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Introdução  

 

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

continuidade ao trabalho de monitorização e de avaliação do Agrupamento que tem vindo 

a ser desenvolvido desde há alguns anos e tendo presente as disposições da Lei n.º 

31/2002 e do Despacho normativo nº 20/2012, elaborou o presente relatório com os 

resultados alcançados no nosso Agrupamento no ano letivo 2020-2021. Este ano letivo, 

como o anterior, fica marcado pelo encerramento dos estabelecimentos de ensino, em 

virtude da pandemia do Covid19,  ao longo do 2ºperíodo;  pelo ensino a distância (E@D) e 

ainda, pela suspensão das provas de avaliação externa. Atendendo a estes 

condicionalismos, este documento contempla a análise das seguintes áreas:  

1) avaliação do sucesso escolar dos alunos em cinco domínios – sucesso escolar na 

avaliação interna (eficácia interna e qualidade interna); eficácia do combate à interrupção 

precoce do percurso escolar e ainda, eficácia do combate à indisciplina;  

2) Contributos do Plano Anual de Atividades (PAA) e das 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 Projeto Educativo/ TEIP;  

3) envolvimento da comunidade escolar na supervisão e inovação na escola em 

três domínios – perceção sobre a cultura de escola e lideranças pedagógicas; o clima e 

ambiente educativo; as relações da escola com a família e a comunidade local.  

  Assim, depois da introdução, apresenta-se a metodologia de trabalho utilizada, o 

referencial de avaliação que esteve subjacente à recolha e análise de dados e o público-

alvo. 

Num segundo momento(capítulo 2), faz-se a apresentação dos resultados relativos 

ao  sucesso escolar dos alunos, analisando os critérios definidos no referencial, 

nomeadamente:  eficácia interna; qualidade interna(média das classificações por 

disciplina; evolução das médias dos alunos relativamente ao ano letivo anterior; qualidade 

do sucesso; percursos diretos de sucesso e taxas de transição/retenção); eficácia do 
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combate à interrupção precoce  e ao absentismo e eficácia do combate à indisciplina. Esta 

a secção termina com a reflexão feita pelos docentes em departamento sobre o sucesso 

académico dos alunos. 

Posteriormente, no capítulo 3, apresenta-se uma avaliação da eficácia e do 

contributo do Plano Anual de Atividades (PAA) e das ações estruturantes do Projeto 

Educativo para a melhoria dos resultados escolares ao nível da eficácia do apoio à melhoria 

das aprendizagens; da eficácia no combate à interrupção precoce do percurso escolar e 

indisciplina; das relações da escola-família- comunidade  e  ainda, ao nível da gestão e 

organização do Projeto Educativo/ TEIP. Este capítulo é finalizado com a reflexão dos 

coordenadores das ações sobre o trabalho desenvolvido, sobre os sucessos e os 

constrangimentos vivenciados. 

No capítulo 4 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. 

Por fim, no último capítulo, apresenta-se uma síntese 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 

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

resultaram da reflexão da equipa de avaliação interna, dos coordenadores das ações do 

Projeto Educativo/Teip e dos demais membros da comunidade escolar. 
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1.Metodologia 

 

1.1 Referencial das Áreas avaliadas 

 

A equipa de avaliação interna, tendo presente os eixos, domínios e indicadores do 

programa TEIP, delineou o referencial de avaliação que consagra as áreas em avaliação 

referidas anteriormente, mas também a referência aos instrumentos e processos de 

recolha de dados e sua calendarização. 

O sucesso académico dos alunos será avaliado com base nos seguintes critérios:  i) 

“eficácia interna”, em que  onde se analisa se as taxas de sucesso das diferentes disciplinas 

correspondem às metas definidas;  ii) “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); iii) 

“Eficácia do combate ao absentismo e à interrupção precoce”, em que observa a média de 

faltas injustificadas por alunos e as taxas de interrupção precoce da vida escolar; por fim,  

iv) “Eficácia do combate à indisciplina”.  (Tabela 1)  

Tabela 1 - Referencial de áreas avaliadas - sucesso académico dos alunos 

Área 
avaliada 

Critérios Indicadores Recolha de 
dados 

Calendari-
zação 

1.Sucesso 
académico 
dos alunos 

1.Eficácia interna 1.Taxa de sucesso/insucesso escolar nas diferentes 
disciplinas e correspondência com as taxas do ano 
anterior e com as metas definidas pelos 
Departamentos. 
2.Taxa de alunos avaliados que transitam de ano de 
escolaridade. 

Pautas de 
avaliação 

Final dos 
1º, 2º,3º 
Per 

 2.Qualidade 
interna 

1.Média das classificações de cada disciplina em 
comparação com as médias dos anos anteriores. 
2.Taxa de alunos que mantiveram ou melhoraram a 
média final das classificações, relativamente ao ano 
anterior. 
3.Taxa de alunos avaliados que transitam de ano de 
escolaridade com sucesso total (classificação positiva a 
todas as disciplinas). 
4.Taxa de Percursos Diretos de Sucesso. 

Pautas de 
avaliação 

Final do 
3º Per 

 6.Eficácia do 
combate ao 
absentismo e à 
interrupção 
precoce 

1.Média de faltas injustificadas por aluno  
2.Taxa de interrupção precoce do percurso escolar 
3. Sucesso na Aplicação do Apoio Tutorial Específico 
 

- PTO’s 
-Relatórios do 
NAAF; 
-Relatórios dos 
tutores 

Monito-
rização 
semes-
tral 

 7.Eficácia do 
combate à 
indisciplina 

1.Taxa de ocorrências disciplinares; 
2.Taxa de ocorrências disciplinares em contextos de 
sala de aula, face ao número total de ocorrências 

-Relatórios da 

Equipa de Inte-

Monito-
rização 
semes-
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 gração/ 

Ação «Cidada-

nia +» 

tral 

 

A segunda área avaliada é o contributo Plano Anual de Atividades(PAA) e das ações 

estruturantes do Projeto Educativo/Teip para o sucesso escolar, 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; Ação ‘Ler+Saber+’; 

Clube ‘Aprender com Arte’; Clube ‘+ da Ciência;  ii) eficácia no combate à interrupção 

precoce do percurso escolar e indisciplina, de acordo com os indicadores estabelecidos nas 

seguintes ações: ‘Núcleo de Apoio ao Aluno e à Família’; Clube ‘Cidadania +’; Tutorias e 

Clube do Ambiente;  iii) eficácia no domínio das relações escola-família-comunidade, onde 

se insere a ação  ‘Envolver para Participar’,  e,  por fim, iv) eficácia  no domínio da gestão e 

organização que inclui os indicadores da ação ‘Monitorização e avaliação’. (Tabela 2) 

 

Tabela 2 - Referencial das áreas avaliadas: contributo das ações estruturantes do Projeto Educativo pasa o sucesso escolar. 

Área 
avaliada 

Critérios Indicadores Recolha de 
dados 

Calendari-
zação 

2.Contribu-
to do PAA e 
das ações 
estruturan-
tes do 
Projeto 
Educativo/ 
TEIP 
para o 
sucesso 
escolar  

1.Concretização 
do Plano Anual 
de Atividades 
(PAA) 
 
2. Eficácia no 
domínio da 
Cultura de 
escola e 
Lideranças 
Pedagógicas – 
2.1.Ação 
‘Juntos somos 
mais fortes’, 
 
 
 
3.  Eficácia do 
apoio à 
melhoria das 
aprendizagens:  
3.1Assessoria 
pedagógica;  
3.2.Ação ‘Clube 
+ das Ciências’ 
3.3.Ação 
‘Ler+Saber+’; 
3.4.Clube 
‘Aprender com 
Arte’; 
 

1. Percentagem de atividades realizadas; 
2. Concretização dos objetivos das atividades e sua 
articulação com o Projeto Educativo.  
 
2.1. Juntos somos mais fortes: 1.Número de reuniões 
de articulação realizadas; 2.Número de reuniões com 
as coordenadoras de estabelecimento realizadas 
3.Grau de diversidade das medidas organizacionais 
que visam a promoção do trabalho colaborativo; 
4.Grau de satisfação dos vários agentes da 
comunidade educativa face às dinâmicas pedagógicas 
implementadas. 5.Grau de satisfação dos vários 
agentes da comunidade educativa face ao clima da 
escola. 

3.1.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 percursos diretos de sucesso entre os alunos 
da escola; 4. Taxa de alunos com classificação positiva 
a todas as disciplinas; 
3.2.Ação ‘Clube + das Ciências’: 1.Número de 
atividades práticas/experimentais realizadas pelos 
alunos; 2.Percentagem de alunos que participam no 
concurso “Saber Ciência” e “Cassefaz”; 3. 
Percentagem de alunos que participam no “Problema 
do Mês”, no “Jogo do 24” e no “Supertmatik”; 

Relatórios dos 
Professores 
responsáveis 
por cada ação 

Final dos 
1º, 2º e 
3º Per 
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4.Demonstração de experiências para os alunos do 
Agrupamento (incluindo o Projeto Mala das 

Experiências); 5.Número  de  lugares  de  mérito  nas  

provas  regionais/nacionais  das  Olimpíadas  da 
Química.  
3.3.Ação ‘Ler+Saber+’: 1.Participação das turmas do 
agrupamento nas atividades propostas pelas BE; 2. 
Número de requisições; 3.Número de lugares de 
mérito na prova concelhia do concurso Grafema a 
Grafema; 4.Número de encarregados de educação que 
se deslocam à BE/escola para dinamizar e/ou participar 
nas atividades. 
 
3.4.Clube ‘Aprender com Arte’: 1.Percentagem de 
alunos/turma que participam nas atividades; 2. 
Número de encarregados de educação que visitem as 
exposições e participem nas atividades; 3. Número de 
atividades promovidas para melhorar a articulação. 

 4.Eficácia no 
combate à 
interrupção 
precoce do 
percurso escolar 
e indisciplina:  
4.1.Ação (NAAF) 
‘Núcleo de 
Apoio ao Aluno 
e à Família’  
4.2.Tutorias 
4.3.‘Cidadania 
Mais’ 
4.4.Clube do 
Ambiente 
 
 

4.1. Ação ‘Núcleo de Apoio ao Aluno e à Família’: 1. - 
Taxa de interrupção precoce do percurso escolar. 2- 
Nº de situações problemáticas identificadas; 3- nº de 
alunos apoiados; 4- nº de famílias acompanhadas. 5-  
Diagnóstico social e respetivo plano de ação para 
100% dos alunos/as e respetivas famílias sinalizadas 
ou identificadas. 6-Acompanhamento de 100% dos 
alunos/as encaminhados/as, sinalizados/as ou 
identificados/as, e respetivas famílias. 7- 
Encaminhamento para apoio económico e/ou 
alimentar de 100% que revelem carência económica 
e/ou insuficiência de rendimentos. 8-
Acompanhamento psicológico de 100% dos alunos/as 
sinalizados/as. 

4.2.Ação ‘Tutorias’:  1.Nº de alunos que beneficiam de 

tutoria; 2.Número/Percentagem de alunos com 
tutoria, que transitam.  
4.3‘Cidadania Mais‘: 1.Número de ações sensibilização 
sobre violência escolar dinamizadas; 2.Participação 
dos alunos nas ações de sensibilização; 3.Registos de 
ocorrência de indisciplina. 3-Taxa de ocorrências 
disciplinares em contextos de sala de aula, face ao 
número total de ocorrências. 4-Número de alunos 
envolvidos em situações de indisciplina/infratores. 5-
Número de Medidas Corretivas aplicadas; 6-Número 
de Medidas Disciplinares Sancionatórias; 

4.4.’Clube do Ambiente’: 1- Número de alunos 

participantes nas atividades. 2-Número de Ações em 
articulação com a disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento. 3.Quantidade de resíduos 
recolhidos. 4-Nº de atividades em parceria com 
instituições locais/regionais 

Relatórios dos 
Professores 
responsáveis 
por cada ação 

Final dos 
1º, 2º e 
3º Per 

 5-Eficácia no 
domínio das 
relações escola-
família-
comunidade: 
5.1. Ação 
‘Envolver para 

5.1. Ação ‘Envolver para Participar: 1.Número de 
atividades que fomentem a articulação entre as 
diferentes escolas do Agrupamento; 2.Número de 
encarregados de educação que participam em 
atividades dinamizadas na escola. 3.Número de 
atividades realizadas em conjunto com as associações 

Relatórios do 
coordenador da 
ação 

Final dos 
1º, 2º e 
3º Per 
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Participar  
 

de pais. 4.Grau de satisfação dos vários agentes da 
comunidade educativa face às dinâmicas pedagógicas 
implementadas. 
 

 6-Eficácia  no 
domínio da 
gestão e 
organização: 
6.1. Ação 
‘Monitorização 
e Avaliação’ 

6.1.Ação ‘Monitorização e Avaliação’: 1.Relatórios de 
monitorização da avaliação elaborados; 2.Relatório 
final de autoavaliação (avaliação interna e externa); 
3.Elaboração de Planos de Melhorias . 

Relatórios do 
coordenador da 
ação 

Final dos 
1º, 2º e 
3º Per 

 

A terceira e última área avaliada é o envolvimento da comunidade escolar na 

supervisão e inovação na escola, em que se apresenta a perspetiva dos vários agentes 

educativos sobre os seguintes domínios: 1) perceção sobre a cultura de escola e lideranças 

pedagógicas; 2) o clima e ambiente educativo, em que se analisa a interação com os 

membros da comunidade escolar (alunos, professores, pessoal não docente, encarregados 

de educação) e o grau de satisfação das condições educativas da escola e do ambiente 

social da escola; 3) as relações da escola com a família e a comunidade local e, por fim, 4) 

avaliação do plano de ensino à distância do Agrupamento. (Tabela3) 

Tabela 3 - Referencial das áreas avaliadas - Envolvimento da comunidade escolar na supervisão e inovação na escola 

Área 
avaliada 

Critérios Indicadores Recolha de 
dados 

Calendari-
zação 

3.Envolvi-
mento da 
comunidade 
escolar na 
supervisão e 
inovação na 
escola 

Cultura de Escola e 
Lideranças 
Pedagógicas 
 
 
 
 
Clima e ambiente 
educativo 
 
 
 
 
 
 
 
Relações escola-
família- 
comunidade local 
(parcerias) 
 
 
 
 
 
 
Plano de Ensino a 
Distância (E@D) 

-Grau de satisfação da participação nas atividades 

que envolveram a participação dos vários agentes 

da comunidade educativa. 

-Grau Satisfação com as medidas de promoção do 
trabalho colaborativo. 
-Grau de satisfação dos vários agentes da 
comunidade educativa relativamente ao clima de 
escola. 
-Grau de satisfação dos agentes da comunidade 

educativa relativamente às dinâmicas pedagógicas 

implementadas.(diversidade, pertinência e 

contributo para a melhoria das aprendizagens) 

-Grau de satisfação com as relações da escola com 

as famílias. 

-Avaliação da  participação de pais e encarregados 

de educação nas atividades dinamizadas pela e na 

escola. 

