 15,8 31,6 5,3 36,8 10,5  52,6 

9ºB  f 0 0 8 11 3 72,0 22 4 

 

5 5 4 4 52,0 13 

% 0,0 0,0 36,4 50,0 13,6  100 18,2 22,7 22,7 18,2 18.2  59,1 

9ºC f 0 2 13 7 0 63,0 20 5 9 6 2 0 39,0 8 

% 0,0 9,1 59,1 31,8 0,0  90,9 22,7 40,9 27,3 9,1 0,0  36,4 
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9ºD f 0 1 13 5 0 62,0 18 9 7 2 0 0 23,0 2 

% 0,0 5,3

68,

4 

68,4 26,3 0,0  94,7 50,0 38,9 11,1 0,0 0,0  11,1 

Total 0 4 38 35 5 
 

21 27 14 13 6  

% 0,0 4,9 46,3 42,7 6,1 25,9 33,3 17,3 16,0 7,4 

 Português Matemática 

ática  < nível 3 ≥ nível 3 Classifi
cação 
média 

(%) 
 

Classifi
cação 
média 

(nível) 
 

< nível 3  ≥nível 3 Classifi

cação 

média    

(%) 

(%) 

 

Classifi

cação 

média 

(nível) 

Nível 

 

 3 anos 

anteriores 

2017/18 3 anos 

anteriores 

2017/18 

Escola f 4 -- 78 67,4 3,50 48 -- 33 42,3 2,46 
% 4,9 50,1 95,1 59,3 47,3 40,7 

Nacional % 13,8% 74,2 86,22% 66% 3,35 54,69% 50,1 45,31% 47% 2,53 

 

 

A análise dos resultados permite verificar que a taxa de sucesso  dos alunos  da 

nossa escola na disciplina de Português foi de 95,1%, o que é um resultado superior à 

taxa de sucesso nacional (86,22%). Em termos de classificação média, os resultados da 

nossa escola foram também superiores à média nacional. Se compararmos este resultado 

com o valor contratualizado no Plano de melhoria (a distância da taxa de sucesso da 

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

cumprido, pois a distância passou para + 8,90%. Também a distância em relação à 

classificação média foi positiva em + 0,15 

No exame de Matemática, a taxa de sucesso dos alunos do Agrupamento foi de  

40,7%. Este valor é inferior  à taxa de sucesso nacional (45,31%) e inferior à média dos 3 

anos letivos anteriores, que foi de 47,3%. Regista-se ainda que a classificação média, 

42,3%, ficou também aquém da classificação média nacional que foi de 47%. A 

classificação de nível foi de 2,46. Este valor ficou também abaixo do valor nacional (2,53). 

Tendo em consideração o valor contratualizado no Plano de melhoria (a distância da taxa 

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

constatamos que este objetivo também não foi atingido, pois a  distância foi de - 4,53%. 

Ainda assim, importa registar que se verificou uma melhoria face à distância verificada no 

ano letivo anterior, que foi de - 9,78%. Em relação à classificação média, verificou-se 

também uma diferença de -0,07, o que ficou aquém do valor desejado que seria de -0,05. 
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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 23 regista esses valores. 

Tabela 23 
Comparação da classificação média das provas finais de Português e Matemática de 2017/18 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 -- -- -- -- 

6º ano -- -- -- -- 

9º ano 3,50 (67,4%) 3,06 2,46 (42,3%) 2,81 

  

Verificou-se que as médias obtidas nos exames nacionais do 9ºano de 

escolaridade subiram 0,44% em relação à média dos 3 últimos anos, na disciplina de 

Português e desceram  0,35%  na disciplina de Matemática. 

 

 

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 24). 

Tabela 24 

Comparação da distância da classificação média das provas finais de Português e Matemática de 2017-2018  à média 

nacional com a média da distância obtida nos últimos três anos letivos 

 Português 

 
Matemática 

 

Classif. média 

Agrup. 

Classif. média 

Nacional 

Dif. Média 

Agrup. – 

Média 

Nac. 

Dif. Da 

Média do 

Agrup-Nac 

dos 3 

últimos 

anos 

Classif. 

média 

Agrup. 

Classif. 

média 

Nacional 

Dif. Média 

do Agrup. -

Média 

Nac. 

Dif. Da 

Média do 

Agrup-Nac 

dos 3 

últimos 

anos 

4º ano -- -- --  -- -- --  

6º ano -- -- --  -- -- --  

9º ano 3,50 3,35 + 0,15 - 0,27 2,46 2,53 - 0,07 -0,14 

 

NOTA: Agrup. = Agrupamento; Nac.= Nacional 
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A classificação média dos alunos do Agrupamento na avaliação externa foi superior 

à classificação média nacional em 0,15 na disciplina de Português e foi inferior na 

disciplina de Matemática (-0,07). Nos 3 anos letivos anteriores, a distância entre a média 

do Agrupamento e a média Nacional foi de -0,27, na disciplina de Português e  - 0,14 na 

disciplina de Matemática.   

  

3.5. Congruência entre eficácia interna e externa 

Para o estudo da congruência entre a eficácia externa e interna analisou-se a distância 

entre as taxas de sucesso a Português e Matemática na avaliação externa e as taxas de 

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

semelhantes às internas.  

As tabelas seguintes (tabelas 25 e 26) apresentam os dados necessários para se 

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

dados da avaliação externa têm em conta apenas os alunos que realizaram as provas 

finais de Português e Matemática na primeira fase. 

Tabela 25 

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 1 4 12 2 72,0 18 0 0 12 4 5 21  
% 0,0 5,3 21,0 63,2 10,5  94,7 0,0 0,0 57,1 19,0 23,8 100 +5,3 

9ºB f 0 0 8 11 3 72,0 22 0 0 11 5 7 23  
% 0,0 0,0 36,4 50,0 13,6  100 0,0 0,0 47,8 21,7 30,4 100 0,0 

9º C f 0 2 13 7 0 63,0 20 0 0 15 5 3 23  
% 0,0 9,1 59,1 31,8 0,0  90,9 0,0 0,0 65,2 21,7 13,0 100 +9,1 

9ºD f 0 1 13 5 0 62,0 18 0 
 

0 19 2 0 21  
% 0,0 5,3 68,4 26,3 0,0  94,7 0,0 0,0 90,4 9,5 0,0 100 +5,3 

 Total 0 4 38 35 5   0 0 57 16 15 88  

 % 0,0 4,9 46,3 42,7 6,1   0,0 0,0 64,8 18,9 17,0 100  

                
 

< nível 3 ≥ nível 3 Média na 
prova 

< nível 3 ≥ nível 3  Desvio 

Escola f 4 78 67,4 0 88  + 4,9 

% 4,9 95,1  0,0 100   

Nacional % 13 87         

 



 
 
 
 

 

34 

Conclui-se que houve um desvio de +4,9% da taxa de sucesso interna face à 

avaliação externa.  

Tabela 26 

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 3 6 1 7 2 53,0 10 0 6 5 3 7 15 +18,8 
% 15,8 31,6 5,3 36,8 10,5  52,6 0,0 28,6 23,8 14,3 33,3 71,4  

9ºB f 4 

 

5 5 4 4 52,0 13 0 8 5 7 3 15 +6,1 
% 18,2 22,7 22,7 18,2 18.2  59,1 0,0 34,8 21,7 30,4 13,0 65,2  

9º C f 5 9 6 2 0 39,0 8 0 9 10 5 1 16 +33,2 
% 22,7 40,9 27,3 9,1 0,0  36,4 0,0 39,1 43,5 21,7 4,3 69,6  

9ºD f 9 7 2 0 0 23,0 2 0 12 6 2 0 8 +19,0 
% 50,0 38,9 11,1 0,0 0,0  11,1 0,0 57,1 28,6 9,5 0,0 30,1  

 Total 21 27 14 13 6   0 35 26 17 11 54  

 % 25,9 33,3 17,3 16,0 7,4   0,0 39,3 29,2 19,1 12,4 60,7  

                
 

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

 Desvio 

Escola f 48 33 42,3 35 54  +20 

% 59,3 40,7  39,3 60,7   

Nacional % 52 48         

 

 

Pela análise da tabela 26 verifica-se um desvio de + 20% entre a avaliação interna e a 

avaliação externa. Este resultado mostra que neste domínio, os resultados deste ano 

ficaram um pouco aquém dos resultados do ano letivo anterior. 

 

 

 

3.6. Percursos diretos de sucesso 

Para o estudo dos percursos diretos de sucesso  fez-se um estudo do percurso 

escolar dos alunos das diferentes turmas, assinalando os alunos que têm um percurso 

escolar sem retenções no 3ºciclo e que tiveram sucesso nas provas de Português e de 

Matemática dos exames nacionais do 9ºano de escolaridade. Para o cálculo deste 

indicador, não se teve em conta os alunos que beneficiam de um Currículo Educativo 

Individual (CEI), ao abrigo do Dec.lei 3/2008. 
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Turma Nºalunos percursos diretos de sucesso (%) 

9ºA 21 60,0% 

9ºB 24 60,9% 

9ºC 25 34,8% 

9ºD 21 10,0% 

Total 91 41,9% 

 

 

3.7. Eficácia no combate à interrupção precoce e ao absentismo 

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. (Tabela 27). 

Tabela 27 

Alunos em situação de interrupção precoce e ao absentismo 

 

  2012/13 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Abandono  3 alunos 1 aluno 1 aluno 0 alunos 1 aluno 1 aluno 

Absentismo  1 aluno 4 alunos 6 alunos 1 aluno 3 alunos 9 alunos 

 

Verificou-se que, neste ano letivo, 1 aluno abandonou precocemente a escola, por 

decisão do Tribunal de Família e Menores de Paredes, órgão que considerou que o aluno 

poderia ingressar no mercado de trabalho, dado ter completado 16 anos de idade. Este 

valor, que se mantém igual ao do ano letivo transato, reflete a ação dos/as docentes em 

parceria com as técnicas do NAAF, na deteção dos primeiros sinais de risco e na adoção 

das melhores estratégias para combater o abandono escolar precoce. 

 

3.8. Eficácia no combate à indisciplina 

Na análise da eficácia no combate à indisciplina (Tabela 28), observou-se se o 

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

no Plano de Melhoria. 
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Tabela 28 

Combate à indisciplina 

 2012/13 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016-2017 2017/2018 

Número de ocorrências de 
indisciplina 15 6 6 4 3 2 

Número  de alunos infratores 15 5 6 5 6 3 

Medidas  corretivas 1 1 4 2 4 3 

Medidas disciplinares 
sancionatórias 2 5 2 3 2 0 

 

Relativamente ao combate à indisciplina, constatamos que o número de 

ocorrências tem vindo a baixar de forma sustentada nos últimos anos. Em relação ao 

número de alunos infratores e de medidas corretivas verificou-se também um decréscimo 

(de 6 para 3, em relação aos/às alunos/as infratores/as). Do mesmo modo, as medidas 

disciplinares também conheceram um decréscimo (de 4 para 3, em relação às medidas 

corretivas, e de 2 para 0, em relação às medidas sancionatórias). 

 

3.9. Reflexão dos docentes dos Departamentos sobre o sucesso 

académico dos alunos 

 

3.9.1 Educação Pré-escolar 

O trabalho pedagógico realizado pelas Educadoras deste Agrupamento revelou-se 

bastante positivo.  Todas as atividades letivas e não letivas, foram concretizadas com 

sucesso, tal como foram previamente planificadas e favoreceram o despertar das 

capacidades das nossas crianças em todas as áreas de desenvolvimento.  

Ao longo deste ano, organizamos /dinamizamos projetos e atividades que constavam no 

Plano Anual de Atividades, assim como outras atividades que foram surgindo no contexto 

sala de aula e/ou através de outros intervenientes (BE do Agrupamento, 1º ciclo, 

Agrupamento, Câmara Municipal e comunidade), tendo em consideração os objetivos do 
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Projeto Educativo do Agrupamento, “Intervir para renovar a escola” e o Projeto de 

Departamento “Quem conta um Conto…”.  

Como aspetos positivos, numa avaliação global, salientamos: 

 O empenho de todas as docentes, 

 A partilha de conhecimentos entre todas, 

 O empenho do pessoal não docente, 

 A diversidade de atividades propostas, 

 A articulação com a comunidade educativa 

 Melhoria na comunicação com a autarquia.  