-Grau de satisfação com o impacto das parcerias C/ 

instituições locais na promoção das aprendizagens. 

-Grau de satisfação em relação à implementação 
do plano de ensino a distância(E@D) 

Inquéritos de 
satisfação 

3ªperíodo 
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1.2 Público-alvo 

Educação Pré-escolar 
Jardim de Infância Nº de turmas Crianças dos 3 aos 5 anos 
Bairro João Paulo II 1 22 

Margaride 4 85 
Várzea 3 69 
Moure 1 20 

Varziela 2 45 
Total 11 241 

 

1ºciclo do ensino básico 
Escola 1ºano 2ºano 3ºano 4ºano Total 

Felgueiras 36 40 44 48 168 
Margaride 24 23 25 35 107 

Várzea 20 19 20 20 79 
Moure 9 6 11 6 32 

Varziela 16 25 24 25 90 

Total Ano 105 113 124 134 476 

 

2º e 3ºciclos do ensino básico 

5ºAno 6ºano 7ºano 8ºano 9ºano 

turma Nºalunos turma Nºalunos turma Nºalunos turma Nºalunos turma Nºalunos 

A 24 A 21 A 21 A 20 A 25 

B 23 B 22 B 24 B 17 B 23 

C 21 C 21 C 20 C 21 C 25 

D 22 D 21     D 21 

E 23 E 24 total 65 total 58 total 94 

F 23 F 20       

G 21 G 22       

  H 20       

total 157 total 171       

 

 

 

 

 

 

Total de Alunos do Agrupamento 

Educação Pré-escolar 241 
1º Ciclo 476 
2ºCiclo 328 
3ºCiclo 217 
TOTAL 1262 
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1.3. Metodologia de recolha e tratamento de dados 

Os dados para avaliação do sucesso académico dos alunos foram extraídos das 

pautas de avaliação dos 1º, 2º e 3º períodos e realizou-se uma análise estatística 

descritiva, de acordo com os indicadores de avaliação. A reflexão sobre os resultados foi 

efetuada pelos docentes de cada Departamento, após a análise desses resultados no final 

da cada período letivo. 

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

nível da eficácia do apoio das aprendizagens, para o combate à interrupção precoce do 

percurso escolar e indisciplina, para a dinamização das relações escola-família foi feito com 

base nos relatórios dos responsáveis por cada ação no final do ano letivo. A nível da gestão 

e organização do Projeto Educativo/TEIP a avaliação foi feita com base nos relatórios 

elaborados pela Equipa de Avaliação Interna(relatórios de monitorização trimestral e 

relatório final de avaliação interna). 

Os elementos relativos  ao Envolvimento da comunidade escolar na supervisão e 

inovação na escola foram obtidos através da aplicação de inquéritos por questionário on-

line aos diferentes agentes da comunidade educativa. Os resultados obtidos foram 

submetidos ao tratamento estatístico e a uma análise posterior. 

 

 

 

 

2. SUCESSO ESCOLAR DOS ALUNOS NO ANO LETIVO 2020-2021 

2.1. Eficácia Interna  

2.1.1. Sucesso escolar no 1º ciclo do ensino básico  

 

Os Gráficos 1 a 4 e as tabela 4 a 7 apresentam 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.  
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Gráfico 1 - Taxa de sucesso em 2020-2021 dos alunos do 1ºano ao longo dos três períodos letivos, em confronto com os valores do 
3ºperíodo de 2019-2020 e com as metas definidas. 

88

90

92

94

96

98

100

102

3ºP. 19/20 1ºPer 2ºPer 3ºPer Metas

Port.

Mat

Est.Meio

Expressões

 
 
Tabela 4 - Avaliação interna do 1ºano 

 
Port. Mat Est.Meio Expressões 

1ºPer 98,1 99,0 99,0 100 

2ºPer 94,3 99.0 99,1 100 

3ºPer 94,3 99,0 99,1 100 

3ºP. 19-20 97,0 100 100 100 

Metas 92,5 93 100 100 

 
 

No primeiro ano de escolaridade, as taxas de sucesso mantiveram-se quase sempre 

iguais ao longo dos três períodos letivos, com exceção de Português em que se verificou 

uma descida da taxa de sucesso do 1º para o 2º período. Em comparação com os 

resultados do 3ºperíodos de 2019-2020, constata-se que a taxa foi superior na disciplina 

de Português; ligeiramente inferiores em Matemática e em Estudo do Meio e iguais na 

área das Expressões. As metas foram ultrapassadas em todas as disciplinas.  
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Gráfico 2 - Taxa de sucesso em 2020-2021 dos alunos do 2ºano ao longo dos três períodos letivos, em confronto com os valores do 
3ºperíodo de 2019-2020 e com as metas definidas. 
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Tabela 5 - Avaliação interna do 2ºano 

 
Port. Mat Est.Meio Expressões 

1ºPer 95,6 97,4 99,1 100 

2ºPer 97,4 97,4 98,3 100 

3ºPer 97,4 100 99,1 100 

3ºP. 19-20 98,4 100 100 100 

Metas 86 87,5 92,5 100 

 
 

Observamos que as taxas de sucesso no segundo ano de escolaridade mantiveram-

se quase sempre ao mesmo nível ao longo do ano letivo, mas com uma tendência de 

subida. Em comparação com os resultados do terceiro período do ano letivo anterior, 

regista-se uma taxa de sucesso ligeiramente inferior nas disciplinas de Português e de 

Estudo do Meio. Em Matemática e em Expressões a taxa de sucesso foi igual. As metas 

foram alcançadas ou superadas.  
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Gráfico 3-Taxa de sucesso em 2020-2021 dos alunos do 3ºano ao longo dos três períodos letivos, em confronto com os valores do 
3ºperíodo de 2010-2020 e com as metas definidas.  

0

20

40

60

80

100

120

3ºP. 19/20 1ºPer 2ºPer 3ºPer Metas

Port.

Inglês

Mat

Est.Meio

Expressões

 
 

Tabela 6-Avaliação interna do 3ºano 

 
Port. Inglês Mat Est.Meio Expressões 

1ºPer 96,0 97,6 97,6 99,2 100 

2ºPer 99,2 99,2 99,2 100 100 

3ºPer 99,2 99,2 99,2 100 100 

3ºP. 19-20 97,0 100 99.2 100 100 

Metas 92 > 85 91 93 100 

 

 

No terceiro ano de escolaridade, as taxas de sucesso subiram do 1º período para o 

2º  e no 3ºperíodo mantiveram-se iguais. Relativamente aos resultados do 3ºperíodo de 

2019-2020, concluímos que os resultados melhoraram nas disciplinas de Português e de 

Inglês. Nas restantes manteve-se igual. O valor definido nas metas foi alcançado ou 

superado a todas as disciplinas/áreas.  
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Gráfico 4-Taxa de sucesso em 2020-2021 dos alunos do 4ºano ao longo dos três períodos letivos, em confronto com os valores do 
3ºperíodo de 2019-2020 e com as metas definidas. 
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Tabela 7-Avaliação interna do 4ºano 

 
Port. Inglês Mat Est.Meio Expressões 

1ºPer 96,3 100 94,0 99,2 100 

2ºPer 98,5 100 94,8 100 100 

3ºPer 99,2 96,2 100 100 100 

3ºP. 19-20 98.0 100 100 100 100 

Metas 90 > 80 89 92 100 

 
 

No quarto ano de escolaridade, os resultados alcançados pelos alunos podem ser 

considerados muito bons, pois as metas estabelecidas para as disciplinas/áreas foram 

superadas a todas as disciplinas/áreas. Ao longo dos três períodos verificou-se uma 

evolução positiva das taxas de sucesso, com exceção da disciplina de Inglês em que a taxa 

de sucesso desceu do 2º para o 3º período. Comparativamente com os resultados do 

3ºperíodo de 2019-2020, com exceção da disciplina de Inglês, as taxas de sucesso forma 

iguais ou superiores.  

 

 

2.1.2. Sucesso escolar no 2º ciclo do ensino básico  

 

Nos Gráficos e tabelas seguintes (Gráfico 5 e 6 e tabelas 8 e 9) apresenta-se os 

resultados do aproveitamento dos alunos do 5º e do 6ºanos de escolaridade ao longo 
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deste ano letivo, em comparação 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 em 2020-2021 dos alunos do 5ºano ao longo dos três períodos letivos, em confronto com os valores do 
3ºperíodo de 2019-2020 e com as metas definidas 

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

3ºP.
2019/20

1ºper 2ºper 3ºper Metas

Port.

Ing.

Hist.

Mat.

C.N.

E.V

E.T

E.M

E.F.

EMRC

Cid.Des.

TIC

  

Tabela 8-Taxas de sucesso do 5ºano  

 
Port. Ing. HGP Mat. C.N. E.V E.T E.M E.F. EMRC C. D. TIC 

1ºper 86,0 89,8 98,7 87,3 91,7 100 100 100 100 100 100 100 

2ºper 91,7 96,2 99,4 88,5 92,4 100 100 100 100 100 100 100 

3ºper 95,5 98,1 100 90,4 96,2 100 100 100 100 100 100 100 

3ºP. 2019/20 98 97 99 95 100 100 100 100 100 100 100 100 

Metas ≥80 ≥80 ≥90 ≥78 ≥90 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥98 ≥95 ≥80 

 

No quinto ano de escolaridade, verificamos que houve uma evolução gradual dos 

resultados ao longo dos 3 períodos, tendo todas as disciplinas  superado as metas 

propostas. Em comparação com os resultados do ano letivo anterior, verificamos só as 

disciplinas de Português, Matemática e Ciências Naturais registaram uma taxas de sucesso 

inferior. 
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Gráfico 6 - Taxa de sucesso em 2020-2021 dos alunos do 6ºano ao longo dos três períodos letivos, em confronto com os valores do 
3ºperíodo de 201-2020 e com as metas definidas. 
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 Tabela 9 - Taxas de sucesso do 6ºano 

 
Port. Ing. HGP Mat. C.N. E.V E.T E.M E.F. EMRC Cid.Des TIC 

1ºper 89,4 91,2 96,5 85,3 98,2 100 97 100 99 100 97,7 100 

2ºper 95,9 94,1 95,6 85,4 100 100 100 100 100 100 98,8 100 

3ºper 99,4 96,5 99,4 88,3 100 100 100 100 100 100 100 100 

3ºP. 19-20 99 100 98 96 100 100 100 100 100 100 100 100 

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

 

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

acima dos 85% e todas  superaram as metas. Constata-se que, ao longo dos três períodos 

verificou-se uma melhoria gradual das taxas de sucesso. Com exceção da disciplina de 

Matemática, todas as disciplinas apresentam taxas de sucesso superiores às taxas do 

3ºperíodo de 2019-2020. 

 

 

 

2.1.3. Sucesso escolar no 3º ciclo do ensino básico  

 

Os gráficos e tabelas seguintes (Gráficos 7 a 9 e tabelas 10 a 12) apresentam os 

resultados do aproveitamento dos alunos do 7º, 8º  e do 9ºanos de escolaridade ao longo 

deste ano letivo, em comparação com a avaliação do 3º período do ano letivo anterior e 

com as metas pré-estabelecidas pelos Departamentos curriculares,  no início do ano letivo. 
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Gráfico 7- Taxa de sucesso em 2020-2021 dos alunos do 7ºano ao longo dos três períodos letivos, em confronto com os valores do 
3ºperíodo de 2019-2020 e com as metas definidas. 
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Tabela 10 -Taxas de sucesso do 7ºano 

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

1ºper 93,9 98,5 98,5 100 98,5 81,3 96,9 96,9 95,6 97,7 100 100 100 100 

2ºper 90,8 100 100 93,7 100 89,1 96,9 96,9 91,1 97,7 100 100 100 100 

3ºper 96,9 100 100 100 100 92,2 100 100 100 100 100 100 100 100 

3ºP. 19-20 90 92 96 99 100 67 100 100 99 100 100 100 100 100 

Metas ≥75 ≥75 ≥80 ≥85 ≥85 ≥64 ≥82 ≥85 ≥85 ≥90 ≥95 ≥85 ≥98 ≥95 

        

     No  sétimo ano de escolaridade verificou-se uma evolução positiva dos resultados ao 

longo dos 3 períodos letivos. Em comparação com os resultados do 3ºperíodo de 2019-

2020, concluímos que todas as disciplinas melhoraram os resultados. Em relação aos 

valores definidos nas metas, constatamos que todas as disciplinas ultrapassaram os valores 

definidos.  

  
Gráfico 8- Taxa de sucesso em 2020-2021 dos alunos do 8ºano ao longo dos três períodos letivos, em confronto com os valores do 
3ºperíodo de 2019-2020 e com as metas definidas. 
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Tabela 11 - Taxas de sucesso do 8ºano 
 

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

1ºper 77,2 96,3 87 87,3 78,6 68,4 93,1 92,9 89,7 84,3 100 100 100 100 

2ºper 89,5 100 90,6 92,7 91,1 75,4 89,7 98,2 84,5 96,1 100 100 100 100 

3ºper 85,9 100 96,3 92,7 96,4 75,4 98,3 100 100 100 100 100 100 100 

3ºP. 19-20 99 98 100 100 100 84 100 100 100 100 100 100 100 100 

Metas ≥75 ≥75 ≥75 ≥90 ≥90 ≥61 ≥86 ≥85 ≥90 ≥95 ≥95 ≥90 ≥98 ≥95 

 

No oitavo de escolaridade registou-se, em geral,  uma evolução positiva das taxas de 

sucesso ao longo dos 3 períodos. Em comparação com os resultados obtidos no 3ºperíodo 

de 2019-2020, as disciplinas de Português, Francês, História, Geografia e Matemática 

tiveram taxa de sucesso inferior. Em relação às metas, todas as disciplinas conseguiram 

concretizar os objetivos pretendidos.  

  
Gráfico 9- Taxa de sucesso em 2020-2021 dos alunos do 9ºano ao longo dos três períodos letivos, em confronto com os valores do 
3ºperíodo de 2019-2020 e com as metas definidas. 
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Tabela 12-Taxas de sucesso do 9ºano 

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

1ºPerº 83,9 100 93,6 96,7 100 83,0 98,9 93,6 93,6 96,1 100 100 100 100 

2ºPerº 91,5 100 95,7 100 100 81,9 100 96,7 98,9 100 100 100 100 100 

3ºPerº 98,9 100 100 100 100 82,8 100 97,8 100 97,4 100 100 100 100 

3ºP. 19-20 98 100 98 100 100 82 100 100 100 -- 100 100 -- -- 

Metas ≥75 ≥75 ≥80 ≥95 ≥95 ≥58 ≥85 ≥85 ≥95 ≥95 ≥95 ≥98 ≥91 ≥95 

 

No nono ano de escolaridade, todas as disciplinas alcançaram taxas de sucesso superiores 

a 80% e verificou-se uma subida gradual das taxas de sucesso ao longo dos 3 períodos. Em 
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comparação com os resultados do 3ºperíodo de 2019-2020, com exceção de Matemática 

que tem taxa de sucesso igual, todas as disciplinas apresentam taxa de sucesso superior.  

Todas as disciplinas superaram as metas. 

 

 

2.1.4. Oferta Complementar  

 

O gráfico 10 e tabela 13 e o gráfico 11 e tabela 14 apresentam, respetivamente,  a 

evolução dos resultados da oferta complementar de Oficina das Ciências, no 2ºciclo, e de 

Oficina de Escrita, no 3ºciclo, ao longo dos 3 períodos e a comparação com as taxas de 

sucesso nestas áreas no 3ºperíodo do ano letivo anterior e com a taxa de sucesso das 

disciplina de Ciências Naturais e de Português 

Gráfico 10-Avaliação dos alunos na Oficina de Ciências do 2ºciclo 

85

90

95

100

105

3ºPerº 19/20 1ºPer. 2ºPer. 3ºPer.

Oficina de Ciências

5ºano C.N. 5ºano 6ºano C.N.6ºano

 
 
Tabela 13-Taxas de sucesso  na Oficina de Ciências do 2ºciclo 

 
Of CN 5º CN 5º Of CN 6º CN6º 

1ºp 94,9 91,7 98,2 98,2 

2ºP 100 92,4 100 100 

3ºP 100 96,2 100 100 

3ºperº 19-20 100 100 100 100 

 

 

Relativamente à Oficina de Ciências é de assinalar a taxa de sucesso de 100% alcançada 

pelos alunos. Isso é uma clara indicação do empenho dos alunos nesta área, o que tem 

contribuído de forma significativa para obter bons resultados também na disciplina de 

Ciências Naturais. 
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Gráfico 11-Avaliação dos alunos na Oficina de escrita do 3ºciclo 
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Tabela 14-Taxas de sucesso  na Oficina de escrita, do 3ºciclo 

 
Of Escr 7º Port 7º Of Escr 8º Port 8º Of.Esc 9º Port 9º 

1ºp 92,3 93,9 85,5 77,2 93,5 83,9 

2ºP 100 90,8 83,6 89,5 95,6 91,5 

3ºP 96,9 96,9 98,2 85,9 98,9 98,9 

3ºperº 19-20 -- -- -- -- -- -- 

 

Na Oficina de escrita registam-se taxas de sucesso muito significativas, uma vez que 

os valores superam os 95% nos três anos de escolaridade, no final do 3º período. Também 

é notória a diferença de sucesso face à disciplina de Português. Esta Oferta complementar 

de escola contribui para a evolução muito positiva dos resultados da disciplina de 

Português. 

 

 

2.1.5. Resultados dos Apoios Educativos 

 

Efetuou-se a análise dos resultados dos Apoios Educativos prestados aos alunos das 

diferentes turmas do 2º e 3ºciclos. As tabelas 15 e 16 apresentam o total de alunos que 

beneficiaram desta medida, o número de alunos que evoluíram nos seus conhecimentos 

com o contributo desta ação, o número de alunos obtiveram nível igual ou superior a 3 no 

final do período letivo, o número de alunos que, em virtude da falta de assiduidade, foram 

excluídos do apoio e ainda, o número de alunos eu foram dispensados por já não 

necessitarem de apoio. 
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Tabela 15-Resultados da implementação dos apoios educativos no 2ºciclo 

Apoios Educativos – 2ºciclo 

 5ºano 6ºano  Total do 2ºciclo 

 1ºperº 2ºperº 3ºperº 1ºper 2ºperº 3ºperº 1ºperº 2ºperº 3ºperº 

Nº alunos c/ 
apoio 

8 9 9 12 16 15 20 25 24 

Alunos que 
evoluíram 

8 9 9 12 11 15 20 20 24 

100% 100% 100% 100% 68,8% 100% 100% 80% 100% 

Alunos c/  
positiva 

5 9 9 7 9 11 12 18 20 

62,5% 100% 100% 58,3% 56,3% 73,3% 60% 72,0% 83,3% 

Alunos 
excluídos 
(por falta de 
assiduidade) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Alunos 
dispensados 

1 2 2 1 2 1 2 4 3 

12,5% 22,2% 22,2% 8,3% 12,5% 6,7% 10% 16,0% 12,5% 

 

  A partir dos dados da tabela anterior, retiramos as seguintes ilações:  

-no 5ºano, verificou-se uma evolução positiva ao longo dos 3 períodos entre os alunos que 

beneficiaram de apoio. Por outro lado, registou-se uma evolução da percentagem de 

alunos que alcançou sucesso, uma vez que no 1º período a taxa de sucesso era de 62,5% e 

no 2º e 3ºperíodos a taxa de sucesso foi de 100%. No 6º ano de escolaridade verificou-se 

uma descida de 2 pontos percentuais da taxa de sucesso entre os alunos apoiados do 1º 

para o 2ºperíodo. No 3ºperíodo a taxa de sucesso melhorou de forma significativa 

chegando aos 73,3%.  

Tabela 16-Resultados da implementação dos apoios educativos no 3ºciclo 

Apoios Educativos – 3ºciclo 

 7ºano 8ºano 9ºano  Total do 3ºciclo 

 1ºP 2ºP 3ºP 1ºP 2ºP 3ºP 1ºP 2ºP 3ºP 1ºP 2ºP 3ºP 

Nº alunos c/ 
apoio 

6 15 14 4 4 4 - - - 10 19 18 

Alunos que 
evoluíram 

4 10 10 4 4 4 - - - 8 14 14 

66,7% 66,7% 71,4% 100% 100% 100% - - - 80% 73,7% 77,8% 

Alunos c/  
positiva 

4 8 10 1 2 3 - - - 5 10 13 

66,7% 53,3% 71,4% 25% 50% 75% - - - 50% 52,6% 72,2% 
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Alunos 
excluídos 
(por falta de 
assiduidade) 

0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - - - 0,0% 0,0% 0,0% 

Alunos 
dispensados 

0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - - - 0,0% 0,0% 0,0% 

 

 

Pela análise da tabela anterior verificamos que só os alunos do 7º e do 8ºanos é que 

beneficiaram desta medida. Concluímos que os alunos que beneficiaram de apoio 

educativo evoluíram no seu desempenho ao longo dos 3 períodos, de forma mais evidente 

no 8ºano. Relativamente aos resultados, verificamos que uma percentagem assinalável 

dos alunos que beneficiaram desta medida alcançaram classificação igual ou superior a 3 

no final do período nas disciplinas apoiadas. Assim, no 3ºperíodo, a taxa de alunos que 

tiveram positiva (classificação igual a superior a nível 3) foi 71,4% no 7ºano e 75% no 

8ºano. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Qualidade Interna 

 

2.2.1. Média das Classificações por disciplina 

 

 

Nas tabelas 17 a  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 seguinte pode analisar-se a síntese da avaliação do 3º período do 1º ciclo. 
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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 
Nº 
% 

B 
Nº 

% 

S 
Nº 
% 

Ins 
Nº 

% 

MB 
Nº 
% 

B 
Nº 

% 

S 
Nº 
% 

Ins 
Nº 

% 

MB 
Nº 
% 

B 
Nº 

% 

S 
Nº 
% 

Ins 
Nº 

% 

MB 
Nº 
% 

B 
Nº 

% 

S 
Nº 
% 

Ins 
Nº 

% 

MB 
Nº 
% 

B 
Nº 

% 

S 
Nº 
% 

Ins 
Nº 

% 
1º 

105 
54 22 23 6 - - - - 60 21 23 1 73 28 3 1 41 48 16 0 

51,4 21,0 21,9 5,7 - - - - 57,1 20,0 21,9 1,0 69,5 26,7 2,9 1,0 41,0 45,7 15,2 0,0 

2º 
114 

42 45 24 3 - - - - 50 42 22 0 65 33 15 1 65 40 9 0 

36,8 39,5 21,1 2,6 - - - - 43,9 36,8 19,3 0,0 57 28,9 13,2 0,9 57 35,1 7,9 0,0 

3º 
124 

42 38 43 1 64 34 25 1 49 34 40 1 65 32 27 0 63 52 9 0 

33,9 30,6 34,7 0,8 51,6 27,4 20,
2 

0,8 39,5 27,4 32,3 0,8 52,4 25,8 21,8 0,0 50,8 41,9 7,3 0,0 

4º 
135 

40 61 33 1 39 
 

59 32 5 80 
 

37 18 0 83 51 1 0 69 45 21 0 

30 45 24 1 29 44 24 3 59 27 13 0 61 38 1 0 51 33 16 0,0 
 

Observa-se que a percentagem de insucesso do 1º ao 4º anos de escolaridade é 

bastante baixa. É na disciplina de Português que se registam as percentagens mais 

elevadas de insucesso. 

 

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

turma no 2ºciclo e por ano de escolaridade. 

Tabela 18-Média das classificações de cada disciplina por turma 2ºciclo face às médias do ano anterior  e médias previstas 

5ºano de escolaridade 

Turma Nº Al Port Ing HGP Mat CN ET EV EM EF EMRC C.D TIC 

5ºA 24 3,9 4,3 4,4 3,8 4,2 - 4,5 - 4,7 5,0 4,9 - 

5ºB 23 3,6 3,9 4,3 3,4 3,9 4,2 4,3 4,3 4,3 5 4,8 4,7 

5ºC 21 4,1 4,0 3,8 3,6 3,9 4,3 4,4 5,00 4,6 5 3,8 4,5 

5ºD 22 3,8 3,9 3,7 3,8 3,7 4,5 4,6 5,0 4,4 4,9 3,9 4,0 

5ºE 23 3,6 3,4 3,3 3,1 3,3 4,4 4,3 5 3,8 4,7 3,3 3,30 

5ºF 23 4,0 3,9 4,0 3,7 4,2 4,6 4,2 5,0 4,4 4,8 4,1 3,9 

5ºG 21 3,8 3,9 3,6 3,3 3,5 4,8 4,8 5,0 4,0 4,8 3,9 4,3 

Média 2020/21 3,82 3,90 3,87 3,53 3,83 4,47 4,44 4,88 4,33 4,90 4,11 4,11 

 

Média 2019/20 3,9 4,0 4,0 3,7 4,0 4,2 4,1 4,8 4,5 4,9 4,6 4,6 

Média 2018/19 3,6 3,7 3,7 3,5 3,9 4,3 4,2 4,7 4,4 4,9 4,1 3,9 

Média 2017/18 3,5 3,8 3,7 3,3 3,7 4,1 4,1 4,5 4,2 4,5 - - 

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 prevista ≥3,2 ≥3,2 ≥3,3 ≥3,0 ≥3,5 ≥4,0 ≥4,0 ≥4,0 ≥4,0 ≥4,0 ≥4,5 ≥4,0 
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6ºano de escolaridade 

Turma Nº Alunos Port Ing HGP Mat CN ET EV EM EF EMRC TIC Cid.D 

6ºA 21 4,4 4,4 4,3 3,8 4,0 - 4,3 - 5,0 5,0 - 4,2 

6ºB 22 3,6 3,9 3,8 4,0 4,0 4,7 4,7 5,0 5,0 4,8 3,8 4,0 

6ºC 21 3,8 4,2 4,0 4,3 4,0 4,5 4,3 5,0 4,9 4,8 4,5 4,3 

6ºD 21 3,9 4,0 4,2 4,1 4,3 4,3 4,2 5,0 5,0 4,7 4,3 4,7 

6ºE 24 3,8 3,9 3,8 3,3 4,0 4,0 3,9 5,00 4,4 4,8 4,3 4,3 

6ºF 20 3,4 3,8 3,8 3,0 3,5 3,8 3,8 5,0 4,0 4,8 3,9 4,2 

6ºG 22 4,0 4,1 4,2 3,5 3,9 4,1 4,2 4,3 4,4 5,0 4,0 4,4 

6ºH 20 3,4 3,1 3,4  3,1 3,6 4,0 3,9 4,2 4,2 4,9 3,8 3,7 

Média2020/21 3,78 3,94 3,94 3,67 3,92 4,20 4,17 4,78 4,59 4,84 4,93 4,21 

 

Média2019/20 3,8 4,0 3,9 3,7 4,0 4,4 4,1 4,5 4,4 4,8 4,7 3,9 

Média 2018/19 3,6 3,8 3,7 3,5 4,0 4,1 4,2 4,5 4,2 4,6 - - 

Média 2017/18 3,6 3,6 3,8 3,4 3,8 4,2 4,2 4,5 4,4 4,6 - - 

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

 

Analisando as médias das classificações do 2ºciclo (tabela 18), conclui-se que no 5º ano 

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

em todas as disciplinas e ficou ligeiramente abaixo das médias registadas no ano letivo 

anterior. Também no 6ºano de escolaridade verificou-se que  a média das classificações 

ficou acima das médias previstas em todas as disciplinas, mas ficou ligeiramente abaixo das 

médias do ano letivo anterior, na maioria das disciplinas. 