Como fatores negativos apresentamos aqueles que consideramos os mesmos do ano 

anterior: 

 Falta de recursos económicos e materiais; 

 Falta de recursos humanos; 

 Falta de recursos nos espaços exteriores (parque infantil, caixa de areia, material 

didático…); 

 Turmas demasiado grandes para o espaço / sala; 

 Impossibilidade de trabalhar a área das TIC (por razões ligadas à falta de 

manutenção dos computadores e serem poucos para tantos alunos) e 

 O tempo excessivo que as crianças passam no JI (cerca de 11 horas diárias) sem 

condições de terem momento e espaço de descanso. 

 

3.9.2. Departamento do 1ºciclo 

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 muito bons. 

Aspetos positivos 

- Os níveis de sucesso alcançados em todas as disciplinas/áreas. Verificou-se que 

na sua quase totalidade foram ultrapassadas as metas definidas pelo departamento. 
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Apenas na disciplina de Matemática, no 3º ano, se verifica um diferencial de 0.9% face às 

metas. 

- Individualização do ensino;  

- Diferenciação pedagógica;  

- Diversificação de metodologias de trabalho;  

- Participação/envolvimento dos pais;  

- Utilização de materiais didáticos diversificados e ajustados à concretização dos 

conteúdos;  

- Utilização de jogos lúdicos facilitadores da memorização;  

- Uso de aplicações informáticas;  

- Exercitação oral do cálculo mental;  

- Envolvimento dos alunos em trabalho de grupo e trabalho a pares e a 

responsabilização pelas suas tarefas escolares;  

- Favorecimento de momentos de reflexão e de auto avaliação;  

- Existência de momentos intercalares de avaliação das aprendizagens que 

permitiram a reorientação das práticas pedagógicas; 

- Apoios concedidos no âmbito do Projeto TEIP, como Assessorias e Apoios 

Educativos.  

As Assessorias decorreram com um efetivo trabalho cooperativo, para colmatar as 

dificuldades sentidas pelos alunos. Permitiram um trabalho mais individualizado, quando 

necessário, e assim responder às necessidades imediatas dos mesmos. Permitiram de 

igual forma estabelecer com mais rigor regras na sala de aula e assim influenciar o 

comportamento de alunos com comportamento irregular. 

O apoio pedagógico funcionou sobretudo em contexto de sala de aula, num 

trabalho cooperativo entre os docentes e também, no caso do apoio fora de sala de aula, 

em diálogo estreito entre o professor e o de apoio educativo. Este apoio teve como 

principal objetivo, ajudar os alunos a superarem as suas dificuldades, adaptando as 

estratégias às dificuldades por eles sentidas. Saliente-se que nem sempre teve a 

frequência desejada, porque as docentes de apoio envolvidas tiveram que assegurar os 

impedimentos de outros docentes de turmas do 1º ciclo do ensino básico. 
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Fatores que poderão ter condicionado o sucesso educativo: 

- Alguma falta de hábitos e métodos de estudo;  

- A falta de sentido de responsabilidade e de autonomia por parte de alguns alunos;  

- A falta de acompanhamento e supervisão diária das tarefas escolares por parte 

de alguns encarregados de educação;  

- O grau de complexidade e extensão dos conteúdos; 

- A dificuldade de concentração e de cumprimento de regras de sala de aula; 

        - Baixas expetativas dos alunos e das respetivas famílias, relativamente à escola. 

 

3.9.3. Departamento de Línguas 

Dando continuidade à prática trimestral implementada, o Departamento de 

Línguas refletiu sobre o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito das 

disciplinas do Departamento, e mais concretamente os resultados finais alcançados, no 

sentido de proceder a eventuais reformulações que se revelem mais consentâneas com 

as metas e horizontes expectacionais a atingir face ao nosso trabalho e indo de encontro 

aos princípios plasmados no próprio Projeto Educativo do Agrupamento. O nosso trabalho 

foi norteado pela necessidade constante de realinhar estratégias de forma a proporcionar 

uma maximização ao nível do cumprimento dos nossos objetivos e consequentemente 

melhorar o nível de aquisição de competências dos nossos alunos. 

Esta reflexão conjunta contou com constatações e sugestões dos diferentes 

docentes, num trabalho enriquecido pelo propósito comum de melhoria e aperfeiçoamento 

do trabalho de todos. 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 bem-sucedidos e algumas sugestões de melhoria. 

Seguidamente se apresentam as conclusões dessa reflexão.  

Aspetos bem conseguidos: 

 - Face às metas estipuladas, verificou-se que o sucesso das diferentes 

disciplinas esteve dentro dos patamares perspetivados e tidos como conquista a valorizar, 
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sendo que, em alguns casos, houve superação significativa das metas;  

- 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; 

- O trabalho dos diferentes docentes, feito em sede de Departamento e grupo disciplinar; 

- Os resultados conseguidos nas aulas de apoio às diferentes disciplinas do 

Departamento e ainda o sucesso do trabalho desenvolvido nos apoios personalizados; 

- A eficiente comunicação que os docentes souberam estabelecer com os diretores de 

turma e mesmo com os encarregados de educação, quando isso se verificava necessário 

para um maior sucesso dos alunos, nomeadamente quando registavam as atitudes dos 

alunos nas aulas;  

- As medidas inscritas nos Planos de Atividades de Acompanhamento Pedagógico e 

Programas Educativos Individuais; 

- O esforço de integração de alunos mais absentistas e desinteressados; 

- As formas como os docentes foram capazes de desenvolver nos alunos hábitos de 

trabalho e de estudo às diferentes disciplinas; 

- A articulação com as diferentes estruturas da escola, nomeadamente com a biblioteca 

da escola, onde, por vezes se encontravam respostas a pesquisas e elaboração de 

trabalhos complementares; 

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

escolaridade; 

- O bom ambiente de trabalho vivenciado em Departamento, conducente a um 

enriquecimento profissional e consequente proficiência do trabalho; 

- O elevado sentido profissional dos docentes que conseguiram adaptar as suas práticas 

às necessidades de motivação dos alunos para o processo ensino-aprendizagem; 
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- A mais – valia que constituiu a partilha e ajuda conseguida com a supervisão de pares 

implementada neste Departamento 

-Práticas de reflexão e autoavaliação dos alunos; 

-Práticas de avaliação intercalar com recolha de informações e comunicação aos 

encarregados de educação; 

- Adequação dos instrumentos de avaliação às especificidades de cada turma; 

- As práticas de abertura à comunidade educativa; 

 

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; 

- Pouca responsabilidade de uma parte dos alunos; 

- Pouca autonomia de alguns alunos; 

- Participação oral desorganizada, por parte de alguns alunos; 

-Comportamento perturbador de alguns alunos o que dificulta o desenvolvimento das 

atividades; 

- Turmas com alunos que evidenciam muitas dificuldades e falta de preparação; 

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

- Elevado número de alunos em algumas turmas o que impede a rentabilização das 

capacidades apresentadas pelos mesmos e a superação de dificuldades; 

- A existência das metas curriculares, em algumas disciplinas, as quais definem as 

aprendizagens essenciais a realizar pelos alunos, uma vez que a concretização dos 

objetivos gerais que lhe dão corpo, com um elevado número de descritores, implica um 

aumento significativo da exigência e pressupõe um ritmo mais acelerado na lecionação 

dos conteúdos, dificultando a operacionalização de estratégias e atividades promotoras 

de sucesso;  

- Pouca estabilidade do corpo docente em algumas disciplinas o que origina um esforço 

de adaptação à realidade da escola; 
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- A falta de tempo para encontros e partilha de experiências pelos diferentes docentes 

nomeadamente para trabalho de articulação curricular. 

Apresentam-se ainda como medidas importantes os apoios concedidos no âmbito do 

Projeto TEIP, tais como Assessorias e Tutorias, de que esperamos continuar a beneficiar. 

Igualmente importante será a prática regular e refletida de monitorização dos resultados de 

avaliação dos alunos e consequente redefinição de estratégias de procedimentos metodológicos 

com vista à melhoria dos resultados, em sede de Departamento Curricular. Propõe-se a criação 

de uma sala de estudo com professores que orientariam os alunos que a ela se desloquem. Os 

docentes de Português do departamento entendem que uma meta que faz todo o sentido 

alcançar é a paridade com as médias nacionais e, se possível, a sua superação.  

 

3.9.4. Departamento de Ciências Humanas e Sociais 

Como foi prática trimestral, ao longo do ano letivo, os docentes do departamento de 

Ciências Humanas e Sociais, procederam a uma avaliação do trabalho desenvolvido, de 

forma a verificar a necessidade de estabelecer novas metas e de ajustar expetativas, face 

ao nosso trabalho. Foi nosso propósito realinhar estratégias de forma a maximizar o 

cumprimento dos nossos objetivos e consequentemente melhorar o nível de aquisição de 

competências dos nossos alunos. Esta reflexão conjunta contou com constatações e 

sugestões, dos diferentes docentes, num trabalho enriquecido pelo propósito comum de 

melhoria e aperfeiçoamento do trabalho de todos. Nesta perspetiva de partilha e 

enriquecimento, os docentes assumiram uma postura auto avaliativa, face ao que foi bem 

- sucedido e ao que não resultou como se esperava. Assiste-nos uma abertura à 

mudança sempre com a determinação de fazer do sucesso dos nossos alunos o mais 

elevado e de maior qualidade. As conclusões a que se chegou com o referido trabalho 

reflexivo integram o relatório de avaliação interna, numa perspetiva de publicitação à 

comunidade educativa e consequente abertura às achegas de outras estruturas 

educativas que possam concorrer para uma melhor qualidade do nosso trabalho e uma 

maior rentabilização dos meios disponíveis ou a disponibilizar. Nesta linha de 
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procedimento, passa-se a registar as conclusões estabelecidas, em termos do que foi 

bem conseguido e do que necessita de ser melhorado. 

Aspetos bem conseguidos: 

- Os resultados das diferentes disciplinas. Face às metas estipuladas, verificou-se que o 

sucesso das diferentes disciplinas esteve dentro dos patamares perspetivados e tidos 

como conquista a valorizar, sendo que, em alguns casos houve superação significativa 

das metas. Os docentes reconheceram que estes resultados se devem: a um trabalho e 

dedicação em que imperou o respeito pelas dificuldades dos alunos; ao esforço na 

aplicação de estratégias bem adaptadas às turmas e aos condicionalismos individuais dos 

alunos; a métodos de trabalho produtivos; ao uso adequado dos materiais existentes, sem 

esquecer a implementação de formas de motivação capazes de interessar os alunos 

pelas disciplinas e aumentarem a sua resposta, face às solicitações; ao trabalho de 

partilha de conhecimentos e experiências estabelecida entre os docentes, em sede de 

Departamento, a qual enriqueceu o trabalho individual de cada docente; ao trabalho 

conjunto de elaboração de fichas de apoio, fichas de avaliação diagnóstica e fichas de 

avaliação, cada vez com maior qualidade; 

às formas complementares de aprendizagem que os docentes souberam levar a cabo, 

nomeadamente visitas de estudo adequadas às aquisições de competências que, de 

outra forma, seria difícil adquirir; à forma como as atividades do Plano Anual de Atividades 

do Departamento foram selecionadas e implementadas, com resultados na promoção 

aprendizagem; à gestão dos conteúdos, face aos condicionalismos das diferentes turmas.  

Os docentes reconhecem que também tiveram grande importância: a forma como os 

docentes souberam refletir e tirar ilações, face aos resultados conseguidos, ao longo do 

ano, adaptando as suas práticas às efetivas dificuldades dos alunos; as práticas de 

abertura à comunidade educativa; a articulação conseguida com outros departamentos e 

com todos os ciclos de escolaridade; a atenção dedicada ao trabalho, em sede de 

conselho de turma, em que os docentes se harmonizavam e se ajudavam na superação 

das dificuldades detetadas em cada turma; o trabalho realizado em sede de projeto de 

cada turma. Enumeram-se ainda outros aspetos que assumidamente foram aspetos a 

registar como muito positivos: 

- O trabalho dos diferentes docentes, feito em sede de Departamento e grupo disciplinar; 



 
 
 
 

 

44 

- Os resultados conseguidos nas aulas de apoio às diferentes disciplinas do 

Departamento e ainda o sucesso do trabalho desenvolvido nos apoios personalizados; 

- A eficiente comunicação que os docentes souberam estabelecer com os diretores de 

turma e mesmo com os encarregados de educação, quando isso se verificava necessário 

para um maior sucesso dos alunos, nomeadamente quando registavam as atitudes dos 

alunos nas aulas. Para além destas razões que conduziram ao sucesso obtido ainda tem 

que se registam  os fatores seguintes: 

- As medidas inscritas nos Planos de Atividades de Acompanhamento Pedagógico e 

Programas Educativos Individuais; 

- O esforço de integração de alunos mais absentistas e desinteressados; 

- As formas como os docentes foram capazes de desenvolver nos alunos hábitos de 

trabalho e de estudo às diferentes disciplinas; 

- A articulação com as diferentes estruturas da escola, nomeadamente com a biblioteca 

da escola, onde, por vezes se encontravam respostas a pesquisas e elaboração de 

trabalhos complementares; 

- O bom ambiente de trabalho vivenciado em Departamento, conducente a um 

enriquecimento profissional e consequente proficiência do trabalho. 

- O elevado sentido profissional dos docentes que conseguiram adaptar as suas práticas 

às necessidades de motivação dos alunos para o processo ensino-aprendizagem 

- A mais –valia que constituiu a partilha e ajuda conseguida com a supervisão de pares 

implementada neste Departamento 

-Práticas de reflexão e autoavaliação dos alunos 

Práticas de avaliação intercalar com recolha de informações e comunicação aos 

encarregados de educação 

- Adequação dos instrumentos de avaliação às especificidades de cada turma 

 

Constrangimentos vivenciados: 

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

alunos; 

- Pouca responsabilidade de uma parte dos alunos; 

- Pouca autonomia de alguns alunos 
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- Participação oral desorganizada, por parte de alguns alunos; 

-Comportamento perturbador de alguns alunos o que dificulta o desenvolvimento das 

atividades; 

- Turmas com alunos que evidenciam muitas dificuldades e falta de preparação; 

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

- Elevado número de alunos em algumas turmas o que impede a rentabilização das 

capacidades apresentadas pelos mesmos e a superação de dificuldades; 

- A existência das metas curriculares, em algumas disciplinas, as quais definem as 

aprendizagens essenciais a realizar pelos alunos, uma vez que a concretização dos 

objetivos gerais que lhe dão corpo, com um elevado número de descritores, implica um 

aumento significativo da exigência e pressupõe um ritmo mais acelerado na lecionação 

dos conteúdos, dificultando a operacionalização de estratégias e atividades promotoras 

de sucesso. O desajustamento entre as metas e a carga letiva atribuída a alguns anos de 

escolaridade (7º ano no caso de História e 8º ano no caso de Geografia); 

- Carência de materiais para diversificar as atividades; 

- Morosidade na colocação de docentes, no caso de haver necessidade de substituição 

- Pouca estabilidade do corpo docente em algumas disciplinas o que origina um esforço 

de adaptação à realidade da escola 

- A falta de tempo para encontros e partilha de experiências pelos diferentes docentes 

nomeadamente para trabalho de articulação curricular. 

 

Termina-se afirmando que fomos um departamento ativo, coeso e conhecedor das suas 

responsabilidades. Cooperamos em tudo o que nos foi proposto e vivenciamos um 

ambiente democrático com o respeito pela opinião dos demais e nesse sentido 

apontamos os nossos constrangimentos e os nossos pontos fortes, como resultado de 

uma avaliação que possa concorrer para a melhoria do ensino aprendizagem dos nossos 

alunos. 

 

3.9.5. Departamento das Ciências Exatas e Naturais 

Os professores das disciplinas do Departamento de Ciências Exatas e Naturais 

analisaram os resultados obtidos pelos alunos no final deste ano letivo e consideraram os 
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mesmos satisfatórios. As taxas de sucesso, em todas as disciplinas, foram superiores às 

metas definidas pelo departamento no início do ano letivo. As taxas de sucesso, por ano 

de escolaridade e por disciplina foram as seguintes: 5º ano 98% CN; 83% Mat.. 6º ano 

94% CN; 81% Mat.. 7º ano, 88% CN; 70% Mat.; 96%F/Q e 98% TIC. 8º ano 98% CN; 

65% Mat.; 94% F/Q; 98%TIC.  9º ano,100% CN; 61% Mat.; 98% F/Q. Estes resultados 

permitem-nos concluir que os conteúdos programáticos foram abordados de forma a 

fomentarem o interesse e empenho dos alunos e que as estratégias implementadas pelos 

docentes estiveram de acordo com as dificuldades detetadas. 

O departamento considerou como aspetos bem conseguidos: As elevadas taxas de 

sucesso conseguidas pelos alunos nas disciplinas do departamento; O empenho de todos 

os docentes, demonstrado através do apoio constante aos alunos em contexto aula, ao 

apoio ao estudo e a atividades implementadas; A planificação do trabalho desenvolvido 

com vista à dinamização, cooperação e partilha de saberes e experiências entre 

professores das diferentes disciplinas e da mesma disciplina, tendo em vista melhorar o 

sucesso educativo dos alunos; A promoção de atividades de recuperação para os alunos 

com mais dificuldades, tendo em conta os objetivos traçados nos Planos de Atividades de 

Acompanhamento Pedagógico, tendo como objetivo recuperar o máximo possível de 

alunos; O recurso ao ensino por descoberta, usando ferramentas diversificadas como: 

jogos didáticos; fichas de trabalho; fichas informativas, diagramas de organização de 

aprendizagens e outros materiais didáticos adequados aos conteúdos a lecionar; A 

promoção e a realização de trabalhos de grupo com recurso às TIC, produzindo 

apresentações em PowerPoint e utilizando simuladores de computador; A obtenção dos 

lugares de pódio obtidos nas Olimpíadas da Química Júnior, pela décima vez – 

classificação nos dois primeiros lugares na fase regional e consequente apuramento das 

duas equipas para a fase final. Obtenção da medalha de bronze na final nacional. A 

articulação conseguida com outros departamentos e com todos os ciclos de escolaridade 

e o bom ambiente de trabalho vivenciado em departamento. 

Foram considerados alguns constrangimentos como: Salas de aula não adequadas ao 

ensino das Ciências; Climatização e iluminação das salas de aula pouco adequadas (frias 

no Inverno, quentes no Verão e luz excessiva para projeções); Programas extensos; O 

pouco empenho e falta de estudo, na disciplina de matemática do terceiro ciclo, por parte 
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de um número considerável de alunos; Pouco empenho, por parte de alguns alunos, na 

realização da prova final de matemática do nono ano; Fraco acompanhamento de alguns 

alunos pelos seus encarregados de educação. 

 

3.9.6. Departamento de Expressões 

O Departamento de Expressões no seu todo, refletiu sobre os resultados finais nas 

diferentes disciplinas. Concluímos que os resultados ultrapassaram as expectativas. O 

Departamento indicou os seguintes aspetos positivos: 

Aspetos positivos: 

-O Departamento de Expressões promoveu o desenvolvimento integral dos discentes. 

-Mobilizaram, através da prática, todos os saberes artísticos. 

- Desenvolveu diversidade de metodologias de trabalho e materiais usados nas aulas. 

- O cumprimento dos programas e respetivas planificações. 

-Desempenhou um papel facilitador no desenvolvimento/integração de pessoas com 

necessidades educativas especiais. 

- O empenho muito positivo e participação dos alunos e professores do Departamento nas 

Atividades (inseridas no PAA), levadas a cabo por cada disciplina. 

- A articulação horizontal e vertical conseguida com outros departamentos e com todos os 

ciclos de escolaridade. 

- Excelente trabalho de equipa por todos intervenientes do Departamento. 

Obstáculos vivenciados pelo Departamento: 
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-O grupo de Educação Musical incidiu na urgência mais que prioritária na aquisição por 

parte da escola de uma mesa de som e respetiva aparelhagem, porque a que existe está 

obsoleta. 

-Alguma dificuldade nas disciplinas de Educação Visual e Educação Tecnológica do 

2ºciclo em virtude da monodocência. 

- A carga horária de apenas 45 minutos na disciplina de Educação Tecnológica, no 3º 

ciclo. 

 

3.9.7. Departamento da Educação Especial 

O departamento da Educação Especial é constituído por nove docentes, oito do 

grupo 910 e uma do grupo 930. Os elementos do grupo analisaram os resultados dos 

alunos com Necessidades Educativas Especiais mas integrados no contexto educativo 

em que cada aluno se insere.  

Relativamente aos dados da Base de Dados da Educação Especial tem-se 

verificado um aumento, ao longo dos últimos anos, do número de alunos ao abrigo do 

Decreto-Lei 3/2008, de 7 de janeiro. 

 

Tabela 29 -   Distribuição de alunos com NEE’s por ciclos 

 

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 

2015/2016 1 34 24 23 82 

2016/2017 3 23 29 28 83 
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2017/2018 4 21 24 33 82 

 

Continua a verificar-se, relativamente a dados dos anos anteriores, que a 

prevalência de maior número de alunos continua a ser no terceiro ciclo.  

 

Gráfico 12- Percentagem de alunos nos diferentes níveis de ensino 

 

Atendendo a que se verifica o maior número de alunos com NEE no segundo e 

terceiro ciclo, o quadro abaixo demonstra a distribuição pelos anos de escolaridade.  

Gráfico 13 - Percentagem de alunos nos diferentes anos de escolaridade no 2.º e 3.º ciclo 

 

 

De acordo com o Decreto-Lei 3/2008, de 7 de janeiro, o documento que sustenta a 

intervenção educativa dos alunos com Necessidades Educativas Especiais é o PEI 

(Programa Educativo Individual), sendo este documento que define a intervenção 

educativa e a aplicação das medidas educativas.  

O quadro abaixo (Tabela 30) apresenta a aplicação das medidas educativas aos 

alunos da Base de Dados, demonstrando que a medida mais aplicada é o Apoio 

Pedagógico Personalizado (APP), a par das Adequações no Processo de Avaliação 

(APA), seguida das medidas Adequações Curriculares Individuais (ACI). Também se 
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verifica um grande número de alunos que usufruem da medida Adequações no processo 

de matrícula (APM). Neste grupo são integrados os alunos que usufruíram de adiamento 

de um ano na entrada da escolaridade obrigatória (primeiro ano de escolaridade), alunos 

matriculados por disciplinas (um aluno) mas o maior número de alunos que integram este 

grupo são alunos matriculados neste agrupamento fora da sua área de residência.   

Regista-se um baixo número de alunos que seguem um Currículo Especifico Individual 

(CEI) e destes um número pouco significativo que usufruem de um PIT (Plano Individual 

de Transição) para a vida ativa. Destes, um aluno que  realiza o PIT na CERCIFEL, outro 

realiza na comunidade (pastelaria) e duas alunas realizam em contexto escolar.  

Do total de alunos regista-se também um número baixo de alunos que usufruem de 

Tecnologias de Apoio (TA) tais como cadeira de rodas, computadores adaptados, 

software adequado, tabela de símbolos pictográficos,… 

 

Tabela 30 - Percentagem de alunos que usufruem de medidas educativas 

 

 

Relativamente à aplicação das medidas educativas e à adequação das mesmas,  foi 

feita, em sede de departamento, uma análise da aplicação das medidas tendo como base 

referenciais estipulados para os alunos com necessidades educativas especiais. Assim, 

como o quadro abaixo demonstra(Gráfico 14),  no universo dos alunos com NEE,  só um 

número pouco significativo dos mesmos, o grau das medidas aplicadas se encontram 
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pouco adequadas, devidas em parte a absentismo de alguns alunos, ao pouco interesse, 

interesses divergentes dos escolares e pouca motivação para os conteúdos curriculares.  

 

Gráfico 14 - Adequação das medidas educativas 

 

Numa perspetiva de mudança, com a aplicação no próximo ano letivo do  Decreto-Lei 

n.º 54/2018, 6 de julho, atendendo a que o Decreto-Lei 3/2008 foi revogado, com as 

alterações da lei n.º21/2008, de 12 de maio e revogada também a portaria n.º 201-c/2015, 

de 10 de julho, considera-se que no ano letivo de 2018/2019, se vai viver um ano de 

transição, em que será necessário implementar mudanças organizacionais e de práticas 

educativas visto que este novo decreto abandona os sistemas de categorização de 

alunos, incluindo a “categoria” Necessidades Educativas Especiais; abandona o modelo 

de legislação especial para alunos especiais; estabelece um continuum de respostas para 

todos os alunos; coloca o enfoque nas respostas educativas e não em categorias de 

alunos e perspetiva a mobilização, de forma complementar, sempre que necessário e 

adequado, de recursos educativos da escola e da comunidade. Cai por terra o conceito de 

Educação Especial para ser denominada Educação Inclusiva, numa perspetiva de escola 

para todos. Assim, o próximo ano letivo trará mudanças fortemente significativas naquilo 

que pretende que todos os alunos têm direito a aprender através de um currículo que leve 

cada aluno ao limite das suas capacidades.  