 

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

turma no 3ºciclo 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 

7ºano de escolaridade 

Turmas Nº Al Port Ing Franc Hist Geo Mat CN CFQ EV ET EF TIC EMRC CD 
7ª 
7B 
7C 

21 4,3 4,5 4,3 4,6 4,4 4,1 4,0 4,4 - 4,5 4,6 - 5 5 

7ºB 24 4,0 4,4 4,7 4,5 4,1 3,8 4,0 4,2 4,8 4,3 4,4 4,5 4,8 5 

7ºC 20 3,1 3,5 3,8 3,4 3,5 3,1 3,5 3,5 4,8 4,0 4,0 3,7 5 4,0 

Média 2020/21 3,83 4,15 4,26 4,21 4,00 3,70 3,83 4,05 4,77 4,20 4,35 4,14 4,89 4,68 

 
Média 2019/20 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,1 3,7 3,6 3,8 4,2 4,2 4,4 4,5 4,1 
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Média 2018/19 3,3 3,7 4,1 4,2 4,0 3,5 3,5 3,7 4,4 4,0 4,5 4,3 4,8 4,5 

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 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 ≥4,5 

 

8ºano de escolaridade 

Turmas Nº Al Port Ing Franc Hist Geo Mat CN CFQ EV ET EF TIC EMRC CD 
8ºA 
8B 

20 3,2 3,7 3,6 3,1 3,2 2,9 3,5 3,5 4,8 3,6 4,2 3,6 4,3 4,2 

8ºB 17 3,0 3,8 3,2 3,0 3,4 2,9 3,2 3,5 4,7 3,7 3,7 3,6 4,9 3,9 

8ºC 21 3,2 4,2 3,8 3,2 3,9 3,6 3,8 3,9 4,9 4,3 4,5 4,4 4,5 3,8 

Média 2020/21 3,12 3,91 3,56 3,09 3,48 3,18 3,52 3,63 4,80 3,88 4,18 3,93 4,58 3,98 

 

Média 2019/20 3,6 3,6 4,1 3,8 4,0 3,3 4,2 3,9 4,7 4,2 4,4 4,7 4,9 4,7 

Média2018/19 3,3 3,6 3,9 3,8 3,8 3,1 4,0 3,6 4,7 4,1 4,3 3,9 4,6 - 

Média2017/18 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 - 

Média2016/17 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 - 

Média2015/16 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 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 ≥4,0 

 

 

9ºano de escolaridade 

Turma
s 

Nº Al Port Ing Franc Hist Geo Mat CN CFQ EV ET EF TIC EMRC CD 
9ºA 
9B 

25 3,7 4,0 4,2 4,2 4,1 4,0 4,0 3,8 4,3 4,9 4,7 4,3 4,8 5,0 

9ºB 23 3,6 3,8 3,7 3,8 4,3 3,3 3,9 3,8 4,1 4,9 4,5 4,4 4,7 4,6 

9ºC 25 3,7 4,0 4,2 3,9 4,4 3,9 4,1 4,0 4,4 4,4 4,3 4,3 4,8 4,8 

9ºD 21 3,7 3,7 3,8 3,9 4,6 3,2 4,2 4,3 4,3 5,0 4,7 4,4 4,7 4,7 

Média 2020/21 3,68 3,89 4,00 3,97 4,35 3,62 4,05 3,95 4,28 4,74 4,55 4,35 4,74 4,75 

 

Média 2019/20 3,6 3,8 4,0 4,0 4,0 3,4 3,9 3,7 4,0  - -  - -   

Média 2018/19 3,4 3,7 4,0 4,0 4,1 3,4 3,7 3,7 4,1 - 4,4 - 4,8 - 

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 3,3 3,2 3,7 3,4 2,8 3,8 3,6 3,8 - 4,1 - 4,7 - 

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

 

No 7º ano de escolaridade,  as médias obtidas superaram o valor definido como meta  

em todas as disciplinas e superaram as médias registadas nos anos anteriores. No 8ºano, 

todas as disciplinas conseguiram média superior a 3 e acima das médias previstas, mas 

ligeiramente aquém das médias alcançadas no ano letivo de 2019-2020. No 9º ano de 

escolaridade as médias das classificações superaram as médias previstas e, em geral, 

superaram as médias verificadas no ano letivo de 2019-2020 e nos anteriores. 
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2.2.2. Transição/Retenção e Qualidade do Sucesso 

 

Nas tabelas 20, 21 e 22 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,  qualidade do sucesso e taxa coortal  do 1ºciclo em comparação com os valores de referência do TEIP 

Anos de 
escolaridade 

Nº total de 
alunos 

Alunos que não 
transitaram (taxa de 

insucesso) 

Alunos que transitaram com 
sucesso total(Qualidade do 

sucesso) 

 Taxa Coortal 

Nº % Nº %  

1º 105 0 0,0% 98 93,3%   
2º 114 0 0,0% 111 97,4%   
3 124 0 0,0% 121 97,6%   
4º 135 0 0,0% 129 95,6%  88,14 

Total 1ºciclo 478 0 0,0% 459 96,2%   
 

2019-2020 507 0 0,0% 492 97,3%  90,8% 

2018-2019 524 1 0,19% 504 96,1%   

2017-2018 547 11 2,01% 503 91,95%  86,5% 

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

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

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

Meta TEIP 19/20 0,15 97%   

Diferencial (resultados  
internos e valores de 

referência TEIP ) 

- 0,15 -0,8%   

 

 

Verificou-se que,  no 1º ciclo, todos os alunos transitaram e por isso a taxa de 

insucesso é nula. Em relação à percentagem de alunos com sucesso total verificamos que, 

em termos gerais, situou-se nos 96,2%.Comparativamente com as metas no âmbito do 

programa TEIP, regista-se um resultado positivo no capítulo do insucesso, pois ficamos 

abaixo do valor de referência -0,15, mas na qualidade de sucesso o resultado deste ano 

letivo ficou 0,8% abaixo da meta. A Taxa coortal do 4ºano foi 88,14%, ligeiramente inferior 

ao valor registado no ano letivo anterior. 
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Tabela 21-Taxa de transição,  qualidade do sucesso e taxa coortal  do 2º ciclo  em comparação com os valores de referência do TEIP 

Anos de 
escolaridade 

Nº total de 
alunos 

Alunos que não 
transitaram 

Alunos que transitaram com 
sucesso total 

(Qualidade do sucesso) 

 Taxa Coortal 

Nº % Nº %  

5º 157 0 0,0% 139 88,5%   
6º 171 0 0,0% 150 87,7%     88,7% 

Total 2ºciclo 328 0 0,0% 289 88,1%   
 

2019-2020 364 0 0,0% 343 94,2%  89,2% 

2018-2019 365 1 0,27% 313 85,75%  90,8% 

2017/2018 372 4 1,08% 285 76,61%  80,0% 

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

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

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

Meta TEIP 19/20 - 0,25% 86%   

Diferencial 
(resultados  internos e valores de 

referência TEIP ) 

-0,25% + 2,1%   

 

No 2ºciclo, neste ano letivo, como no anterior, não se registou qualquer retenção. 

Deste modo, o indicador do programa TEIP foi cumprido. Em relação à qualidade do 

sucesso, a percentagem de alunos com sucesso total chegou aos 88,1%, superando em 

2,1% o valor de referência/meta do TEIP(+8,2%). A taxa coortal situou-se nos 88,7%. 

 

Tabela 22-Taxa de transição,  qualidade do sucesso e taxa coortal  do 3ºciclo em comparação com os valores de referência do TEIP 

Anos de 
escolaridade 

Nº total de 
alunos 

Alunos que não 
transitaram 

Alunos que transitaram com 
sucesso total(Qualidade do 

sucesso) 

 Taxa Coortal 

Nº % Nº %  

7º 65 0 0,0% 58 89,23%   
8º 58 1 1,7% 40 68,96%   
9º 94 0 0,0% 75 79,78%   

Total 3ºciclo 217 1 0,46% 173 79,72%  89,4% 
 

2019-2020 268 0 0,00% 202 75,4%  84,3% 

2018-2019 324 4 1,23% 231 71,3% 81,3 

2017/2018 350 6 1,71% 207 59,1% 76,9 

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

2015-2016 281 27 9,61% 123 43,8% -- 

2014-2015 350 17 4,90% 188 53,7% -- 

Meta TEIP 19/20 -1,20% 72%  

Diferencial 
(resultados  internos e valores de 

referência TEIP ) 

- 0,74% + 7,7%  
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No 3º ciclo, ocorreu uma retenção, correspondente a 0,46% do universo de alunos 

avaliados. Ainda assim, a escola ficou longe da meta TEIP prevista (taxa de insucesso 

inferior a 1,20%). Em relação à qualidade do sucesso, este ano letivo,  o número de alunos 

que obteve sucesso em todas as componentes do currículo atingiu os 79,27%. Também 

neste indicador, a meta TEIP foi claramente alcançada(+7,7%). A taxa coortal no 9ºano foi 

de 89,4%, valor superior ao verificado nos anos anteriores.  

 

2.2.3.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 final de cada ciclo. 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 (Tabela 23) 

 
Tabela 23-Percursos Diretos de Sucesso  

Percursos Diretos de Sucesso 

 1ºciclo 2ºciclo 3ºciclo 

Percursos Diretos de Sucesso 88,14% 100% 100% 

Meta TEIP 19/20 90% 99,5% 100% 

 

 

Pela análise da tabela anterior constatamos que as taxas de percursos diretos de sucesso, 

com exceção do 1ª ciclo,  ficaram acima dos valores definidos nas metas para este ano 

letivo . 

 

 

2.2.4. Educação Inclusiva 

 

Passados três anos, da implementação do DL n.º 54/2018, de 6 de julho, o termo 

Educação Inclusiva começa a fazer parte da dinâmica das nossas escolas. Cada vez mais, a 

Educação Inclusiva é entendida como garantia do direito de todos à educação, 

promovendo a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas.  
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A Educação Inclusiva, à face da atual legislação, é uma modalidade de ensino em que o 

processo ensino-aprendizagem é considerado como um processo social em que a nível 

educativo se estabelece um continuum de respostas para todos os alunos, numa 

abordagem multinível, colocando o enfoque nas respostas educativas, perspetivando a 

mobilização de recursos, de forma complementar, sempre que necessário e adequado a 

escolarização de todos os alunos. Esta intervenção educativa tem como enfoque a 

formação completa do individuo, em que reconhece as diferenças de cada um e lhes e dá o 

seu devido valor. Para que isso aconteça, é fundamental uma articulação efetiva entre 

todos os docentes, não docentes, encarregados de educação e técnicos que intervém com 

os alunos.  

 

Neste contexto da Educação Inclusiva, a intervenção do docente de Educação Especial 

assenta em duas vertentes: uma de trabalho colaborativo com os diferentes intervenientes 

no processo educativo dos alunos na definição de estratégias de diferenciação pedagógica, 

no reforço das aprendizagens e na identificação de múltiplos meios de motivação, 

representação e expressão e outra relativa ao apoio direto prestado aos alunos que terá, 

sempre um caráter complementar ao trabalho desenvolvido em sala de aula pelos 

restantes professores. O Educação Especial assume o papel de um profissional 

especializado do qual se espera uma intervenção também ela especializada e não um 

trabalho generalista e indiferenciado.  

 

 

Na tabela e nos gráficos seguintes apresenta-se uma síntese da aplicação das medidas 

de apoio à Educação Inclusiva ao longo deste ano letivo. 
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    Medidas Universais 

        Tabela 24- Distribuição de alunos que usufruíram de (MUSAI- Medidas Universais de Suporte de Apoio e Inclusão), por ciclos. 

 
 

Para os alunos com dificuldades a nível da aprendizagem e que na avaliação 

sumativa obtiveram um nível inferior a Insuficiente/3 foi elaborado o documento MUSAI 

(Medidas Universais de Suporte de Apoio e Inclusão), onde foram estabelecidas as 

medidas de apoio à aprendizagem, permitindo ao aluno aceder ao currículo com sucesso. 

Neste ano letivo 128 alunos beneficiaram destas medidas.  No 1.º ciclo foram elaborados 

35, dos quais 2 alunos não obtiveram sucesso e foram implementadas medidas mais 

restritas, nomeadamente medidas seletivas, tendo sido elaborado para estes alunos um 

RTP.  

 
 

Gráfico 12 - Medidas universais - por ciclos 
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Quanto ao 2.º ciclo, foram elaborados 39 MUSAI. Relativamente ao 3.º ciclo, foram 

elaborados 46 MUSAI, neste nível de ensino demonstra ser um nível de ensino em que há 

um acréscimo de alunos para os quais foram elaborados MUSAI relativamente aos 

restantes níveis de ensino.   

 

Gráfico 13-Distribuição das medidas universais   

 

 

Do conjunto das medidas universais o gráfico anterior demonstra a distribuição das 

medidas aplicadas, assim, verifica-se que a diferenciação pedagógica e as acomodações 

curriculares são as medidas que têm mais prevalência seguidas da medida 

coadjuvação/assessoria.  

 

Medidas de apoio à aprendizagem para alunos com RTP 

Tabela 25-Distribuição Medidas de Apoio à Aprendizagem para os alunos que usufruem de RTP (Relatório Técnico Pedagógico), por 
ciclos. 

Ano letivo Pré-Escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total 

2020/2021 7 30 18 23 80 

 

Do conjunto dos alunos que beneficiaram das medidas de apoio à aprendizagem e 

inclusão (80), a prevalência de intervenção, a nível da implementação de medidas de 
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apoio, encontra-se no 1.º ciclo, demonstrando que há uma intenção, cada vez maior, em 

realizar uma intervenção educativa o mais precoce possível.  

Gráfico 144-Distribuição das medidas de apoio pelos alunos do Pré-escolar  

 

 A implementação das medidas se Suporte à Aprendizagem e Inclusão, no Ensino 

Pré-Primário, tem a sua maior prevalência nas medidas universais (9), seguida da aplicação 

das medidas Seletivas e em menor % as medidas adicionais.   

 

Gráfico 15-Distribuição das medidas de apoio pelos alunos do 1.º ciclo  
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No 1.º ciclo, a aplicação das medidas universais e medidas seletivas (29 e 23 

respetivamente) estão muito próximas tendo a aplicação das medidas adicionais um 

númeno reduzido (6).   

 

Gráfico 16-Distribuição das medidas de apoio pelos alunos do 2.º ciclo.  

 

 
Gráfico 17-Distribuição das medidas de apoio pelos alunos do Pré-escolar  

 

No 2.º e 3.º ciclo, a aplicação das medidas universais e medidas seletivas (20 e 17 

respetivamente) têm uma prevalência similar às medidas aplicadas no 1.º ciclo, mantendo-

se o padrão, no entanto no 3.º ciclo há um aumento da aplicação das medidas adicionais.  
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Gráfico 18-Distribuição da aplicação das medidas universais   

 

 

No conjunto de todos os níveis de ensino, as aplicações das medidas universais têm 

a maior prevalência na aplicação das acomodações curriculares (77,33%) seguida da 

diferenciação pedagógica (79,33%).   

 

Gráfico 19-Distribuição da aplicação das medidas seletivas 

 

 

 Quanto à aplicação das medidas seletivas, em todos os níveis de ensino, a 

prevalência incide sobre o apoio psicopedagógico. Este apoio é realizado de forma 

conjunta ou individualmente por um psicólogo e por docente de Educação Especial. O 

apoio psicológico abrange quer o apoio da Psicóloga Escolar quer em Centro 
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Psicopedagógico exterior à escola. A adaptação curricular não significativa também detém 

uma % considerável.  

 

Gráfico 20-Distribuição da aplicação das medidas seletivas 

 

   

As medidas adicionais são aplicadas aos alunos que não têm como base o currículo 

comum e que apresentam dificuldades acentuadas ao nível da aprendizagem, assim como 

a nível pessoal e social, compreendendo-se que, quer as adaptações curriculares 

significativas quer o desenvolvimento das competências de Autonomia Pessoal e Social 

assumam a maior prevalência.     

 

 

 
 

Gráfico 21-Distribuição do apoio do docente de Educação Especial aos alunos com RTP 
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O apoio do docente de Educação Especial, tal como foi referido anteriormente, 

pode ser realizado de forma direta ou indireta. Este apoio só é realizado aos alunos que 

usufruem de um RTP, assim, neste universo só 12,17% é que beneficiam deste apoio 

direto, os restantes alunos beneficiam de apoio direto do docente de Educação especial 

nas áreas especificas de aprendizagem.  

 

Gráfico 22- Resultados atingidos  

 

Globalmente, em termos de resultados, conclui-se que os alunos que usufruíram 

medidas multinível (universais, seletivas e adicionais) e que usufruíram de um RTP tiveram 

o efeito desejado, uma vez que todos os alunos transitaram de ano ou foram aprovados.  