Apesar das alterações imperativas da legislação será dada continuidade à parceria 

estabelecida com a Cercifel, como Centro de Recursos para a Inclusão, tendo a frisar que 

o apoio, no presente ano letivo, dos técnicos desta instituição aos alunos de 
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Necessidades Educativas Especiais, nas valências de Terapia da Fala (sete alunos), 

Terapia Ocupacional (sete alunos) e Psicologia (dois alunos), ficaram muito aquém das 

necessidades do agrupamento.  

Destaca-se que o Agrupamento sempre se pautou e continua a ser pautado, por ser 

uma escola inclusiva, que de acordo com os recursos materiais e humanos, realiza uma 

intervenção adequada a todos os alunos integrados na Educação Especial. Os 

intervenientes envolvidos desenvolvem a sua ação de modo a envolver toda a 

comunidade educativa, a fim de garantir uma formação/intervenção/educação de 

qualidade.  

Em modo de conclusão, os docentes do Departamento da Educação Especial 

ressaltam os seguintes aspetos bem conseguidos e aspetos a melhorar: 

 

Aspetos bem conseguidos 

- Articulação entre os docentes envolvidos titular de turma/ diretor de turma e docente de 

educação especial; 

- Bom relacionamento entre os alunos/pessoal docente/pessoal não docente; 

- Articulação com a família/encarregados de educação; 

- Bom relacionamento entre a família/encarregados de educação e pessoal 

docente/pessoal não docente; 

- Empenho da família / encarregados de educação; 

- Empenho dos docentes e das assistentes operacionais; 

-Existência de atividades de enriquecimento dos currículos específicos individuais: 

Educação Tecnológica adaptada, Educação Musical adaptada, Tecnologias de 

Informação adaptada e Desporto adaptado… 

- Assiduidade dos alunos; 

- Recursos materiais disponíveis na sala de apoio; 

- Participação ativa nas atividades do PAA; 
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Aspetos a melhorar e que carece de articulação e cooperação com entidades 

exteriores à escola: 

- Falta de assistentes operacionais; 

- Falta de recursos materiais específicos, nomeadamente computadores em bom estado 

de operacionalização, acesso eficaz à internet (principalmente nas escolas do 1.º CEB),  

- Falta de transporte para a implementação de atividades de complemento ao currículo;  

- Falta de espaços para desenvolvimento de atividades de índole mais prática; 

- Atendimento psicoterapêutico aos alunos em valências específicas- Terapia da Tala, 

Terapia ocupacional,.. 

- Estabelecimento de parcerias na comunidade no âmbito da transição para a vida ativa 

dos alunos NEE; 

- Adequação das instalações para alunos com mobilidade reduzida (WC adaptados, 

rampas de acesso,..) em todas as escolas, nomeadamente na escoa sede; 

 - Realizar mais ações de sensibilização para a problemática da deficiência e dificuldades 

de aceder com sucesso ao currículo assim como intervir adequadamente a nível 

pedagógico.  

 

 

4. CONTRIBUTO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DO PROJETO EDUCATIVO/ 
TEIP PARA O SUCESSO ESCOLAR 
 

Seguidamente apresenta-se os resultados dessas ações e o seu contributo para a 

concretização do Projeto Educativo/Teip.  

As ações do estão estruturadas em torno dos seguintes eixos.  

1) a eficácia do apoio à melhoria das aprendizagens- Assessoria pedagógica, 

Clube + das Ciências;  Ação «Ler+ Saber+», Clube „Aprender com a Arte‟; 

2) a eficácia no combate à interrupção precoce do percurso escolar e indisciplina-  

Núcleo de Apoio ao Aluno e à Família(NAAF), Tutorias, „Cidadania +‟,  Eco-Escolas/Clube 

do Ambiente;  

3) eficácia na gestão e organização do Programa TEIP-Monitorização e avaliação;   
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4) eficácia na relação escola-família-comunidade- e a Ação «Envolver para 

Participar» 

 

4.1. Eficácia no Apoio à melhoria das aprendizagens 

 

4.1.1. Assessoria Pedagógica (1º,2º 3 º ciclos do Ensino Básico) 

As assessorias pedagógicas desenvolvidas estão sintetizadas na tabela 30. No 1º 

ciclo, do 1º ao 4ºanos, estiveram  envolvidas 12 turmas a Português e a Matemática; no 

2º ciclo  7 turmas a Português, 10 turmas a Matemática e uma turma Inglês; no 3º ciclo 

estiveram envolvidas 1 turma a Português e 12 turmas a Matemática. 

 

Tabela 31 - Assessorias pedagógicas 

   1ºciclo 
 

 Português Matemática 
Número de turmas envolvidas 12 12 

Sucesso na avaliação interna 

1ºano : 94,91% 
2º.Ano: 92,70% 
3ºano: 97,93% 
4ºano: 97,95% 

1ºano: 99,15% 
2º.Ano: 91,97%; 
3ºano: 91,03% 
4ºano: 94,55% 

 

 
                                                                              

                                                  2º Ciclo 

 Português Matemática 
 

Inglês 

N.º de turmas envolvidas 7 10 1 

Sucesso na avaliação interna 5º ano: 93,0% 
6ºano: 90,5% 

5º ano: 78,5% 
6ºano: 81,0% 

5ºF -100% 

   

                                                  
3º Ciclo 

Português Matemática 

N.º de turmas envolvidas 1 12 

Sucesso na avaliação interna  

 
 

9ºano:100% 
 

7º ano: 74,0% 
8ºano: 62,8% 
9ºano: 60,7% 

 
Sucesso na avaliação externa (9ºano) 95,1% 40,7% 

 

Pelos dados da tabela anterior constata-se que os alunos que beneficiaram de 

assessoria tiveram um desempenho bastante positivo. Verifica-se que esta medida foi 

implementada a um universo bastante considerável de alunos e considera-se que se 
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atingiram os objetivos propostos para esta medida. Os resultados no 1º ciclo demonstram 

taxas de sucesso acima dos 90%. Quanto ao 2º ciclo, há que referir que a medida 

resultou, visto que os alunos das turmas contempladas obtiveram taxas de sucesso acima 

de 75%. 

     No 3º ciclo, os resultados obtidos evidenciam o sucesso da aplicação da medida, 

uma vez que as taxas de sucesso foram superiores a 60% em Matemática. A única turma 

que beneficiou de assessoria a Português alcançou um sucesso de 100%. 

 

4.1.2. Clube  + das Ciências 

A tabela 32 descreve os indicadores e metas atingidas na Ação do “Clube + das 

Ciências”.  

Tabela 32 - Ação do Clube + das Ciências 

Indicador 1ºciclo 2º ciclo 3º ciclo 

Nº de atividades práticas experimentais realizadas pelos alunos 38 130 75 

Número de alunos que participam no concurso “Saber Ciência”  175  

Número de alunos que participam no concurso “Cassefaz”   120 

Número de alunos que participam no “Problema do Mês”   372  

Número de alunos que participam no “Jogo do 24”   147 372  

Número de alunos que participam no “Supertmatik 147   

Nº de alunos participantes em demonstração de experiências 147   

Nº de lugares de mérito nas provas regionais de Olimpíadas de 
Química Júnior 

1º lugar nas provas regionais;  
1 equipa selecionada para fase final. 

 
 

O Clube + das Ciências continuou a desenvolver diversas atividades de caráter 

científico, no âmbito da Matemática, das Ciências Naturais e das Ciências Físico-

Químicas,  envolvendo alunos dos 3 ciclos de ensino. Do conjunto das iniciativas 

dinamizadas, destaca-se  o número da atividades de caráter experimental (239) e os 

resultados obtidos nas Olimpíadas da Química, em que os alunos do Agrupamento 
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alcançaram o 1º  lugar nas provas regionais, tendo uma equipa sido seleccionada para 

participar na fase nacional.  

 

 

4.1.3. Ação „Ler + Saber +‟ 

 

Através da ação "Ler + Saber+", pretende-se dinamizar as Bibliotecas Escolares 

do Agrupamento, levando a efeito diversas atividades: Projeto "Ler na Escola"; Projeto 

"Livros com…Rodas"; Concursos/Desafios das Biblioteca Escolar (BE), Plano Nacional de 

Leitura (PNL) e Rede de Bibliotecas Escolares (RBE); participação das turmas do pré-

escolar ao 3º ciclo em mais do que três atividades das duas Bibliotecas Escolares: 

encontros com escritores; palestras; dramatizações; Hora do Conto; Clube de Pais 

Leitores; Semanas da Leitura; Feiras do Livro; Bibliocafés, “O Teatro vem à Escola” e 

outras; continuar a implementar o Referencial “Aprender com a BE“, consolidando a 

parceria com os docentes, ao trabalhar vários domínios em articulação com estes.   

Tem como objetivos: desenvolver hábitos e métodos de estudo; utilização de 

espaços alternativos à sala de aula, geradores de concentração, de apoio ao estudo e de 

pesquisa, visando a aquisição de novos saberes; motivar os alunos para a aprendizagem 

e aquisição de saberes e competências diversificadas. Melhorar as competências de 

expressão escrita e desenvolver hábitos de leitura; facilitar o contacto com os livros; 

promover a utilização das Bibliotecas.  

Para este ano letivo foram definidas as seguintes metas a atingir: a participação 

das turmas do pré-escolar ao 3º ciclo em mais de três atividades: Encontro com 

escritores, Semana da Leitura, Concurso Grafema a Grafema, Hora do Conto, Clube de 

Pais Leitores, Dramatizações, Leituras Partilhadas, Declamação de poesia; ultrapassar o 

número de requisições domiciliárias realizadas nas duas BE do Agrupamento no ano 

letivo anterior e a participação das turmas em pelo menos um concurso/desafio das BE do 

Agrupamento, RBE e PNL. Os resultados desta ação estão registados na tabela 33. 
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Tabela 33 - 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) 

11 turmas do Pré-escolar; 26 turmas do 1º ciclo, 17 turmas do 2º 

ciclo e 16 turmas do 3º ciclo 

As 70 turmas do Agrupamento participaram em pelo menos seis 

atividades, num total de: 

420 

Números de requisições domiciliárias no 
Agrupamento (nas 2 Bibliotecas, Baús, 
Caixatecas e Bibliomalas). 
 

 

4316 requisições domiciliárias 

Participação de cada turma dos 1º ao 
3ºciclos nos concursos e desafios mensais 
das Bibliotecas 

 

128 participações 

 

Verificamos que os índices de participação das turmas nas atividades das BE 

foram, uma vez mais, muito positivos, indo de encontro às metas definidas. As diferentes 

turmas, do Pré- escolar ao 3º ciclo, participaram em 6 iniciativas num total de 420. Ao 

nível das requisições, registaram-se 4316 solicitações, ultrapassando os números dos 

anos anteriores (2015-2016- 3143; 2016/2017 - 4208) e consequentemente a meta 

apontada. Também ao nível da participação dos alunos nos desafios e concursos 

promovidos pelas BE do Agrupamento, RBE e PNL verificou-se uma melhoria (2015-2016 

– 119; 2016/2017 - 123). Como fatores determinantes para o sucesso desta medida 

destaca-se: a boa articulação entre ciclos, entre departamentos curriculares, os 

Conselhos de Turma e de docentes, articulação de clubes e projetos com as Bibliotecas 

Escolares, a disponibilidade de professores em se deslocarem às escolas e em 

colaborarem, por iniciativa própria, nas tarefas e nas atividades das bibliotecas e ainda a 

colaboração das associações de pais. 

 

4.1.4. Clube “Aprender com a arte” 

 

    O Clube “Aprender com Arte” foi constituído no âmbito do Projeto Educativo / TEIP, 

com o objetivo de cativar e despertar a atenção de alunos que se mostrassem 
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desmotivados pelas tarefas escolares e que se recusassem a participar no contexto da 

sala de aula. Procurou-se promover atividades que privilegiassem a utilização e a 

experimentação de meios expressivos, em diversos suportes tecnológicos, 

nomeadamente, técnicas de pintura em tela; tapeçaria ou tecelagem. 