 
Gráfico 23- Serviços que apoiam os alunos com RTP  

11
13

15

34

37

0

5

10

15

20

25

30

35

40

SPO NAAF CRI Centro Exterior à
Escola-Qual

Outros

SERVIÇOS QUE APOIAM DIRETAMENTE O ALUNO

 



 

40 

 

 De acordo com o gráfico ainda se demonstra uma grande % de alunos que usufruem 

de apoio exterior à escola, sendo que os serviços do agrupamento (SPO e NAAF) em 

conjunto não igualam a %, mantendo-se abaixo desse valor. Quanto ao item “outros” 

assume a maior % pois estão aqui inseridos a intervenção médica e fisioterapêutica.  

 

2.3. 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 26). 

 

Tabela 24-Alunos em situação de interrupção precoce e ao absentismo 

Interrupção precoce/ Abandono escolar 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020-2021 

 nº % Valor  
Refª 
TEIP 

nº % Valor  
Refª 
TEIP 

nº % Valor  
Refª 
TEIP  

nº % Valor  
Refª 
TEIP 

nº % Valor 
TEIP 

nº % Valor  
Refª 
TEIP  

nº % Valor  
Refª 
TEIP  

1ºC 0 0,0 -- 0 0,0 -- 0 0,0 -- 0 0,0 -- 0 0,0 <0,5% 0 0,0 0 0 0,0 0 

2ºC 1 0,3 0,80 2 0,6 0,80 0 0,0 0,80 1 0,3 0,80 0 0,0 <0,5% 0 0,0 0 0 0,0 0 

3ºC 0 0,0 0,80 1 0,4 0,80 2 0,6 0,80 0 0,0 0,80 2 0,6 <0,5% 1 0,4 0 1 1,1 0 

Total
* 

1 0,08 -- 3 0,25 -- 2 0,17 -- 1 0,07 -- 2 0,2 - 1 0,08 - 1 0,09 - 

 

Absentismo 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019-2020 2020-2021 

 nº % Valor  
Refª 
TEIP 

nº % Valor  
Refª 
TEIP 

nº % Valor  
Refª 
TEIP  

nº % Valor  
Refª 
TEIP 

nº % Valor 
TEIP 

nº % Valor  
Refª 
TEIP  

nº % Valor  
Refª 
TEIP  

1ºC 1 0,2 <0,10 0 0,0 <0,10 0 0,0 <0,10 1 0,2 <0,10 0 0 <0,29 0 0,0 0,1 3 0,6 0,1 

2ºC 3 0,8 <0,10 0 0,0 <0,10 1 0,5 <0,10 5 1,3 <0,10 2 0,5 <4,3 0 0,0 0,9 1 0,3 0,9 

3ºC 2 0,6 <0,10 1 0,4 <0,10 2 0,6 <0,10 3 0,9 <0,10 2 0,6 <9 2 0,7 1,7 0 0,0 1,7 

Total
* 

6 0,5 -- 1 0,08 -- 3 0,3 -- 9 0,7 -- 4 0,3 -- 2 0,2 - 4 0,4 - 

*Percentagem apurada tendo em conta o total de alunos dos 3 ciclos 

 

Neste ano letivo,  registou-se uma situação de interrupção precoce ou abandono 

escolar, igualando o valor registado no ano letivo anterior. Este valor ficou aquém da meta 

TEIP que se situava nos 0%. Em relação ao absentismo, verificou-se um ligeiro aumento do 



 

41 

número de alunos em situação de absentismo (alunos que ultrapassaram os valores 

máximos de faltas injustificadas permitidas ao abrigo do Decreto Lei 51/2012), em relação 

ao ano letivo anterior, sobretudo no 1ºciclo do ensino básico. As metas TEIP, neste 

indicador, não foram cumpridas no 1º e no 2ºciclos do ensino básico, mas no 3ºciclo a 

meta foi claramente cumprida. 

2.3.1. Assiduidade dos alunos (Média de Faltas injustificadas) 

 
Tabela 25-Média de faltas injustificadas por aluno/ciclo 

 1ºciclo 2ºciclo 3ºciclo 

1ºano 2ºano 3ºano 4ºano 5ºano 6ºano 7ºano 8ºano 9ºano 

 
Média de Faltas 

injustificadas por aluno 
 

Total de ciclo 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 0,48 0,30 1,30 0,62 

0,0 0,26 0,71 

Meta TEIP 0,10 0,90 1,70 

 

Os dados da tabela anterior mostram que, no tocante à assiduidade, os resultados 

alcançados estão claramente abaixo dos valores de referência definidos no programa Teip 

e revelam uma melhoria assinalável da assiduidade dos alunos relativamente ao ano letivo 

anterior.  

 

2.4. Eficácia no combate à indisciplina 

 

Realizou-se um estudo da eficácia no combate à indisciplina (Tabela 28) focando as 

ocorrências de indisciplina, o número de alunos envolvidos e o número de medidas 

disciplinares aplicadas. A fim de enriquecer a análise, apresenta-se o histórico dos anos 

anteriores.  

 
Tabela 26-Combate à indisciplina 

 2016-17 2017-18 2018/19 2019/20 2020/21 
 Valor 

escola 
Meta 
Teip 

Valor 
escola 

Meta 
Teip 

Valor 
escola 

Meta 
Teip 

Valor 
escola 

Meta  
Teip 

Valor 
escola 

Meta   
Teip 

Número de 
ocorrências de 
indisciplina 

3 - 2 - 7  3 - 4  

Número  de alunos 
infratores 

6 - 3 - 6  5 - 5  

Medidas  corretivas 4 - 3  5  5 - 4  
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Medidas disciplinares 
sancionatórias 

2 - 0 - 2  0 - 0  

Taxa de ocorrências 
disciplinares em 
contextos de sala de 
aula, face ao número 
total de ocorrências. 

- -- - - 4 
(2ºCEB-2; 
3ºCEB-2) 

2ºCEB-
≤50% 

3ºCEB 
≤90% 

0 1ºCEB-0 
2ºCEB-0,5 
3ºCEB-0,6 

0 1ºCEB-0 
2ºCEB-0,5 
3ºCEB-0,6 

 

Relativamente ao combate à indisciplina, constatamos que neste ano letivo 

houve mais uma ocorrência de indisciplina relativamente ao ano letivo anterior. O 

número de alunos envolvidos manteve-se e foram aplicadas menos medidas corretivas. 

As metas TEIP de ocorrências no contexto da sala de aula foram alcançadas. 

 

 

 

2.5.  Reflexão dos Departamentos sobre os resultados escolares  

 

 

2.5.1 Educação Pré-escolar 

       Após análise sucinta de uma avaliação do Departamento curricular da educação pré-
escolar chegamos à conclusão dos seguintes parâmetros: 
 
1-A avaliação formativa na Educação Pré-escolar é importante porque: 

              - Ajuda os educadores a conhecer melhor as crianças da sua turma 
 
 
2-A ferramenta que o educador mais utiliza para avaliar o desenvolvimento integral das 

crianças: 

 
- Observação e grelhas de registo das atividades de cada criança 
- Construção de portfólios  

 
 

3-A Área da Formação Pessoal e Social desenvolve os seguintes objetivos de forma global 

e transversal: 
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4-Na Área da Expressão e Comunicação: 
 
 
 

 
 
 

5-Na Área da Expressão e Comunicação as crianças foram capazes de desenvolver as 
seguintes competências: 
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6-Na Área do Conhecimento do Mundo as crianças conseguiram atingir os seguintes 
objetivos: 

 

 
 
7-O que pode ser melhorado na Educação de infância 

 
 

8-De que forma pode o educador promover uma estreita relação entre o jardim de 
infância e a família? 
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2.5.2. Departamento do Primeiro Ciclo 

 

O departamento considera como principais pontos fortes a estabilidade do corpo 

docente, a continuidade pedagógica, a criação de conselhos de docentes assente numa 

lógica de proximidade, documentos estruturados e o envio por email das diversas 

informações e documentação. O reforço das horas de apoio educativo/coadjuvação, 

distribuídas por cada escola, o acompanhamento mais individualizado realizado aos alunos 

com maiores dificuldades de aprendizagem, por parte dos docentes, o trabalho 

colaborativo, regular, entre docentes do mesmo grupo de ano de escolaridade e uma 

eficiente articulação curricular o envolvimento positivo da maioria dos encarregados de 

educação na aprendizagem dos seus educandos, diversificação de metodologias de 

trabalho e apoios concedidos no âmbito do Projeto TEIP. 

Também merecem referência outros aspetos como o empenho e trabalho dos 

professores e assistentes operacionais e sua envolvência com a comunidade escolar, 

projetos implementados em articulação com o Departamento de Ciências Exatas e 

Naturais e com a Câmara Municipal, o bom relacionamento entre professores, técnicos de 

AEC e assistentes operacionais. 

Como pontos fracos, o departamento aponta, a complexidade e a desadequação 

dos programas de português e de matemática ao nível etário dos alunos; acesso deficitário 

e moroso à internet; quadros interativos, poucos e sem manutenção; Imaturidade, 

dificuldade de concentração e de cumprimento das regras estabelecidas, no início do ano 



 

46 

letivo, relativamente ao segundo ano, acresce o facto de não ocorrerem retenções no 

primeiro ano de escolaridade. Os alunos que não adquiriram o mecanismo da leitura e da 

escrita, no primeiro ano, sentem maiores dificuldades em acompanhar o currículo do 

segundo ano. 

 

2.5.3. 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, apresentam-se 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, sendo que, em 

todos os casos, houve superação significativa das metas;  

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

(trabalho de pesquisa, trabalho cooperativo); 
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- A utilização de materiais inovadores, potenciando a qualidade do ensino presencial e à 

distância, a fim de motivar os alunos para os trabalhos propostos;  

- A atualização constante por parte dos docentes, tendo em vista a implementação de 

novas práticas pedagógicas, nomeadamente na área digital. 

 

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

estratégias e a 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, 

de modo formal e informal; 

- 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 a atenção dada à componente 

comportamental e o respetivo registo na Plataforma; 

- As medidas inscritas nas Medidas Universais de Suporte à Aprendizagem e Inclusão e 

RTP;  

- O esforço de integração de alunos mais absentistas e desinteressados, através da estreita 

colaboração com os diferentes serviços (SPO, NAAF); 

- O contributo para uma escola mais inclusiva (cooperação com a EMAEI); 

- 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 (BE), 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; 
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- O bom ambiente 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 de ensino-aprendizagem, assim 

como às novas exigências requeridas no processo de Ensino a Distância (E@D); 

- A existência de um tempo comum para os docentes dos vários grupos disciplinares do 

Departamento poderem reunir, concertar e implementar uma articulação curricular eficaz 

e dinâmica, bem como proceder à implementação dos Domínios de Autonomia Curricular 

(DAC): 

- 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; 

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

alunos; 

- Pouca responsabilidade de uma parte dos discentes; 

- Pouca autonomia de alguns alunos e diferentes ritmos de trabalho; 

- Participação oral desorganizada, por parte de alguns alunos; 

-Comportamento perturbador de alguns alunos, o que dificultou o desenvolvimento das 

atividades; 

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

- Pouco empenho de alguns encarregados de educação no acompanhamento dos seus 

educandos. 
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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 continuação da 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. Também será de importância extrema continuar a conceder aos 

docentes um tempo semanal para promoção de um processo de articulação curricular no 

seio dos vários grupos disciplinares do Departamento 

 

 

2.5.4. Departamento de Ciências Humanas e Sociais 

     No ano letivo 2020-2021, a realidade escolar continuou a ser condicionada pelas 

condições de saúde pública. Continuou a verificar- se uma necessidade de adaptação aos 

condicionalismos que impôs reflexão aos docentes de departamento e a sua flexibilidade 

para responderem aos desafios de aprendizagem dos seus alunos. Os docentes tiveram de 

recorrer a meios tecnológicos e metodologias que lhes permitissem um ambiente de 

aprendizagem e ensino em que, mesmo fora da escola, quando disso houve necessidade, 

as competências dos alunos fossem desenvolvidas. Quando a prática letiva se desenvolveu 

presencialmente, as preocupações dos docentes também se evidenciaram, face à 

necessidade de recuperação e consolidação e incremento de aprendizagens. O trabalho 

dos docentes deste departamento foi um desafio plenamente atingido, com esforço e 

dedicação que já os caracteriza.  Através da análise dos resultados da avaliação que ao 

longo do ano foram sendo monitorizados, pode concluir-se que conseguimos atingir e até 

superar as metas estipuladas a todas as disciplinas, o que constitui uma especial conquista, 

num ano exigente e até conturbado, como o presente. Os docentes adotaram posturas de 

abertura, colaboração e adaptação às contingências. Este departamento enquanto 

instância de decisão curricular conseguiu ter um impacto importante no trabalho dos seus 

membros. Aí houve tempo para diálogo e condições para a confiança mútua, ingredientes 

facilitadores da prática docente. Mesmo que as reuniões de departamento e grupos 
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disciplinares não tenham sido todas presenciais, nem em número desejável, houve sempre 

articulação e comunicação suficientes para que houvesse sintonia nas práticas de todos e 

nunca houve cedência a pressão que quartasse os propósitos dos docentes. Será ainda de 

referir que os docentes estiveram sempre atentos às recomendações superiormente 

emanadas, nunca descuraram a informação que foi chegando e cumpriram de acordo com 

o que era exigido. Pode ainda concluir-se da eficácia das nossas práticas, em termos de 

cumprimentos de programas. Refere-se apenas alguns constrangimentos em termos de 

implementação de atividades, mas, no que toca ao cumprimento do nosso Plano Anual de 

Atividades, também se conclui por uma avaliação positiva do que tinha sido planificado. 

Foram preocupações deste departamento delinear estratégias comuns de atuação no 

ensino à distância, adequar os critérios de avaliação e uniformizar instrumentos de 

avaliação, assim como foi imperioso o esforço de partilha de experiências, para o sucesso 

do trabalho de todos. Fomos um corpo docente capaz de compreender as necessidades 

dos alunos, de adaptar os meios existentes, num esforço constante de superação e 

crescimento.  