Ao longo do ano, o Clube desafiou a comunidade escolar com a promoção de diversas 

iniciativas, a saber: o concurso de Pais Natais; um leilão de telas pintadas pelos alunos. 

Com o contributo desta ação, será possível envolver alunos em “risco” e desmotivados, 

levando-os a realizar atividades de caráter mais prático e que apelam à  motivação e à 

criatividade.   

A tabela 34 apresenta os principais resultados desta ação. 

Tabela 34- Ação «Aprender com a Arte» 

Indicador  Nº de alunos 
Percentagem de alunos/turmas que participam 
nas atividades 

9 turmas do pré, 1º ciclo, 2º e 3º ciclo 20/25 alunos por turma 

Número de encarregados de educação que 
visitem as exposições e participem no leilão 

Os encarregados de educação da turma 
que pintou as telas, mais alguns outros 

25 encarregados de educação 

Número de atividades promovidas para 
melhorar a articulação 

9 atividades 20/25 alunos por turma 

 

Através da análise tabela anterior verifica-se que existiu um aumento da participação 

dos alunos do Agrupamento nas atividades do Clube, em relação ao ano letivo anterior. 

Podemos também inferir que aumentou significativamente a participação dos 

encarregados de educação nas atividades. 

 

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(NAAF), as Tutorias, a ação 

„Cidadania +‟ e o Projeto Eco-Escolas/ Clube do Ambiente. 
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4.2.1 Ação “Núcleo de apoio ao aluno e à família”(NAAF) 

A tabela 35  resume  a ação do Núcleo de Apoio ao Aluno e à Família(NAAF). 

Tabela35 - Resultados da intervenção do N.A.A.F 

 

Indicadores Meta Alcançada 

Elaboração d o diagnóstico social e respetivo plano de ação para os 
alunos/as e respetivas famílias sinalizadas ou identificadas 

65 (100%) 

Acompanhamento dos alunos/as encaminhados/as, sinalizados/as ou 
identificados/as, e respetivas famílias 65 (100%) 

Encaminhamento para  apoio  económico  e/ou  alimentar para alunos que 
revelem carência económica e/ou insuficiência de rendimentos 13 

Avaliação psicológica dos alunos referenciados 40 

Acompanhamento psicológico dos alunos/as sinalizados/as 100 (100%) 

Orientação    Escolar    e    Profissional    de    100%    dos/as    alunos/as 
acompanhados/as pelo NAAF 

360 (100%) 

Reunir com  o  Diretor/a  de  Turma  ou  Professor/a Titular  de  Turma  de  
cada  caso acompanhado pelo NAAF. 
 

119 (100%) 

 
 
 

O NAAF desenvolveu, ao longo do presente ano,  um trabalho muito relevante no 

combate ao abandono escolar e ao insucesso. Para além do bom trabalho realizado no 

diagnóstico social, no acompanhamento de famílias sinalizadas e o seu acompanhamento 

para apoios sociais, este ano destaca-se a resposta dada ao acompanhamento 

psicológico de alunos sinalizados, que superou largamente os números do ano letivo 

anterior (em 2017-2018 foram acompanhados 100 alunos e em 2016-2017 foram 

apoiados 76 alunos). Outro dado  que merece destaque é o número de alunos 

acompanhados em orientação escolar e profissional dos alunos do Agrupamento.  

 

 

4.2.2. Tutorias 

 

O número de alunos acompanhados pelas tutorias e que transitaram de ano está 

referido na tabela 36. 
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Tabela 36 - Resultados da ação “Tutorias”  
 

Indicador 1ºciclo 2ºciclo 3ºciclo 

Número de alunos acompanhados 0 12  32 

Número de alunos que transitaram de ano 0 10 30 

% 0,0% 83,3% 93,8% 

 

Ao longo deste ano letivo beneficiaram do apoio de Tutoria 44 alunos/as. Este teve 

um contributo muito significativo para o sucesso dos alunos e para a aprovação/transição. 

Assim, no 2ºciclo, 83,3% dos alunos obteve sucesso. No 3ºciclo, foram 93,8% os alunos 

que foram aprovados ou transitaram (em 2016-2017, no 2ºciclo foram 87,5% e no 3ºciclo 

89,3%. Em 2015-2016, foi 75%, no 2º ciclo e 73,1%, no 3º ciclo)  Além de contribuir para o 

sucesso escolar, não se pode descurar a sua utilidade na prevenção do abandono 

escolar, no combate ao absentismo e à indisciplina.  

  

4.2.3. Ação “Cidadania +” 

A tabela seguinte (tabela 37) descreve o contributo da ação “Cidadania +” na 

sensibilização para o problema da indisciplina e da violência escolar e ação na resolução 

de situações de indisciplina. 

Tabela 37 - Ação ‘ Cidadania +’ 
 

Indicador Meta atingida 

Número de ações sensibilização sobre violência escolar/disciplina dinamizadas 24 

Número de alunos participantes nas ações de sensibilização 20 

Registos de ocorrência de indisciplina 2 

Número de alunos envolvidos em situações de indisciplina/infratores 3 

Número de Medidas Corretivas(MC) aplicadas 3 

Número de Medidas Disciplinares Sancionatórias (MDS). 0 
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 A ação „Cidadania +‟ tem como principal missão a prevenção e o combate da 

indisciplina na escola, quer  nos espaços exteriores quer no interior das salas onde 

decorrem as atividades letivas. Para a concretização da ação constituíram-se parcerias 

com o NAAF. Ao longo deste ano letivo, realizaram-se ações de sensibilização da 

indisciplina e da violência escolar envolvendo, sobretudo, os delegados e subdelegados 

de turma. Outra tarefa importante foi a resolução de situações de indisciplina (2 

ocorrências. Menos uma do que no ano letivo anterior) e a organização dos processos 

conducentes à aplicação de medidas disciplinares.  

 

4.2.4.Ação Eco-escolas/Clube do Ambiente  

O Clube Eco-escolas/ Clube do Ambiente tem 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 38 

mostra os resultados dessa acção, de acordo com os indicadores inicialmente 

estabelecidos. 

Tabela 38 - Resultados da Ação «Eco-Escola/Clube do Ambiente» 
 

Indicador Pré-escolar 1 ciclo 2º e 3ºciclo TOTAL 

Número de alunos participantes nas atividades --- --- 200 200 

Quantidade de resíduos 
recolhidos 

Tampinhas de plástico 38Kg 63Kg 231,1Kg 331,1kg 

Rolhas de cortiça 7kg  78,7Kg 85,7Kg 

REE’s -- -- -- -- 

Pilhas 3 caixas 3 caixas 

Papel/Livros 802kg 802kg 

Embalagens PET       --- 156kg 156kg 

Número  de atividades dinamizadas em parceria com a Associação de Estudantes -- -- 

Número de atividades que tiveram a participação das associações de pais -- -- 

 

A ação Eco-escolas/ Clube do Ambiente, apesar de ter envolvido menos 

participantes nas suas atividades, em relação ao ano letivo anterior, conseguiu superar a 

quantidade de resíduos recolhidos do ano anterior. Num momento em que tanto se falta 

de sustentabilidade e da necessidade de desencadear uma luta contra os resíduos (em 

especial, o plástico),  ação da Eco-Escola é cada vez mais essencial para sensibilizara  
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comunidade para a necessidade urgente de se adotarem comportamentos de respeito e 

proteção do meio ambiente.  

 

4.3. Eficácia na gestão e organização do programa TEIP 3 

 

4.3.1. Ação “Monitorização e avaliação” 

 

A ação „Monitorização e avaliação‟ foi estruturada para dar resposta aos seguintes 

objetivos: assegurar a monitorização da implementação do Projeto Educativo/Teip, 

desenvolver uma cultura de autoavaliação e dar contributos para a melhoria do 

Agrupamento e dos seus resultados. A tabela 39 descreve sumariamente os resultados 

desta ação. 

 
 
Tabela 39 - Resultados da Ação «Monitorização e avaliação» 
 

Indicador Meta atingida 

Relatórios de monitorização da avaliação 3 

Relatório final de autoavaliação (avaliação interna e externa) 1 

Relatório de escola das Provas de Aferição 1 

Elaboração de Planos de Melhorias  1 

Aplicação de inquéritos de opinião 2 

Outros documentos (Relatório dos Percursos Diretos de Sucesso) 1 

 

 A exemplo de anos anteriores, a equipa de avaliação interna, responsável por esta 

ação, efetuou a monitorização regular do Agrupamento e realizou um conjunto de 

instrumentos (relatórios de monitorização trimestral, relatório anual de autoavaliação) de 

avaliação do mesmo. A juntar a este trabalho, este ano foram aplicados inquéritos de 

satisfação aos alunos do 6º e do 9ºano, aos encarregados de educação e aos docentes 

com o objetivo de conhecer a perceção que estes atores têm da vida da escola e, ao 

mesmo tempo, recolher as suas sugestões de melhoria. Os objetivos delineados no plano 

de ação foram concretizados com sucesso. 
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4.4. EFICÁCIA NA RELAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA-COMUNIDADE 

4.4.1. 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 40 sintetiza 

os resultados obtidos com esta ação, em função dos indicadores inicialmente definidos. 

Tabela 40 - Resultados da ação «Envolver para participar» 

 

Indicador Meta alcançada 

Número de atividades que fomentem a articulação entre as diferentes escolas do 
Agrupamento 

22 

Número de atividades abertas à comunidade local 80 

Número de atividades dinamizadas em conjunto com as associações de pais 25 

Número de Encarregados de Educação que participaram nas atividades de Final de 
Período 

1º período-500 
  3º período-1200 

 

 Os resultados desta ação estão em linha com os valores verificados no ano lectivo 

anterior. Salienta-se o número crescente de atividades dinamizadas em conjunto com as 

associações de pais  e a participação significativa dos pais e encarregados de educação, 

em especial, os do primeiro ciclo. 

 

4.5. Reflexão dos coordenadores das ações do Projeto Educativo/TEIP 

sobre o contributo das mesmas para o sucesso escolar 

  

As “Assessorias Pedagógicas” (1.º, 2.º e 3.º CEB) são uma das medidas 

estruturantes do projeto TEIP no apoio à melhoria das aprendizagens e na melhoria da 

qualidade do sucesso educativo. Ao longo deste ano letivo, beneficiaram desta medida 36 

turmas dos três ciclos (12 turmas no 1º ciclo, 14 no 2º ciclo e 12 no 3º ciclo), distribuídas 

pelas disciplinas de Português, Matemática e Inglês.  

Este apoio consistiu fundamentalmente na coadjuvação em contexto de sala de 

aula, cabendo ao professor coadjuvante a tarefa de apoiar prioritariamente os alunos que 
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iam demonstrando maiores dificuldades na compreensão e aquisição dos conteúdos 

estudados nas aulas. 

 Esta medida teve um papel muito importante na estimulação da atenção e da 

concentração nas atividades; no reforço do interesse e do empenho dos alunos 

acompanhados. Teve também um papel de grande relevância na motivação, na 

estimulação do raciocínio e da autonomia, e ainda, na criação de um ambiente propício a 

que cada aluno exponha as suas dúvidas e dificuldades. Face ao seu papel na 

consecução do Projeto Educativo/Teip, esta medida deverá continuar a ser uma aposta 

do Agrupamento e deverá contar com os recursos necessários ao seu desenvolvimento. 