Passando aos aspetos positivos que foram constatados regista-se os seguintes aspetos: 

 

- A capacidade de adaptação dos docentes a novas situações e respostas educativas 

- O clima de confiança e respeito vivenciado em sede de departamento 

- A capacidade para identificar e antever problemas e dificuldades e a força de vontade 

para os superar 

- A capacidade crítica dos elementos do departamento e a vontade em inovar 

- A importância de estratégias de motivação para as situações de aprendizagem 

- O acompanhamento dos alunos e a compreensão das suas dificuldades 

- O crescimento em termos de meios tecnológicos que docentes e alunos fizeram, numa 

procura de soluções apropriadas 

- A partilha entre os elementos da comunidade educativa no sentido de interajuda e 

superação de dificuldades 

- A criatividade evidenciada na procura de soluções para os novos problemas surgidos 
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- A capacidade que os docentes tiveram de saber selecionar o essencial dos conteúdos a 

trabalhar 

- A correta gestão do tempo dedicado à apresentação de novos conteúdos, de forma a não 

perder a conexão com os alunos 

 

CONSTRANGIMENTOS: 

- Alguma impreparação para uso dos meios tecnológicos e alguma fragilidade na formação 

de alguns docentes para o ensino à distância 

- A diversidade de meios usados e a falta de orientações e diretrizes uniformes para todos 

os docentes 

- A falta de meios tecnológicos, por parte de alguns alunos, ficando numa situação de 

desigualdade, face aos colegas 

- A excessiva exposição dos docentes no exercício do seu trabalho 

- A falta de empatia e interação emocional de docentes com os alunos 

- A tendência de alguns alunos para se desconcentrarem e até para se alienarem das 

atividades propostas nas aulas síncronas 

- As dificuldades sentidas face à efetiva avaliação das aprendizagens dos alunos 

- As dificuldades sentidas à efetivação de atividades previstas no Plano Anual de atividades 

 
 

2.5.5. Departamento de Ciências Exatas e Naturais 

Pelo segundo ano consecutivo vivemos um ano completamente atípico a partir de 

finais de janeiro até ao final do segundo período, devido à pandemia do Covid-19. Se 

durante o primeiro confinamento, professores e alunos acabaram por ser confrontados 

com uma situação completamente nova em termos de processos de ensino aprendizagem, 

tendo surgido algumas dificuldades, neste segundo confinamento a resposta dada foi já 

mais eficaz. Foi notória a maior facilidade com que os docentes conseguiram dar as suas 

aulas, o envolvimento dos alunos foi mais significativo e, por conseguinte, obtiveram-se 

resultados mais positivos. Para que esse resultado tivesse sofrido essa evolução positiva foi 
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essencial o esforço e dedicação dos professores deste departamento, que em grupo 

disciplinar procuraram delinear estratégias e utilizar ferramentas que visassem diminuir as 

dificuldades resultantes do facto de as aulas, durante um período significativo, terem sido 

dadas num registo virtual.  Esta nova situação não impediu, antes reforçou, a interajuda 

entre os professores, nomeadamente a interajuda entre os professores que lecionavam as 

mesmas disciplinas, tendo-se estabelecido variados contactos, através do Teams, no 

sentido de se partilharem materiais, estabelecer normas de atuação, esclarecer dúvidas ou 

simplesmente partilhar alguns anseios.  

O plano de ação do Departamento foi cumprido, assim como o plano anual de atividades 

embora tenha havido a necessidade de fazer alguns ajustes nas atividades realizadas.  

 Cumpriram-se diretrizes emanadas superiormente e fizeram-se sugestões quer  

a nível pedagógico/didático quer a nível funcional sempre que se considerou oportuno,  

contribuindo deste modo para o sucesso do trabalho desenvolvido no Agrupamento  

durante o ano letivo.   

Quanto aos resultados obtidos os professores das diferentes disciplinas que compõem este 

Departamento analisaram os mesmos no final deste ano letivo e consideraram-nos muito 

Satisfatórios, ressalvando, no entanto que estes têm de, à semelhança do ano letivo 

anterior, ser lidos à luz da situação pandémica que ainda continuamos a enfrentar.  

Em todas as disciplinas as taxas de sucesso foram superiores às metas definidas pelo 

departamento no início do ano letivo. Assim, as taxas de sucesso, por ano de escolaridade 

e por disciplina foram: 5º ano 96% CN; 90% Mat e 100% TIC. 6º ano 100% CN; 88% Mat., 

100% TIC.   7º ano, 100% CN; 92% Mat.; 100% F/Q e 100% TIC.   8º ano 98% CN; 75% Mat.; 

100% F/Q; 100% TIC.  9º ano, 100% CN; 83% Mat.; 98% F/Q; 100% TIC. Estes resultados 

evidenciam 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 considera como aspetos bem conseguidos:  

- A disponibilização de ecrãs em todas as salas de aula. 

- A disponibilização de formação no âmbito das ferramentas digitais. 
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- 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, no Ensino@Distância no apoio ao estudo e nas 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 MUSAI (Medidas Universais de Suporte à 

Aprendizagem e à Inclusão), tendo como objetivo recuperar o máximo possível de alunos;     

- O recurso ao ensino por descoberta, numa perspetiva CTSA (Ciência, Tecnologia,  

Sociedade e Ambiente) usando recursos diversificados 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 articulação conseguida com outros departamentos e com todos os ciclos de  

escolaridade;  

- O bom ambiente de trabalho vivenciado em departamento.  

- O acompanhamento por parte de um número significativo de encarregados de educação 

no apoio aos seus educandos na fase da pandemia. 

- A articulação disciplinar facilitada através de reuniões semanais, constantes no horário da 

maioria dos docentes de Ciências Naturais do segundo ciclo e Matemática do terceiro ciclo.  

  

Constrangimentos vivenciados:  

- Algumas falhas técnicas durante  o Ensino@Distância por parte de alguns alunos. 

- Dificuldade de acompanhamento dos alunos por parte dos seus encarregados de 

educação; 

- Dificuldade em explicar determinados conceitos através de videoconferência; 



 

54 

- Dificuldade em perceber se o aluno estava focado na aula. (aula síncrona) 

- Impossibilidade de realizar trabalhos práticos em época de confinamento e na sala de 

aula uma vez que se deveria respeitar o distanciamento social. 

- Salas de aula não adequadas ao ensino das Ciências; 

- Programas extensos, a algumas disciplinas, mais ainda no contexto da pandemia; 

- A não realização das tarefas propostas para as aulas assíncronas, por parte de um 

número muito considerável de alunos, apesar de os mesmos terem condições para as 

realizarem. 

- Fraco acompanhamento de alguns alunos pelos seus encarregados de educação. 

- Ausência de tempo de estabelecimento coincidente entre os professores do mesmo 

grupo disciplinar destinado a articulação. 

 

2.5.6. Departamento de Expressões 

 

O Departamento de expressões realizou, no final deste ano letivo, uma reflexão 

conjunta, que contou com as sugestões dos diversos docentes do departamento, sobre os 

resultados finais nas diferentes disciplinas. Assim, foi possível concluir que os resultados 

obtidos estiveram dentro do expetável e em alguns casos até ultrapassaram as 

expetativas. 

O Departamento indicou os seguintes aspetos positivos: 

• O sucesso nas diferentes disciplinas, tendo o mesmo estado dentro dos patamares 

perspetivados.  Em algumas disciplinas houve superação significativa das metas. 

• A promoção do desenvolvimento integral do discente por meio da mobilização dos 

docentes, através da prática e dos saberes artísticos. 

• A diversidade de metodologias de trabalho e materiais usadas na sala de aula. 

• O cumprimento dos programas e respetivas planificações. 

• O papel facilitador no desenvolvimento/integração de crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais / escola inclusiva. 
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• O forte empenho na 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. 

O Departamento refere alguns aspetos negativos: 

•  O número elevado de alunos por turma, o que impossibilita o apoio mais 

individualizado dos alunos. 

• Carga horária insuficiente, principalmente na disciplina de educação física, onde o 

ideal seria dois blocos de 90 minutos. 

• Recursos materiais insuficientes e/ou em precárias condições de utilização. 

• Pandemia COVID 19, o que prejudicou e limitou a maioria das atividades propostas. 

 

 

2.5.7. Departamento da Educação Especial 

Com a implementação do DL n.º 54/2018, de 6 de julho, o termo “Educação 

Inclusiva” passou a fazer parte do nosso quotidiano e criou mudanças significativas no 

contexto escolar. 

Com a revogação do DL n.º 3/2008, de 7 de janeiro, alterado pela Lei n.º21/2008, de 

12 de maio e a revogação da Portaria n.º 201-c/2015, de 10 de julho, a intervenção 

pedagógica passa a ser para todos os alunos, que num ou noutro momento do seu 

percurso escolar revelam dificuldades, podendo todos ser candidatos a usufruir de 

medidas Seletivas e/ou Adicionais sem preconceitos, que podem ser esporádicas e 

transitórias, ou seja, apenas aplicáveis durante o período de tempo necessário, na 

disciplina ou conteúdos em que as dificuldades sejam evidentes e incontornáveis através 

das medidas Universais, aplicadas na sala de aula, com o professor.  

A atual legislação permite uma abordagem multinível, ou seja, o aluno pode 

beneficiar de medidas Universais ou Medidas Universais e Seletivas ou ainda, Medidas 

Universais, Seletivas e Adicionais, o que permite a participação de todos os alunos na 
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aprendizagem e na vida da comunidade escolar, reconhecendo a mais-valia da diversidade 

dos alunos, encontrando formas de lidar com essa diferença, adequando os processos de 

ensino às características e condições individuais de cada aluno, mobilizando os meios de 

que dispõem para que todos aprendam e participem na vida da comunidade educativa. 

Além disso, garante que o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória seja 

atingido por todos os alunos, ainda que através de percursos diferenciados, os quais 

permitem a cada aluno progredir no currículo com vista ao seu sucesso educativo. 

Com a entrada em vigor do DL n.º 54/2018, de 6 de julho, foi criada a Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), sendo uma estrutura, de 

composição diversificada, constituindo um recurso organizacional específico de apoio à 

aprendizagem, tendo em vista uma integrada e participada de todos os intervenientes no 

processo educativo. A EMAEI tem como objetivo principal sensibilizar a comunidade para a 

Educação Inclusiva, nomeadamente; propor medidas de suporte à aprendizagem e 

inclusão; acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e 

inclusão; prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas 

inclusivas; elaborar os documentos específicos (Relatório Técnico Pedagógico, Programa 

Educativo Individual e Plano Individual de Transição) e acompanhar o funcionamento do 

Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA). O CAA atua como Estrutura de apoio agregadora 

dos recursos humanos e materiais, dos saberes e competências da escola. E tem como 

finalidade, apoiar a inclusão de todas as crianças e jovens no grupo-turma, nas rotinas e 

atividades da escola e na diversificação de estratégias de acesso ao currículo; promover e 

apoiar o acesso à formação, ao ensino superior e à integração na vida pós-escolar e 

promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma. 

 

1-Funções do professor de Educação Especial: 

Com a implementação do DL n.º 54/2018, o papel do docente de Educação Especial tem 

como intervenção direta e indireta na intervenção educativa, assim é sua função:  

➢ Apoiar, de modo colaborativo e numa lógica de corresponsabilização, os demais 

docentes do aluno na definição de estratégias de diferenciação pedagógica; no reforço das 
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aprendizagens; na identificação de múltiplos meios de motivação, representação e 

expressão;  

➢ Ser um docente dinamizador, articulador e especialista em diferenciação dos meios 

e materiais de aprendizagem na aplicação de medidas adicionais;  

➢ Intervir proeminentemente no Centro de Apoio à Aprendizagem  

 

2- Funções do educador/professor titular de turma Diretor de Turma: 

Quanto ao papel do docente titular de turma este continua a assumir-se como um agente 

responsável em:  

➢ Flexibilizar o currículo ao nível das potencialidades do aluno;  

➢ Identificar necessidades de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão junto 

do Diretor do Agrupamento;  

➢ Ser um elemento variável da EMAEI;  

➢ Ser coordenador da implementação das medidas propostas no Relatório Técnico 

Pedagógico; 

➢ Comunicar aos Encarregados de Educação e Conselho de Turma a decisão da EMAEI, 

no caso de alunos identificados serem, apenas, abrangidos pelas medidas universais e 

definir novas estratégias de apoio. 

 

3-Medidas de Apoio à Aprendizagem e à Inclusão 

As medidas implementadas para superar as dificuldades dos alunos podem ser ao nível das 

medidas: 

➢ Adicionais – Visam colmatar dificuldades acentuadas e persistentes ao nível da 

comunicação, interação, cognição ou aprendizagem;  

➢ Seletivas – Visam colmatar as necessidades de suporte à aprendizagem não 

supridas pelas medidas universais 

➢ Universais- Para todos os alunos que apresentam dificuldades acentuadas na 

aprendizagem temporárias ou permanentes. Também estão incluídos os alunos que 

necessitam de medidas seletivas e adicionais.  
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Tendo em consideração o atrás exposto não se pode falar de uma “Base de Dados 

da Educação Especial”, termo utilizado nos anos anteriores, mas sim de alunos que podem 

usufruir de Medidas de Apoio à Aprendizagem e à Inclusão, e como já foi referido os 

alunos podem usufruir dessas medidas de uma forma continuada ou temporária.  

De acordo com o DL n.º 54/2018, de 6 de junho, o documento que sustenta a 

intervenção educativa dos alunos com Necessidades Especificas é o RTP (Relatório Técnico 

Pedagógico) sendo este documento que define a intervenção educativa e a aplicação das 

medidas educativas.  

Relativamente à aplicação de medidas Universais estas estão descriminadas no 

Medidas Universais de Suporte à Educação Inclusiva (MUSAI). A medida mais aplicada são 

as medidas universais e seletiva se que usufruem de um Relatório Técnico Pedagógico 

(RTP). Neste âmbito os alunos, no nosso agrupamento, usufruem de Adaptações 

Curriculares Não Significativas; Apoio Psicopedagógico; Antecipação e Reforço das 

Aprendizagens (disciplinas curriculares). Verifica-se que neste âmbito a prevalência é a de 

apoio psicopedagógico; e seguindo-se Antecipação e Reforço das Aprendizagens 

(disciplinas curriculares, aqui se insere o apoio realizado pelos docentes das disciplinas 

individualizado e em grupo que no presente ano letivo, devido situação de pandemia, foi 

valorizado ao apoio e assessorias dentro da sala de aula). 

Nas medidas adicionais, no nosso agrupamento, há um número significativo de alunos 

que usufruem de Adaptações Curriculares Significativas – ACS, (como já foi dito, aqui 

insere-se os alunos que não têm como base o currículo comum e para os quais são 

substituídas as áreas curriculares por áreas substitutivas tendo como finalidade a 

aprendizagem de competências funcionais) e ainda de Plano Individual de Transição (PIT). 

Regista-se ainda um número pouco significativo, de alunos que usufruem de Metodologias 

e Estratégias de Ensino Estruturado (MEEE) (apesar de, no nosso agrupamento, não haver 

Unidades de Ensino Estruturado, devido ao número de alunos com Síndrome de Espectro 

Autista há a necessidade de estabelecer competências especificas para estes alunos) e 
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Competências Autonomia Pessoal e Social (CAPS) desenvolvidas essencialmente nos alunos 

que têm ACS. 

Relativamente aos alunos que usufruem de um PIT (Plano Individual de Transição) para 

a vida ativa, neste ano letivo, devido à situação de pandemia, não forma desenvolvidos o 

PIT.  

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

Tecnologias de Apoio tais como cadeira de rodas, computadores adaptados, tablet`s, 

software adequado, tabela de símbolos pictográficos,… 

 

Relativamente à Monitorização da Implementação das medidas de Suporte à 

Aprendizagem e à Inclusão, estas foram realizadas trimestralmente pelos intervenientes 

no processo ensino-aprendizagem, em conselho de turma/conselho de docentes e 

analisado na equipa da EMAEI. Esta análise também foi feita no grupo de Educação 

Especial e, globalmente, os alunos obtiveram sucesso face aos resultados esperados e à 

aplicação das medidas. Registou-se, no entanto, alguns alunos que não obtiveram os 

resultados esperados, apesar das medidas implementadas serem as adequadas, mas este 

insucesso deve-se essencialmente, a razões intrínsecas ao próprio aluno, nomeadamente 

falta de estudo, interesses divergentes dos escolares, desvalorização pela formação 

académica, absentismo ou abandono escolar e em alguns casos transitaram, mas com a 

indicação de, no próximo ano letivo, usufruírem de medidas mãos restritivas.  