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido em anos anterior, o “Clube + das 

Ciências” procurou ser um motor da divulgação da ciência e um dinamizador do gosto 

pelo conhecimento científico através de pesquisa e análise de conceitos científicos. O 

Clube dinamizou ao longo do ano diversas iniciativas que iam dos concursos, passando 

pelos campeonatos, pelas atividades de prática experimental, em diversas áreas 

(Ciências Naturais, Matemática, Físico-Química; TIC). Nas atividades participaram alunos 

dos três ciclos de ensino. Estas permitiram a promoção de novas experiências 

educativas, a estimulação de aprendizagens significativas, o entusiasmo e participação 

ativa dos alunos e permitiu estruturar conhecimentos; mobilizar e utilizar saberes 

científicos, tecnológicos e culturais de forma a colmatar dificuldades e/ou potenciar 

capacidades. O contributo de todas as atividades do Clube foram determinantes para a 

consolidação de conhecimentos, para despertar o interesse pela ciência e para a 

concretização do Projeto Educativo. Destaca-se ainda, o empenho, a motivação e a 

disponibilidade dos alunos na preparação/realização das atividades prático-laboratoriais 

de caráter científico e pedagógico, realizadas nas escolas do 1.º Ciclo do Agrupamento 

nas turmas do 2.º ano, em articulação com a Biblioteca Escolar. É ainda de salientar o 

contributo desta ação para a preparação dos nossos alunos para a participação nas 

Olimpíadas da Química Júnior- classificação no primeiro lugar na fase regional e 

consequente o apuramento da equipa para a fase final. Estes resultados foram 

excelentes, motivo de grande orgulho para o Agrupamento.  
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A ação “Ler+ Saber+” contribui de forma significativa para a melhoria dos resultados 

escolares, através da promoção da literacia, do desenvolvimento de hábitos e métodos de 

estudo; 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, 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 nas escolas e Semana da Leitura Concelhia, os 

Concursos/Desafios das BE, da RBE e do PNL, as Feiras do Livro e os Bibliocafés.  

      Para o bom trabalho realizado ao longo do ano contribuíram os seguintes fatores: a 

boa articulação entre ciclos, os departamentos curriculares, os conselhos de turma e de 

docentes, a articulação de clubes e projetos com as Bibliotecas Escolares (BE); a 

disponibilidade dos professores em se deslocarem às escolas do Agrupamento em 

transporte próprio e, por vezes, fora do seu horário habitual e a colaboração voluntária e 

por livre iniciativa de alguns professores. Deste modo, as atividades realizadas tiveram 

grande impacto, na medida em que contribuíram para criar estratégias de motivação nos 

alunos 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. 

Houve, no entanto, alguns aspetos que dificultaram o trabalho desenvolvido pelas 

bibliotecas, nomeadamente: a distância entre as escolas do Agrupamento, que dificulta a 

deslocação dos alunos às BE do Agrupamento para assistir/participar/dinamizar 

atividades; a falta de manutenção dos computadores da BE de Varziela, e ainda, o facto 

de, ao longo do ano letivo, os professores dispensados da componente letiva e colocados 

na BE terem sido retirados para exercerem outras funções como substituições.  

Se quisermos manter os bons resultados da biblioteca, realçamos a necessidade 

de continuar a contemplar a BE com os recursos humanos necessários (professores 

colaboradores e as duas assistentes). 
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    O Clube “Aprender com Arte” foi constituído no âmbito do Projeto Educativo / TEIP, 

com o objetivo de cativar e despertar a atenção de alunos que se mostrassem 

desmotivados pelas tarefas escolares e que se recusassem a participar no contexto da 

sala de aula. Ao longo das atividades desenvolvidas neste ano letivo, procurou-se, de 

uma forma persistente, estimular a atenção, o interesse e o empenho de alguns alunos de 

forma a motivá-los para novas aprendizagens, desenvolver e estimular o seu raciocínio, 

desenvolver a sua autonomia e motricidade fina, incentivá-los a apresentar dúvidas, 

estimulando-os a expor as suas dificuldades de forma a aprenderem solucioná-las. Foram 

feitos todos os esforços para provocar uma certa empatia e motivação, com o fim de os 

orientar para um desenvolvimento integral quer a nível cognitivo, quer a nível socio 

afetivo. Procurou-se proporcionar uma relação pedagógica saudável, da qual resultou um 

ambiente sadio, de abertura fundado no respeito mútuo pela individualidade de cada 

aluno e pessoa em geral; o que me leva a considerar a referida relação de muito boa. 

   De uma maneira geral, respondeu-se às solicitações de todos os alunos, mas, na 

maioria das aulas, centrou-se o trabalho nos alunos que revelaram dificuldades de 

aprendizagem e interesses divergentes dos escolares, tendo em conta temas alusivos em 

época em estávamos. 

    O Clube,  sempre que foi solicitado pelas coordenadoras das Bibliotecas, colaborou 

intensamente nas atividades desta estrutura educativa; colaborou com as demais 

estruturas de gestão escolar, cumprindo com as obrigações e tarefas atribuídas, 

procurando sempre contribuir para que a escola seja uma instituição cada vez mais viva e 

atuante.  

    É de salientar que o Clube “Aprender com a Arte” tem proporcionado uma melhor e 

mais eficaz articulação entre ciclos e levado a uma maior participação dos alunos do 

agrupamento, desde o Pré- escolar ao 9.º ano, envolvendo toda a comunidade escolar. 

Perante o realizado, consideramos muito importante a existência do Clube “Aprender 

com a Arte”, na medida em que impõe uma interdisciplinaridade e uma cooperação 

salutar e pedagógica entre os diferentes ciclos, pelo que é uma atividade a manter no 

próximo ano letivo. 
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O “Núcleo de Apoio ao Aluno e à Família” (NAAF), ao longo do presente ano letivo, 

e como tem vindo a ser habitual, desenvolveu intervenção com a comunidade escolar 

deste Agrupamento de Escolas com o objetivo de resolver e/ou minimizar os impactos de 

problemáticas individuais, familiares e sociais dos/as alunos/as deste agrupamento. Para 

tal, trabalhou em rede e de forma multidisciplinar, articulando com diversos elementos 

internos e externos à escola (docentes e não docentes do agrupamento, professoras de 

educação especial, pais/mães e encarregados/as de educação, bem como com a CPCJ, 

equipa de protocolos do RSI, Equipas Multidisciplinares de Apoio aos Tribunais (EMAT), 

Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), Centro de Saúde, Equipa da 

ELI, Câmara Municipal de Felgueiras, entre outros organismos com intervenção em 

matéria de infância e juventude). 

As respostas do NAAF aos encaminhamentos efetuados são múltiplas, 

salientando-se que nenhum encaminhamento efetuado no presente ano letivo ficou sem 

resposta, passando por uma ou várias das seguintes medidas:  

- Avaliação sociofamiliar; 

- Avaliação psicológica; 

- Acompanhamento direto em psicologia; 

- Acompanhamento direto em serviço social; 

- Acompanhamento indireto em psicologia; 

- Acompanhamento indireto em Serviço Social; 

- Articulação com outros serviços/entidades; 

- outras respostas (como o Passaporte Para o Sucesso ou integração dos/as 

alunos/as em outros projetos específicos do NAAF). 

Os/As alunos/as foram encaminhados/as sobretudo devido a problemáticas 

relacionadas com absentismo escolar, défices na aprendizagem, problemas de 

comportamento, dificuldades específicas de aprendizagem, insucesso escolar, disfunções 

emocionais (nomeadamente perturbações de sono, perturbações de ansiedade com 

impacto em momentos de avaliação, entre outras), problemáticas relacionais, 

nomeadamente com o grupo de pares, problemáticas sociofamiliares (nomeadamente 

decorrentes de divórcio) e carências económicas. 
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Além da intervenção efetuada por pedido externo, o NAAF também interveio junto 

dos/as alunos/as de todo o 3.º CEB no âmbito do Programa Transversal de 

Desenvolvimento de Carreira, do qual todos/as os/as discentes continuarão a beneficiar 

no próximo ano letivo (à exceção dos/as que concluíram este ano o 9.º ano de 

escolaridade). 

O NAAF assume como prioritário o contacto próximo e direto com todos os 

elementos da comunidade escolar, para que seja possível detetar precocemente 

situações problemáticas e, assim, desenvolver intervenção de foco mais preventivo. 

O NAAF, ao longo do tempo que tem desenvolvido ação neste agrupamento, 

conseguiu criar laços de empatia, confiança e terapêuticos com a comunidade educativa 

em geral, pelo que consegue, deste modo, conhecer muito de perto a realidade do 

agrupamento, de cada escola, de cada turma e quase que de cada aluno/a, o que 

favorece a intervenção e a eficácia das medidas e estratégias aplicadas em cada 

situação. Assim, o NAAF consegue desenvolver soluções “à medida” para cada situação 

concreta e, desta forma, os resultados são também mais potenciados e mais satisfatórios. 

A intervenção do NAAF é também reforçada por não se restringir unicamente ao 

trabalho com o/a aluno/a. Todos aqueles que com ele lidam ou interagem são também 

chamadas à intervenção, nomeadamente professores/as, auxiliares da ação educativa, 

grupo de pares e família, além de outros organismos, já citados, com intervenção em 

matéria de infância e juventude, quando pertinente. 

As “Tutorias” são outra das respostas adoptadas pelo Agrupamento com o objetivo 

de prevenir o abandono escolar, o absentismo e a indisciplina, promovendo o gradual 

ajustamento e aproximação dos/as alunos/as ao contexto escolar e, deste modo, o seu 

sucesso pessoal, social e escolar.  

Esta resposta é complementar ao processo de ensino-aprendizagem e incide na 

mobilização de estratégias mais individualizadas e personalizadas, com o objetivo de 

colmatar as necessidades sócio-educacionais de cada aluno/a e de motivar o 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais. Para a prossecução destes 
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objetivos é de extrema importância uma articulação próxima e de colaboração positiva 

com o núcleo familiar dos/as tutorandos/as. 

Esta resposta inicia sempre que os/as Conselhos de Turma indicam alunos/as para 

a resposta, junto do NAAF, por se observarem, por exemplo, problemáticas sociais, 

familiares e/ou comportamentais cujo apoio tutorial possa afigurar-se eficaz na atenuação 

ou reversão da situação. 

Após análise do diagnóstico social é atribuído ao/à aluno/a um/a professor/a tutor, 

iniciando-se assim o processo de acompanhamento tutorial. São delineados pelo/a 

aluno/a, em colaboração com o professor/a tutor/a um plano de ação com objetivos a 

curto, médio e longo prazo. Periodicamente, é feita uma análise da evolução dos/as 

alunos/as, tendo por base os planos de ação delineados. 

 Entende-se que esta ação tem alcançado os seus propósitos e que tem 

contribuído para o sucesso e para a inclusão social de um número significativo de 

alunos/as. Não devemos, porém, esquecer que os estudos apontam para a necessidade 

de um mínimo de 6 meses para a tutoria surtir efeito. Assim, é imperativo que a tutoria se 

inicie ao longo do 1.º período para existir tempo útil disponível para dinamizar a medida. 

Importa ainda acrescentar que, relativamente ao modo de operacionalização, será mais 

benéfico desenvolver sessões de curta duração mas frequentes, do que promover 

sessões muito intensas e espaçadas entre si. 

A ação “Cidadania +” tem como principal objetivo a prevenção, correção e sanção 

de comportamentos desajustados e impeditivos do normal funcionamento da organização 

escolar, bem como a promoção de comportamentos socialmente desejáveis e ajustados à 

vida em sociedade. 

No presente ano letivo, esta ação concretizou-se na dinamização da Equipa de 

Integração e na dinamização do projeto “Sinto-me bem na minha escola!”. 

 A Equipa de Integração está responsável por resolver problemas de indisciplina na 

escola, dentro e fora da sala de aula. Durante o presente ano letivo, esta equipa foi 

constituída por um grupo de 11 professores/as, dois elementos da direção, duas técnicas 
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do NAAF (psicóloga e assistente social) e o coordenador dos Assistentes Operacionais. O 

seu trabalho passou, essencialmente, pela receção e análise das informações 

preventivas, auscultação dos envolvidos, dinamização de aulas de convivência e 

elaboração de compromissos de comportamento, diminuindo-se assim o risco de 

reincidência. Destacam-se como aspetos positivos desta ação a intervenção quase 

imediata nas situações de conflito ou indisciplina; o baixo nível de reincidência e a 

capacidade preventiva no âmbito da indisciplina e dos conflitos.  

Considera-se muito pertinente a intervenção desta equipa de trabalho na promoção 

de um ambiente escolar pacífico e civilizado. Como tal, é fundamental divulgar melhor a 

ação desta equipa, dotá-la de meios materiais (essencialmente um espaço apropriado 

que garanta privacidade e conforto, que seja convidativo e que confira seriedade ao 

trabalho desenvolvido). 

Do mesmo modo, considera-se importante a continuidade do projeto “Sinto-me 

bem na minha escola!”, o qual tem vindo a mostrar-se eficiente na promoção de um 

espírito de colaboração, nas turmas e no contexto escolar, assim como promotor de 

comportamentos de aceitação, respeito e convivência pacífica entre os elementos da 

comunidade escolar. 