 

 

Monitorização da implementação das medidas de suporte à aprendizagem e 

inclusão 

Dos alunos que usufruíram das medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, 

nomeadamente das medidas Seletivas e Adicionais, todos os alunos transitaram de ano.  

 

Análise dos resultados de avaliação externa dos alunos que usufruíram de medidas 

seletivas  
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Neste ano letivo não foram realizadas provas de aferição nem provas finais de ciclo. 

Foram realizadas as Provas de Aferição no 2.º ano mas no âmbito de Prova Amostral, 

tendo sido escolhidas as escolas de Felgueiras e Várzea.  

       

Conclusão 

Com a continuidade de aplicação do Decreto-Lei n.º 54/2018, 6 de julho, continua a 

verificar-se a continuidade de mudanças organizacionais e de práticas educativas, 

continuam a dar-se alguns passos a caminho da Educação Inclusiva.  A nível do 

agrupamento, todos os agentes educativos têm vindo a mudar as suas práticas 

pedagógicas a caminho da Escola Inclusiva, no entanto poder-se-á dizer que ainda há 

muito para fazer para mudar as práticas educativas e as estratégias de intervenção, há 

também a necessidade de rentabilizar os recursos materiais e humanos e  intervir de 

forma adequada a todos os alunos. Alunos que têm direito a aprender através da 

intervenção educativa mais adequada para cada um, no sentido de otimizar as suas 

potencialidades e levar ao limite as capacidades de cada aluno evoluindo para o 

verdadeiro conceito da Educação Inclusiva.   

Deu-se continuidade à parceria estabelecida com a Cercifel, como Centro de Recursos 

para a Inclusão (CRI), mas continuou a verificar-se que o apoio dos técnicos desta 

instituição nas valências de Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, Psicologia continua a 

ficar muito aquém das necessidades do agrupamento.  

Por fim, reitera-se que, este Agrupamento continua a caracterizar-se com uma filosofia 

assente nos pressupostos de uma “Escola Inclusiva”, de uma escola de todos para todos, e 

continua a pautar-se pela envolvência e participação dos intervenientes envolvidos que 

desenvolvem a sua ação de modo a continuar a envolver toda a comunidade educativa, a 

fim de garantir uma formação/intervenção/educação de qualidade. 

 

Aspetos bem conseguidos 

- Resposta educativa adequada aos alunos que necessitam de medidas de apoio à 

aprendizagem e inclusão; 
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-Trabalho colaborativo entre a equipa pedagógica dos alunos apoiados; 

- Articulação e partilha de saberes entre o corpo docente; 

- Bom relacionamento entre os alunos, pessoal docente e não docente; 

-Articulação e colaboração do pessoal docente e não docente com a 

família/encarregados de educação; 

- Empenho dos docentes e das assistentes operacionais no apoio aos alunos; 

-Continuidade do desenvolvimento de atividades substitutivas das áreas curriculares 

para alunos com Medidas Adicionais, nomeadamente, aqueles que têm Adequações 

Curriculares Significativas (ACS), como por exemplo:  Artes, Ciências e a Vida, Expressões, 

Atividades da Vida Diária e Desporto adaptado (Natação e Multiatividades) 

- Atividades desenvolvidas e recursos materiais disponíveis no Centro Apoio à 

Aprendizagem (CAA); 

- Reabertura da sala de apoio aos alunos com multideficiência na EB1 de Felgueiras;  

- Participação ativa nas atividades do Plano Anual de Atividades; 

  

Aspetos a melhorar: 

- Certa resistência na mudança de práticas pedagógicas, na sala de aula, 

nomeadamente, na implementação das medidas universais como medida de acesso ao 

currículo com sucesso para todos os alunos, tendo como base os princípios pedagógicos do 

DL n.º 54/2018; 

- Escassos recursos humanos e materiais para desenvolvimento de atividades no CAA e 

com mais evidência nas escolas do 1.º CEB, nomeadamente na sala de apoio aos alunos 

com multideficiência na EB1 de Felgueiras, esta sala, a Sala de Apoio à Multideficiência 

encontra-se com o mobiliário obsoleto e desadequado para dar resposta aos alunos com 

multideficiência, não estando adequado para dar o conforto necessário a estes alunos; 

- Utilização de computadores em bom estado de operacionalização e acesso eficaz à 

internet nas escolas do 1.º CEB; 
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- Atendimento psicoterapêutico, pelo Projeto CRI (Centro de Recursos para a Inclusão) 

a um número muito diminuto de alunos que necessitam de apoio nas valências de Terapia 

da Tala, Terapia ocupacional e Psicologia; 

- Dificuldade em estabelecer parcerias na comunidade no âmbito da transição para a 

vida ativa dos alunos com Medidas Adicionas, nomeadamente, dos que têm ACS; 

- Desenvolver o Plano Individual de Transição;  

- Instalações pouco adequadas para alunos com mobilidade reduzida e que se deslocam 

em cadeira de rodas, nomeadamente, em algumas escolas do Ensino Pré-Primário e 

primeiro ciclo.    

 

 

 

3. CONTRIBUTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES E DAS AÇÕES 

ESTRUTURANTES DO PROJETO EDUCATIVO/TEIP PARA O SUCESSO 

ESCOLAR 

 

Em seguida apresenta-se os resultados da execução do Plano Anual de Atividades e 

das ações e o seu contributo para a concretização do Projeto Educativo/Teip. Estas estão 

estruturadas em torno dos seguintes eixos.  

1) Eficácia no domínio da Cultura de escola e Lideranças Pedagógicas  

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

+ das Ciências;  Ação «Ler+ Saber+», Clube ‘Aprender com a Arte’; 

3) 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;  

4) eficácia na gestão e organização do Programa TEIP-Monitorização e avaliação;   

5) eficácia na relação escola-família-comunidade: Ação «Envolver para Participar» 
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3.1. Concretização do Plano Anual de Atividades 
 

O Plano Anual de Atividades (PAA) é um dos documentos estruturantes do 

Agrupamento, que melhor retrata o seu dinamismo e os esforços da comunidade escolar 

na concretização das grandes linhas orientadoras e metas do Projeto Educativo, na procura 

constante do sucesso escolar e educativo.  

Nos gráficos  e tabelas  seguintes(gráficos 24 a 27 e tabela 29)  apresenta-se, 

resumidamente, um balanço da implementação do PAA.  

 
Gráfico 24-Atividades propostas e realizadas 

 
Neste ano letivo foram inscritas no Plano Anual de Atividades 104 atividades. Destas foram 

concretizadas 84 (80,8%). As restantes 20 (19,23%) não se realizaram, sobretudo,  devido à 

situação pandémica que impediu a realização de algumas atividades, nomeadamente 

visitas de estudo, mas também atividades agendadas no segundo período, altura em que 

se verificou o confinamento geral e consequente encerramento das escolas e a 

implementação do ensino a distância (E@D). 

 
Tabela 27-Quantidade de atividades dinamizadas por escola 
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Constatamos que a maior parte das atividades planificadas foram propostas pela 

escola-sede do Agrupamento (55 atividades – 52,9%). Do conjunto de atividades 

programadas, 9 (8,7%) envolviam todas as escolas do Agrupamento o que é sintomático do 

esforço de trabalhos conjunto entre as várias escolas do Agrupamento. 

 

Gráfico 25-Tipos de atividades dinamizadas 

 
Em relação à tipologia de atividades ao longo dos três períodos, verificamos que   

que a maior parte das atividades planificadas foram a «comemoração de efemérides» (54– 

51,9%) e «Exposições» (39 - 37,5%).  

 

Gráfico 26-Articulação das atividades do PAA com os objetivos e metas do Projeto Educativo 
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 Em termos de objetivos e metas do Projeto Educativo/Teip, do conjunto das 

atividades, 92 (88,5%) estavam relacionadas com a melhoria da qualidade do sucesso 

escolar dos alunos do Agrupamento; 61 (58,7%) relacionadas com a promoção de 

atividades culturais, desportivas e artísticas que contribuam para a formação global dos 

alunos; 59 (56,7%) diretamente relacionadas com a elevação do sucesso escolar dos alunos 

do Agrupamento; 58 (55,8%) direcionadas à promoção da educação para a 

sustentabilidade ambiental, o papel da Ciência e promoção da saúde; 31 (29,8%) 

contribuíram para estabelecer protocolos e parcerias nas áreas de intervenção prioritárias; 

17 (16,3%) contribuíram para reforçar a ligação Escola/Família; 12 (11,5%) contribuíram  

para a Promoção da literacia informática-“Cyberliteracia” ; 11(10,6%) foram direcionadas a 

práticas de reflexão pedagógica; 6 (5,8%) contribuíram para melhorar a resposta aos 

alunos, tendo em conta a natureza de uma escola inclusiva e 4 (3,8%) contribuíram para a 

promoção da conservação, limpeza e melhoramento dos espaços escolares.  

 
Gráfico 27-Avaliação das atividades 

 
 

De um modo geral,  o grau de concretização dos objetivos definidos da maioria das 

atividades foi maioritariamente classificado com “muito bom” (58,3%); com “bom” foram 

34,5%;  4,5% foram avaliadas com “suficiente” e 7,5% foram classificadas de “insuficiente”. 

 A classificação de insuficiente deveu-se ao facto de as mesmas não serem concluídas 

nos moldes em que foram delineadas, devido ao encerramento dos estabelecimentos 

escolares, comprometendo os objetivos pré-definidos.  
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3.2.  Eficácia das ações do Projeto Educativo/TEIP no domínio da 

Cultura de escola e Lideranças Pedagógicas  

 

 

 

3.2.1. Ação ‘Juntos somos mais fortes' 
 

A ação ‘Juntos somos mais fortes’ surgiu na última revisão do Plano Plurianual de Melhoria,  

operada em 2019, como uma resposta a um problema que o Agrupamento ainda não 

conseguiu superar, a articulação entre as diversas unidades orgânicas do Agrupamento e 

tem como  objetivo fundamental a  promoção da articulação entre as várias unidades 

orgânicas, reforçando o desenvolvimento e a comunicação da Visão do Agrupamento, bem 

como continuar a apostar no desenvolvimento e melhoria das estratégias de comunicação 

interna/externa do agrupamento através de canais oficiais. Na tabela seguinte apresenta-

se os resultados da ação. 

 

Tabela 28-Eficácia da Ação ‘Juntos somos mais fortes’ 

Indicador Meta alcançada 
Meta TEIP 
2020-2021  

Resultados em 
2019-2020 

-Número de reuniões de articulação 
realizadas; 

24 -  24 

- Número de reuniões com as 
coordenadoras de estabelecimento 
realizadas 
 

12 -  12 

- Grau de diversidade das medidas 
organizacionais que visam a promoção do 
trabalho colaborativo; 
 

100% -  97,5% 

- Grau de satisfação dos vários agentes da 
comunidade educativa face às dinâmicas 
pedagógicas implementadas. 
 

Alunos-73,9% 
Enc.Educ.-74,2% 

Não docentes-55,6% 
TOTAL-73,7% 

 
61% 

 Alunos – 95,4% 
Enc.Educ. – 89,3% 

Não Docentes-70,0% 
Total 78,6% 

META TEIP 61% 

- Grau de satisfação dos vários agentes da 
comunidade educativa face ao clima da 
escola. 

Alunos –95,4% 
Enc.Educ-89,8% 

Docentes-89,3%% 
Não Docentes-55,6% 

TOTAL-91,6% 
 

 
82% 

 Alunos –95,4% 
Enc.Educ-98,5% 
Docentes-98,8% 

Não Docentes-100% 
Total-97,4% 

META TEIP 82% 
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Os resultados desta ação neste ano letivo estão em linha com os resultados 

alcançados no ano letivo anterior. As metas definidas no âmbito do TEIP, com destaque 

para a satisfação dos vários agentes da comunidade em relação às dinâmicas pedagógicas 

implementadas e ao clima e ambiente de escola foram superadas. 

 

3.3.  Eficácia das ações do Projeto Educativo/TEIP no apoio à melhoria 

das aprendizagens 
 

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

As assessorias pedagógicas desenvolvidas estão sintetizadas na tabela 31. No 1º ciclo, 

22 turmas, do 1º ao 4ºanos de escolaridade, beneficiaram de assessoria nas disciplinas de 

Português e de Matemática. No 2º ciclo,  14 das 15  turmas beneficiaram de assessoria em 

diversas disciplinas. No 3º ciclo, todas as turmas beneficiaram de assessoria nas diferentes 

disciplinas.   

Tabela 29-Resultados das  Assessorias pedagógicas 

 
Assessorias 1ºciclo 

 Português Matemática 
Número de turmas envolvidas 22 22 

Sucesso na avaliação interna 1ºano : 94,3% 
2º.Ano: 97,4% 
3ºano: 99,2% 
4ºano: 99,2% 

1ºano: 99,0% 
2º.Ano: 100%; 
3ºano: 99,2% 
4ºano: 100% 

 

Assessorias 2ºciclo 
 Portu-

guês 
Matemá-

tica 
 

Inglês HGP C.Nat. EV ET 

N.º de turmas 
envolvidas 

14 14 12 4 5 2 1 

Sucesso na 
avaliação interna 

5º ano: 96% 
6ºano: 99% 

5º ano: 90% 
6ºano: 88% 

5ºAno 98% 
6ºano: 97% 

5º ano: 100% 
6ºano: 99% 

5ºAno:96% 
6ºano: 100% 

5ºAno: 100% 
6ºano: 100% 

5ºAno: 100% 

 

Assessorias 3ºciclo 
 Portu-

guês 
Matemá-

tica 
 

Inglês Francês História Geo. C.Nat. F.Q. 

N.º de turmas 
envolvidas 

10 10 6 5 2 3 6 10 

Sucesso na 
avaliação 

interna 
7ºano 97% 
8ºano 86% 
9ºano:99% 

 

7º ano: 92% 
8ºano: 75% 
9ºano: 83% 

 

7ºano-100% 

8ºano-100% 
9ºano-100% 

7º ano: 100% 
8º ano: 96% 
9ºano-100% 

 

7º ano: 100% 
8º ano: 93% 
9ºano-100% 

 

 

7º ano: 100% 
8º ano: 96% 
9ºano-100% 

 
 

7º ano: 100% 

8º ano: 98% 
9ºano-100% 

7º ano: 100% 

8º ano: 100% 
9ºano-98% 
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A partir dos dados da tabela anterior, concluímos que as assessorias contribuíram 

de forma significativa para os bons resultados escolares dos alunos. A medida envolveu a 

quase totalidade dos alunos dos 3 ciclos de ensino e, tendo presente os resultados, pode-

se considerar que se atingiram os objetivos propostos para esta medida.  No 1ºciclo, as 

taxas de sucesso superaram os 94%; no 2ºciclo ficaram acima dos 90% com exceção de 

Matemática que ficou ligeiramente abaixo (88%); no 3ºciclo, as taxas de sucesso ficaram 

acima dos 80%, com exceção de matemática no 8ºano que se situou nos 75%.   