 

A ação “Eco Escolas/ Clube do Ambiente” tem como missão fundamental educar e 

criar cidadãos sensíveis e comprometidos com os problemas do meio ambiente. Do 

trabalho realizado ao longo deste ano destacam-se como aspetos positivos o 

envolvimento e participação de alguns alunos e Encarregados de Educação e da 

Comunidade Escolar e Educativa; o papel do Clube na sensibilização ambiental e social. 

Existiram, no entanto, alguns obstáculos que não permitiram a obtenção de resultados 

mais assinaláveis, dos quais se destacam: a burocracia na prossecução do projeto Eco-

Escolas; a dificuldade de trabalhar mais ativamente com os alunos em virtude da 

inexistência de uma disciplina curricular não disciplinar, como a Formação Cívica ou 

Educação para a Cidadania; as dificuldades de conjugar as atividades do Clube com os 

horários das turmas e o desinteresse revelado por alguns membros da Comunidade 

Escolar em levar a sério o projecto do Clube do Ambiente/eco-escola e a sustentabilidade 
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ambiental, em geral. No momento actual em que começam a surgir alguns sinais-

consequências da acção nefasta do ser humano sobre o ambiente (alterações climáticas, 

destruição e poluição dos diferentes ecossistemas, etc), o contributo desta ação é ainda 

mais urgente. Se nada fizermos em prol da sustentabilidade ambiental, o nosso planeta e 

nós próprios corremos riscos sérios. 

A ação “Monitorização e Avaliação” tem desenvolvido um trabalho intenso de 

monitorização do sucesso académico dos alunos, repercutido na avaliação; monitorização 

das ações do Projeto Educativo/TEIP e da implementação das suas medidas e, também, 

desenvolvido uma reflexão sobre o desempenho da escola no seu todo, culminando esta 

reflexão na apresentação de propostas e sugestões de melhoria. Dando continuidade a 

este esforço, neste ano letivo, a equipa continuou a desenvolver a monitorização 

trimestral da avaliação sumativa, das assessorias, dos apoios educativos e da oferta 

complementar(Oficina das Ciências e Oficina de Matemática), tendo elaborado relatórios 

trimestrais de monitorização. Além da monitorização dos resultados escolares, a equipa 

dedicou parte do seu tempo a monitorizar o trabalho desenvolvido no âmbito das ações 

Projeto Educativo/Teip, elaborando uma avaliação semestral. Por fim, a equipa 

desenvolveu esforços para envolver a comunidade educativa (alunos, docentes, não 

docentes e encarregados de educação) na avaliação do Agrupamento, tendo dinamizado 

a aplicação de inquéritos de opinião dos quais resultaram a apresentação de propostas de  

melhoria, que foram compiladas e registadas neste relatório final de avaliação interna. 

    

No âmbito da ação “Envolver para Participar”, considera-se que os objetivos propostos 

foram atingidos, conforme o previsto: combateu-se o défice de articulação curricular, 

horizontal e vertical entre as diferentes escolas do Agrupamento e envolveram-se os 

encarregados de educação nas dinâmicas escolares. Pode-se considerar que nas 

atividades do Plano Anual de Atividades a participação dos encarregados de educação foi 

muito positiva. Esta afirmação reporta-se ao geral das actividades, embora seja de 

reconhecer que a participação dos encarregados de educação oscilou conforme a 

natureza da atividade e os alunos participantes. Os encarregados de educação 

compareceram, em maior numero, nas atividades de teor mais recreativo. Em iniciativas 
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mais pedagógicas e culturais a adesão era menor. Também se regista que os 

encarregados de educação comparecem mais quando têm educandos envolvidos 

diretamente nas atividades. Face a esta constatação, o Agrupamento deve reflectir sobre 

os tipos de atividades a implementar, as formas de motivação para a participação, assim 

como aos meios disponibilizados que potenciem a participação dos elementos da 

comunidade educativa. 

 

 

 

5.  CONTRIBUTOS DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES PARA A CONCRETIZAÇÃO DO 

PROJETO EDUCATIVO E PARA O SUCESSO ESCOLAR 

 

  O Plano Anual de Atividades (PAA) é um dos documentos estruturantes do 

Agrupamento. Ele reflete, por um lado, o dinamismo do Agrupamento, por outro, os 

esforços da comunidade escolar na concretização das grandes linhas orientadoras e 

metas dos Projeto Educativo e na procura do sucesso escolar e educativo. Seguidamente 

apresenta-se, de forma sintetizada,  as atividades de complemento curricular dinamizadas 

no contexto do PAA (gráfico 15); a sua distribuição por ciclos/escolas(tabela 41); o tipo de 

atividades(gráfico 16);  a articulação com as metas do Projeto Educativo(gráfico 17) e a 

avaliação  das mesmas(gráfico 18). 

 

 

Gráfico 1 5 - Atividades propostas e realizadas 
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  Constata-se pela análise do gráfico 12 que foram inscritas no Plano Anual de 

Atividades 131 iniciativas. Destas foram concretizadas 114 (87,02%). Este valor fica 

ligeiramente aquém dos índices de concretização do ano anterior (91,5%). 

 

Tabela 41 - Quantidade de atividades dinamizadas por escola/ciclo 

 

   A tabela 41 mostra-nos que a maior parte das atividades foram dinamizadas na escola-

sede (73 – 55,7%). Este número é, no entanto, inferior ao conjunto de atividades 

envolvendo as escolas do 1ºciclo e Pré-escolar(104 – 79,4%). Importa ainda referir a 

quantidade de atividades (22 – 16,8%) envolvendo todos os alunos e escolas do 

Agrupamento, traduzindo o esforço de todos para superar uma das situações-problema 

do Agrupamento, a «Comunicação e trabalho conjunto entre escolas do Agrupamento». 

 

Gráfico 16- Distribuição das atividades quanto à tipologia  

 
 

 Constatamos na análise do gráfico anterior mostra que, no tocante ao tipo de 

actividade,  a maior parte das atividades de complemento curricular foram, por ordem 

decrescente, «Comemoração de efemérides» (45 – 34,4%); «Atividades artísticas» (29 – 
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22,1%); «visitas de estudo» (25 – 19,1%) e «ações de sensibilização» (21 – 16,0%). No 

extremo oposto ficaram as iniciativas de  formação e atividades de índole desportiva. 

 

Gráfico 17 - Articulação das atividades do Plano Anual de Atividades com as metas do Projeto Educativo 

 

 Os dados do anterior permitem concluir que do conjunto das atividades, 103 (78,6%) 

encontram-se relacionadas com a melhoria da qualidade do sucesso escolar dos alunos 

do agrupamento; 97 (74,0%) com a aquisição e estruturação de conhecimentos básicos 

sobre a natureza, sociedade e cultura de modo a desenvolver a interpretação e crítica de 

problemas éticos, morais, cívicos, sociais e culturais no combate ao consumo de álcool, 

tabagismo e falta de regras cívicas;  86 (65,6%) atividades diretamente relacionadas com 

o incentivo à aquisição de competências para selecionar, interpretar e organizar 

informação.  

Gráfico 18 - Avaliação das atividades 

 

O gráfico anterior é ilucidativo do grau de concretização dos objetivos delineados para 

as atividades e do seu contributo para a concretização do Projeto Educativo/Teip. 
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Verificamos que a grande maioria das atividades (93,9%) foram avaliadas com «Muito 

Bom»(55,8%) ou «Bom(38,1%). Houve ainda um pequeno número de atividades (5,3%) 

que foram avaliadas com «Suficiente». A percentagem de atividades avaliada 

negativamente é muito residual (0,9%). 

 

6. REFLEXÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO/TEIP  

Atendendo às circunstâncias dos sucessivos adiamentos dos Conselhos de Turma de 

avaliação, não é possível, de momento, fazer uma análise e uma avaliação corretas da 

implementação do Projeto Educativo/Teip. Com os dados de que se dispõe, podemos, no 

entanto, concluir que o seguinte: 

-no tocante aos resultados da avaliação interna, registou-se, em geral, uma melhoria das 

taxas de sucesso em relação aos anos letivos anteriores. Além disso, as metas definidas  

pelos Departamentos têm sido concretizadas e, em alguns casos, têm sido superadas. 

Em relação à qualidade do sucesso, à exceção do 1ºciclo, registou-se uma melhoria 

significativa em relação aos anos anteriores e superaram-se os valores de chegada 

previstos no Programa TEIP. Também no que toca ao insucesso, neste ano letivo, 

consolidou-se o caminho de diminuição de alunos retidos encetado nos dois anos letivos 

anteriores. Também neste domínio, foram superados os valores referenciais propostas 

pelo Programa TEIP. 

-em termos de eficácia e de qualidade externa, verificou-se um duplo cenário: na 

disciplina de Português, os resultados dos nossos alunos foram melhores do que os 

resultados nacionais. Na disciplina de Matemática, os resultados ficaram aquém das taxas 

de sucesso verificadas a nível nacional 

-em relação às ações do TEIP, verificou-se que todas as ações concretizaram com 

sucesso os objetivos e metas definidos para esta ano letivo e superaram os indicadores 

registados no ano letivo anterior, contribuindo de forma decisiva para a concretização das 

metas do Plano de melhoria do Projeto Educativo/TEIP. Merece um especial destaque os 

bons resultados obtidos na prevenção do abandono escolar 
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-O Plano Anual de Atividades foi, uma vez mais, estruturado em articulação estreita com o 

Projeto Educativo/TEIP e foi concretizado com sucesso. A avaliação das atividades 

permitiu concluir que 93,9%  das atividades dinamizadas foram avaliadas com «Muito 

Bom»(55,8%) ou «Bom(38,1%). 

 Estes resultados mostram que se tem feito um percurso consolidado de cumprimento 

das metas e dos objetivos do Projeto Educativo/Teip. Os sucessos alcançados constituem 

um motivo de regozijo e são o reconhecimento do empenho e dedicação de toda a 

comunidade. Ao mesmo tempo, estes resultados desafiam-nos constantemente a ir mais 

além, a definir metas mais ambiciosas e a delinear novas estratégias para as atingir. Com 

o empenho de toda a comunidade educativa conseguiremos, certamente, dar passos 

firmes para alcançar melhores resultados, contribuindo para o engrandecimento do nosso 

Agrupamento. 

 

7.  APRESENTAÇÃO DE  PROPOSTAS DE MELHORIA DO AGRUPAMENTO 

 

A avaliação do Agrupamento é a principal missão da equipa da avaliação interna. Para 

que esta saia enriquecida, é importante que todos os agentes educativos deem o seu 

contributo. Nos últimos anos tem havido da parte da equipa uma aposta no maior 

envolvimento de todos na avaliação. Deste empenho crescente têm surgido reflexões 

importantes sobre a vida do Agrupamento e têm contributos importantes em ordem à 

superação dos constrangimentos. Em seguida, apresenta-se um conjunto de sugestões 

de melhoria que resultaram da reflexão levada a cabo por todos os intervenientes. Estas 

propostas, pensadas coletivamente, são um desafio para todos quantos se identificam e 

vivem o nosso Agrupamento. 

 

i-Propostas de melhoria dos Departamentos Curriculares 

 Em virtude de não se terem ainda realizado as reuniões de avaliação do 3.º Período 

não foi possível efectuar um balanço final das atividades deste ano letivo nem ter um 
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olhar crítico que permita a apresentação de sugestões de melhoria. Assim, apresenta-se, 

em seguida, as sugestões formalizadas no ano letivo anterior. 

 

Cultura de Gestão e Administração 

-Mais recursos humanos e materiais no Pré-escolar; 

-Turmas mais pequena no Pré-escolar; 

-Melhorar a Comunicação entre o Pré-escolar,1º ciclo e a autarquia; 

-Ações de formação para pessoal não docente (animação da AAAF)  

-Ações de formação para pais e docentes do 1º ciclo sobre o papel do Jardim de Infância e das 

atividades que lá são realizadas para promover o desenvolvimento harmonioso da criança. 

-Deslocação mais frequente do Diretor às escolas do 1ºciclo; 

-Enviar informações à comunidade educativa, com maior antecedência;  

-Seleção da informação (nomeadamente via e-mail) que chega ao Agrupamento e que se 

faz chegar a todos os docentes  

-Promover um maior conhecimento e identificação de todos com os objetivos e metas do 

Projeto Educativo; 

-Melhorar a comunicação com o exterior (Maior divulgação das atividades do 

Agrupamento nos meios de comunicação local) 

- Resolução mais atempada e eficaz de casos de indisciplina. 

-Optimizar o funcionamento da plataforma «Edulink»  

-Proporcionar horários com tempos comuns para reuniões (tarde livre para todos os 

docentes do mesmo departamento). 

- Melhorar a gestão dos recursos disponíveis. 

-Cuidar a elaboração dos horários(evitar mudanças constantes; inserir desde início os 

Apoios Educativos; cuidar a distribuição das horas/ salas, de acordo com a natureza das 

disciplinas -mais práticas ou mais teóricas). 

 

 

Clima e ambiente educativo – Relações entre os membros da comunidade escolar 
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- Proporcionar formação especializada,  no nosso Agrupamento, para pessoal docente e 

não docente; 

-Fomentar o trabalho colaborativo nos Departamentos e entre Departamentos 

-Exigir junto das instâncias superiores a contratação de mais assistentes operacionais; 

-Melhorar a gestão dos recursos humanos -assistentes operacionais 

-Continuar a insistir na formação/informação de pais/encarregados de educação; 

-Mais celeridade na resolução de problemas de indisciplina; 

-Maior exigência na aplicação de medidas disciplinares (penas mais severas para alunos 

que não cumpram as regras da sala de aula nem respeitem os professores e funcionários) 

-Promover projetos para alunos que têm resultados escolares mais baixos 

-Organizar apoios pedagógicos em Conselho de Turma para evitar sobreposições e 

otimizar recursos (eventualmente considerar a possibilidade de pares pedagógicos) 

-Maior vigilância de todo o perímetro escolar por parte do pessoal não 

docente/funcionários. 

-Maior rigor e vigilância nas entradas e saídas na escola. 

 

Clima e ambiente educativo – Condições educativas  

-Resposta mais célere da autarquia na resolução dos problemas de internet(Escolas do 

Pré-escolar e 1ºciclo); 

-Aumentar o número de horas de apoio de Educação Especial 

-Ampliação do refeitório(EB 1 Margaride) 

-Construção de cobertos desde o portão até à entrada(Escolas do 1ºciclo e EB 2,3) 

-Construção de parques infantis(Escolas do 1ºciclo) 

-Equipar as salas com computadores novos(Escolas do 1ºciclo) 

-Aquisição de materiais didáticos específicos(jogos; atividades lúdicas e pedagógicas, 

equipamentos para educação física; software educativo para Educação Especial, etc.)( 

Escolas do 1ºciclo)  

-Colocação de caixotes de lixo no exterior e no campo de jogos 

- Melhorar a climatização e a iluminação das salas de aula ( Algumas salas são muito frias 

no inverno, muito quentes no verão e têm luz excessiva, o que dificulta as projeções de 

materiais audiovisuais. 
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-Renovação de equipamentos informáticos (EB 2,3 ) 

- Melhorar o funcionamento e acesso à internet (EB 2,3 ) 

-Valorizar a Educação Ambiental (Sensibilizar a comunidade, em especial os assistentes 

operacionais, para que façam recolha seletiva de resíduos utilizando os ecopontos 

existentes) 

-Valorizar a Educação para a saúde(Colocar torneiras, sabão, toalhetes junto à 

cantina/refeitório e viabilizar adequadamente a lavagem das mãos dos alunos antes das 

refeições)  

-Reestruturar os espaço e os serviços de reprografia/papelaria.  

-Remover o amianto das coberturas dos pavilhões. 

-Construção de espaços cobertos nos recreios e junto às salas de aula (EB 2,3 ) 

-Equipa de integração com horário mais alargado e a funcionar em sala independente do 

NAAF. 

-Melhoria de algumas salas de aulas (sala 22 e sala 23) 

-Aquisição de novos equipamentos de difusão do som (mesa de som e amplificador) 

 

Relações da escola com as famílias e com a comunidade escolar 

- Maior motivação para a participação de pais nas atividades 

- Protocolar com a Câmara Municipal a utilização da piscina nas aulas curriculares de 

Educação Física. 

- Continuar a criar atividades dirigidas para as famílias, para combater a falta de cultura 

de participação das famílias. 

-Articular com as instituições exteriores à escola onde estão os alunos e convidá-los a 

participarem em atividades da escola (por exemplo, na semana aberta ou no dia do 

arraial) 

-Maior interação do Diretor nas reuniões dos DT com os Encarregados de Educação. 

-Continuar a dinamizar a Escola de Pais. 

 

 

 

ii-Proposta de melhoria das ações do Projeto Educativo/ TEIP: 
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Ação «Ler + Saber +» 

- Os professores dispensados da componente letiva e colocados na BE não devem ser 

retirados para exercerem outras funções (a equipa deve permanecer, ao longo do ano 

letivo, com todos os elementos e com os tempos definidos no início do ano).  

- Incluir na equipa das BE elementos dos diferentes departamentos curriculares (com pelo 

menos 90 minutos). 

 

Ação «Clube + da Ciência» 

-Aumentar a carga horária da «Turma + da Ciência», para tirar maior partido das 

atividades. 

-Incluir alunos com dificuldades na área das Ciências nas atividades experimentais 

dinamizadas pela Físico Química. 

- Promover o ensino das Ciências no 1.º ciclo, privilegiando o ensino experimental e fomentando a 

literacia científica na comunidade escolar. 

 

 

Ação «N.A.A.F» 

- Melhoria do espaço afeto ao NAAF, que confiram maior conforto, dignidade e bem-

estar (no que diz respeito à saúde) às técnicas e restantes elementos da comunidade 

educativa; 

- Criação de gabinetes de atendimento que permitam o atendimento simultâneo pelas 

várias técnicas, que garantam uma maior confidencialidade e que impeçam as frequentes 

interrupções (as quais interferem com o trabalho desenvolvido e, muitas vezes, 

prejudicam as avaliações psicológicas que necessitam de ser cronometradas); 

- Elucidar toda a comunidade educativa (alunos, professores, assistentes 

operacionais, etc.) da missão, objetivos e as funções do NAAF. 

- 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. 

- Aquisição de materiais de avaliação psicológica adequados a todas as faixas etárias 

que frequentam o agrupamento – dos 3 aos 17 anos. 
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Ação «Eco-escolas/Clube do ambiente» 

- Maior divulgação das atividades do clube nas atividades da tutoria coletiva.  

- Afetar mais recursos humanos ao clube para dinamizar maior número de atividades e 

acompanhar os alunos.  

- Maior sensibilização da comunidade para a necessidade de se separar os resíduos, em 

especial nas grandes atividades. 

 

Ação „Tutorias‟ 

- Criação de uma bolsa de professores/as tutores/as mais estável e definição dos 

elementos numa fase do ano letivo mais precoce, para que seja possível antecipar o início 

do projeto; 

- Definição de tempos para tutoria no horário da turma, de forma a ser possível 

compatibilizar os horários de docentes e alunos/as indicados/as; 

- Frequência de formação específica de professores/as tutores/as, para especializar 

os elementos que integrem esta resposta. 

 

Ação «Cidadania + » 

- Criação de espaço específico onde os alunos/as alvo de Informação Preventiva, e com 

ordem de saída da sala de aula, possam desenvolver a tarefa escolar marcada pelo/a 

docente; 

- Esclarecer a comunidade educativa (alunos, professores, assistentes operacionais, etc.) 

da missão, objetivos e as funções da Equipa de Integração; 

 - Aumento do número de horas diárias de professores/as afetos à equipa, que permita 

cobrir a mancha horária. 

 

Ação «Aprender com a Arte» 

- mais recursos materiais para a realização das suas diferentes atividades; 

- mais recursos humanos/professores colaboradores; 

- maior número de tempos letivos para trabalhar com os alunos. 
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Ação «Envolver para participar» 

-Intensificar os contactos com as estruturas autárquicas e apelar a um maior envolvimento 

por parte destas. 

-Continuação do crescimento das relações e da intervenção das Associações de Pais 

entre tantas outras de igual importância. 

 

Equipa de Projetos/Plano Anual de Atividades 

-Contínua melhoria de articulação interdepartamental e entre toda a comunidade escolar. 

Que seria desejável ser intensificado, promovendo assim uma articulação de carácter 

multidisciplinar.  

- Maior fluidez nos processos de avaliação das atividades propostas no PAA.   

-Contínuo incentivo a uma maior cooperação dos encarregados de educação em 

atividades em que os seus filhos não se encontrem diretamente envolvidos.   

- Maior empenho na gestão comunicacional e de divulgação das atividades pelos seus 

dinamizadores e colaboradores.  

 

iii-Sugestões de melhoria dos Pais e Encarregados de Educação 

 

Cultura de Gestão e Administração 

- Criação de escala de serviço rotativa dos funcionários para acautelar as necessidades 

de substituições de colaboradores imediatamente. Os funcionários que faltem ao serviço, 

no retorno,  devem ser colocados no topo da lista para substituições, de forma a privilegiar 

a assiduidade. 

 

Clima e ambiente educativo – Relações entre os membros da comunidade escolar 

-Criação de um horário semanal com as técnicas do NAAF (Psicóloga e Assistente Social) 

para realizar diagnósticos e intervenções preventivas ou corretivas nas Escolas do 1ºciclo. 

 

Clima e ambiente educativo – Condições educativas  
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-Conserto dos equipamentos dos recreios (balizas, redes, etc). 

- Colocação de um “coberto” na entrada da escola (EB1 de Felgueiras, nº2), para abrigar 

as crianças em dias de chuva;  

-Colocação de quadros interativos em todas as salas.  

Colocação de armários/cacifos para que os alunos não tenham que transportar 

diariamente todos os livros. 

 

Relações da escola com as famílias e com a comunidade escolar 

-participação mais ativa por parte dos encarregados de educação nas atividades da 

escola.  

 

iv- Sugestões de melhoria dos Assistentes Técnicos e Operacionais 

 

Cultura de Gestão e Administração 

-Contratação de mais funcionários para a vigilância dos alunos; 

- Promover formação e atividades para pessoal não docente; 

- Mais reuniões entre Direção e pessoal não docente para debater alguns problemas  

 

Clima e ambiente educativo – Relações entre os membros da comunidade escolar 

-Incutir regras nas crianças para respeitarem os não docentes; 

-Mais funcionários para garantir a segurança e  para acompanhar os alunos;  

-impor regras na cantina;  

-promover mais reuniões com os pais;  

-maior colaboração entre docentes e não docentes para evitar situações desagradáveis 

com encarregados de educação 

 

Clima e ambiente educativo – Condições educativas  

-Maior investimento  no fornecimento e instalação de equipamento seguro no exterior 

(campo desportivo em sintético, parque infantil para a pré-escola…) 

- Melhorar o recreio (no exterior e no interior)  

-Melhorar/aumentar os refeitórios;  
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-Jogos educativos;  

-mais materiais e actividades para o prolongamento e para as interrupções letivas;  

-resolver os problemas/avarias com mais rapidez; 

- mais funcionários; 

- mais segurança no controlo das entradas da escola;   

 

Relações da escola com as famílias e com a comunidade escolar 

- Mais atividades, promovidas pela autarquia,  para o prolongamento e para as 

interrupções letivas; 

-os pais deveriam participar mais nas atividades; 

-Continuar a promover actividades que fomentem a interação entre a escola e outras 

instituições-família-comunidade. 

 

 

A Equipa de Avaliação Interna 

setembro de 2018 
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Equipa de Avaliação Interna 

Coordenador Avelino António de Freitas Teixeira Dias 

Pré-escolar Maria Luísa Moreira Soares Queirós 

1ºCiclo Ana Felisbela Marques 

Educação Especial Maria José Fonseca Sousa 

Depart.Línguas Marisa Helena Lucas 

Depart.Ciências Humanas e Sociais Luísa Azevedo 

Depart. Ciências Exatas e Naturais Arminda Dinis 

Depart. Artes José Alegre 

C. Diretores de Turma Luísa Azevedo 

C.Diretores de Turma Margarida Lobo 

Oferta Complementar Vitor Dias 

Enc. de Educação Célia Maria Cunha Pinto 

Enc. de Educação Vitor Jaime L. Araújo 

Assistente Operacional António Guimarães 

Aluno(a) Sara Rafaela Teixeira Correia (8ºA) 

Aluno(a)-Pres. Associação de Estudantes Maria Inês Peixoto (9ºA) 

 

 

 

 