 

3.3.2.  Clube  + das Ciências 

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

Ciências”.  

Tabela 30-Ação do Clube + das Ciências 

Indicador 1ºciclo 2º ciclo 3º ciclo 

Nº de atividades práticas experimentais realizadas pelos alunos 0* 0* 0* 

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

Número de alunos que participam no “Problema do Mês”  - 328 - 

Número de alunos que participam no “Jogo do 24”   0* 328 - 

Número de alunos que participam no “Supertmatik 0* - - 

Nº de alunos participantes em demonstração de experiências (incluindo 
Projeto «Mala das Experiências»). 

0* 18 

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

4º lugar com igualdade de pontos com o 
2ºlugar 

* Atividades suspensas em virtude da pandemia do Covid-19. 

 

Neste ano letivo a atividade do  Clube + das Ciências foi muito afetada pela situação de 

pandemia. Para dar cumprimento às regras impostas pela Direção Geral de Saúde, 

nomeadamente a obrigatoriedade do cumprimento de distanciamento social, não foi 

possível colocar os alunos a realizar atividades práticas. No entanto os discentes 

visualizaram algumas atividades através de vídeos ou observando o docente enquanto este 

realizava a experiência. No caso do projeto “Mala das Ciências” os alunos do 7ºano 

realizaram alguns vídeos, obedecendo aos protocolos definidos, que colocaram no site do 
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Agrupamento, para que os alunos do 1º ciclo pudessem observar algumas experiências. 

Quanto ao problema do mês foi possível realizá-lo, embora em moldes diferentes, pois a 

atividade realizou-se aos pares e não em grupos mais alargados. Deste modo a missão de 

divulgação científica e de  motivação para o conhecimento científico, no âmbito da 

Matemática, das Ciências Naturais e das Ciências Físico-Químicas, foi trabalhada embora 

com os constrangimentos que se impuseram, devido ao Covid-19.  

 

3.3.3. Ação ‘Ler + Saber +’ 

A ação “Ler + Saber+”, dinamizada pelas bibliotecas escolares é uma medida que se 

enquadra na promoção da literacia e pela cultura. Na tabela seguinte apresentam-se os 

resultados desta ação e os seus contributo para a melhoria dos resultados escolares.  

 
Tabela 31-Resultados da Ação «Ler+ Saber +» 

Indicador Meta alcançada 
Participação das turmas do agrupamento nas atividades propostas 
pelas BE: Projeto "Ler na Escola"; projeto "Livros com…Rodas"; 
projeto “Ler em Família” “Leitura Vai e Vem”; concursos/desafios 
das Bibliotecas Escolares (BE), do Plano Nacional de Leitura (PNL) e 
da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE); visitas guiadas às BE; 
encontros com escritores; palestras; dramatizações; hora do 
conto; Clube de Pais Leitores; Semanas da Leitura; Feiras do Livro e 
“Bibliocafé”, “O Teatro vem à Escola” e outras; implementação do 
Referencial “Aprender com a BE“, consolidando a parceria com os 
docentes, ao trabalhar vários domínios em articulação com 
estes.   
 

As turmas do Agrupamento participaram em 

pelo menos 10 atividades, num total de: 

                           

560 

A Feira do Livro e o Bibliocafé não se 
realizaram devido ao encerramento das 
escolas, no 2º período e aos 
constrangimentos da Covid-19. As atividades 
realizaram-se presencialmente e/ou online. 

 
Número de requisições. 
 

 

4317 

É de realçar que devido aos constrangimentos 

da Covid-19 as requisições domiciliárias e 

para sala de aula estiveram limitadas. 

Algumas escolas optaram por não realizar 

requisições domiciliárias, substituindo-as para 

sala de aula. Não se efetuaram requisições 

domiciliárias, no 2º período. No âmbito da 

Educação Literária, na sala de aula, os 

docentes usavam livros digitais ou apenas um 

livro em suporte papel era requisitado para 

ser lido em voz alta. Ao nível do 1º ciclo as 

requisições foram efetuadas de acordo com a 

disponibilidade existente na BE. 
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Número de lugares de mérito na prova concelhia do concurso 
Grafema a Grafema. 
 

 Relativamente ao concurso Grafema a 
Grafema, os vários participantes da Rede de 
Bibliotecas de Felgueiras (RBF) comunicaram 
que devido ao período de confinamento que 
determinou a interrupção das aulas letivas 
presenciais não foi possível efetuar as várias 
fases previstas para este concurso, não sendo 
viável a sua concretização até ao final do ano 
letivo. Por outro lado, a realização desta 
atividade por videoconferência não era 
garante da credibilidade e fiabilidade da 
mesma, por conseguinte, foi unânime a 
decisão de cancelamento do concurso devido 
aos condicionalismos provocados pela Covid-
19 
 

Número de encarregados de educação que se deslocam à 
BE/escola para dinamizar e/ou participar nas atividades. 

                       
252 

A Feira do Livro e Bibliocafé foram cancelados 

devido ao encerramento das escolas, no 2º 

período e constrangimentos causados pela 

Covid-19. A Semana da Leitura realizou-se na 

modalidade online. Contabilizámos a 

participação dos encarregados de educação 

na Semana da Leitura, no Clube de Pais 

Leitores e na participação nos concursos e 

desafios das bibliotecas escolares e na 

comemoração de efemérides. 

 
 

 

A tabela anterior mostra que, apesar dos constrangimentos causados pela Covid-19 

e do encerramento das escolas, no 2º período, verificamos que os índices de participação 

das turmas nas atividades das BE foram, uma vez mais, positivos. Neste ano letivo as 

turmas desde o Pré-Escolar ao 3º Ciclo, participaram em pelo menos 10 atividades, num 

total de 560 atividades. Ao nível das requisições, registou-se um ligeiro aumento em 

relação ao ano anterior 4341 (em 2019/2020 foram 4223; em 2018/2019 foram 4449; em 

2017/2018, 4316; em 2016/2017, 4208; e em 2015/2016, 3143). É também de realçar a 

boa participação dos alunos do Agrupamento no Concurso Nacional de Leitura, no 

Concurso Faça Lá um Poema, na Maratona de Leitura a elevada participação em concursos, 

projetos e iniciativas e ainda, a participação de pais e encarregados de educação nas 

atividades.  
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3.3.4. Clube “Aprender com a Arte” 

    O Clube “Aprender com Arte” constitui-se como uma ação que visa, através da 

expressão artística, contribuir para a motivação pela escola e concomitantemente, 

contribuir para a diminuição dos níveis de absentismo e do abandono escolar.  A tabela 

seguinte apresenta os principais resultados desta ação. 

Tabela 32-Ação «Aprender com a Arte» 

Indicador resultados 

Percentagem de alunos/turmas que participam 
nas atividades 

10 turmas do 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 de 2 
turmas 

100 encarregados de 
educação 

Número de atividades promovidas para 
melhorar a articulação 

15 atividades 20/25 alunos por turma 

 

A análise da tabela anterior permitem concluir que os resultados alcançados pela 

ação do Clube Aprender com a Arte neste ano letivo estão em linha com os resultados do 

ano letivo anterior. Importa, contudo, salientar o aumento do número de atividades para 

melhorar a articulação de 10 para 15.  

 

 

 

 

3.4. Eficácia das ações do Projeto Educativo/TEIP no combate à 

interrupção precoce do percurso escolar e indisciplina 

 

A eficácia no combate à interrupção precoce do percurso escolar e indisciplina 

envolveu as ações: 

- Núcleo de Apoio ao Aluno e à Família(NAAF); 

-Tutorias; 

-‘Cidadania +’;  

- Clube do Ambiente. 
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3.4.1 Ação “Núcleo de apoio ao aluno e à família”(NAAF) 

O Núcleo de Apoio ao Aluno e à Família (NAAF) é uma equipa multidisciplinar 

vocacionada para diagnosticar problemas que afetam a 

adaptação/aprendizagem/comportamento dos alunos, bem como de assegurar 

intervenção psicológica e social para a prevenção e resolução destes problemas. Esta ação 

contempla também a vertente do Serviço de Psicologia e Orientação Vocacional. Na tabela 

seguinte, tabela 35, apresenta-se os resultados desta ação. 

  
Tabela 33-Resultados da intervenção do N.A.A.F 

Indicadores Meta Alcançada 

Taxa de interrupção precoce do percurso escolar. 1 aluna 

Nº de situações problemáticas identificadas; 90 

nº de alunos apoiados;  
 

90 alunos 

nº de famílias acompanhadas. 77 famílias 

Diagnóstico social e respetivo plano de ação para os alunos/as e respetivas famílias 
sinalizadas ou identificadas (nº) 68 casos 

Acompanhamento dos alunos/as encaminhados/as, sinalizados/as ou identificados/as, e 
respetivas famílias (nº). 87 

Encaminhamento para apoio económico e/ou alimentar de famílias que revelem carência 
económica e/ou insuficiência de rendimentos (nº). 
 

12 famílias 
 

Acompanhamento psicológico dos alunos/as sinalizados/as.(nº) 
 
 

35 casos apoiados 

 

 
O NAAF tem um papel muito significativo na prevenção e no combate ao abandono 

escolar e ao insucesso, pela implementação de medidas especializadas e apoio na 

implementação de medidas pedagógicas. 

O NAAF tem ação em medidas internas, como o diagnóstico social, 

acompanhamento social de famílias sinalizadas, encaminhamento para apoios e respostas 

sociais, acompanhamento psicológico, avaliação psicológica, acompanhamento familiar, 

entre outros. Acresce o trabalho no âmbito da promoção de competências pessoais e 

sociais e de prevenção, através da conceção e dinamização de projetos próprios, bem 

como no apoio a outros eixos de intervenção, como tutorias, equipa de Integração, 

mentorias, entre outros. 

No presente ano letivo, especificamente, decorreram as seguintes ações: 
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Projeto de intervenção Pré-escolar 
1ºCEB 
(Turmas 

envolvidas) 

2ºCEB 
(Turmas 

envolvidas) 

3ºCEB 
(Turmas 

envolvidas) 

Boletim periódico do NAAF Todas as turmas Todas as turmas Todas as turmas Todas as turmas 

Mediação de conflitos - - 5.º B - 

Grupo pró-saber (GPS) - - Todas as turmas Todas as turmas 

Sinto-me bem na minha escola - - Todas as turmas Todas as turmas 

Passaporte para o sucesso (PPS) - - Todas as turmas Todas as turmas 

Aula de Convivência-equipa de 

integração 
Todas as turmas Todas as turmas Todas as turmas Todas as turmas 

Tutorias - - - Todas as turmas 

 

3.4.2. Tutorias 

 

 Esta medida visa acompanhar alunos/as que manifestem problemáticas 

relacionadas com a atitude face à escola, comportamento em contexto escolar e 

integração socio-escolar que afetem o seu percurso.  

A tabela seguinte apresenta o número de alunos acompanhados neste âmbito e os 

seus resultados  

Tabela 34-Resultados da ação “Tutorias” 

Indicador 1ºciclo 2ºciclo 3ºciclo 

Número de alunos que beneficiam de tutoria 0 19 15 

Número de alunos que transitaram de ano 0 19 14 

% 0,0% 100% 93,3% 

 

Ao longo deste ano letivo beneficiaram do apoio de Tutoria 34 alunos/as. Esta 

medida teve um contributo muito significativo para o sucesso dos/as alunos/as e para a 

sua aprovação/transição. Todos os/as alunos/as que beneficiaram da medida transitaram 

ou foram aprovados. Além de contribuir para o sucesso escolar, a medida foi decisiva para 

prevenir o absentismo, a indisciplina e o abandono escolar precoce. 
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3.4.3. 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 35- Ação ‘ Cidadania +’ 

Indicador Meta atingida 

Número de ações sensibilização sobre violência escolar/disciplina dinamizadas 14 

Participação dos alunos nas ações de sensibilização; 227 

Registos de ocorrência de indisciplina 4 

Taxa de ocorrências disciplinares em contextos de sala de aula, face ao número total 

de ocorrências. 

 

0 

Número de alunos envolvidos em situações de indisciplina/infratores 5 

Número de Medidas Corretivas(MC) aplicadas 4 

Número de Medidas Disciplinares Sancionatórias (MDS). 0 

 

A ação ‘Cidadania +’ dinamizada pela Equipa de Integração 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, que organiza e/ou dinamiza ações de 

sensibilização e ação de mediação de conflitos. O quadro anterior mostra o número 

assinalável de ações de sensibilização e o número muito significativo de participações 

nestas ações. Em relação às ocorrências de indisciplina, neste ano registaram-se 5 

situações. Destas, nenhuma ocorreu dentro da sala de aula. 

 

3.4.4.Ação ‘Clube do Ambiente’  

 

O Clube do Ambiente vai ao encontro das grandes linhas orientadoras do Projeto 

Educativo de Escola. Tendo como objetivos promover a educação para a sustentabilidade 

ambiental, o papel da Ciência e promoção da saúde Visa educar, de forma participada, a 

comunidade e criar cidadãos conscientes e ativos pelo ambiente. O Plano de Ação inclui 

diversos temas de trabalho, tais como água, resíduos, energia, espaços exteriores ou 
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outros temas relativos ao desenvolvimento sustentável. Pretende ser um projeto dinâmico 

propondo inúmeras atividades no seu plano ação em articulação com a comunidade 

educativa. Neste sentido, o clube trabalhará simultaneamente com o Programa Eco 

Escolas, como forma de aplicar conceitos e ideias educativas e de gestão ambiental à vida 

quotidiana da escola. 

A tabela 38 mostra os resultados dessa ação, de acordo com os indicadores 

inicialmente estabelecidos. 

 
Tabela 36- Resultados da Ação  Clube do Ambiente» 

Indicador TOTAL 
Número de alunos participantes nas atividades 548 

Número de Ações em articulação com a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. 2 

Quantidade de 
resíduos recolhidos 

Tampinhas de plástico 112kg 

Rolhas de cortiça Caixas 28   
samcaixascaixas Pilhas 20kg 

Papel/Livros 100Kg 

Resíduos elétricos e eletrónicos (REE) 4000kg 

 

 

Roupas usadas 240Kg 

Número de Ações em parceria com a comunidade exterior à Escola. 
 

3 

 

O trabalho desenvolvido pelo Clube do Ambiente centrou-se em: aumentar a participação 

da Comunidade Educativa no plano de ação da Eco Escola/Clube do Ambiente; aumentar a 

solidariedade e a sensibilidade ambiental na Comunidade Educativa; promover a adequada 

separação e recolha de resíduos: tampinhas; rolhas de cortiça; plásticos; papel, pilhas; 

toneres; REEE; tinteiros; promover a utilização de novas tecnologias e o desenvolvimento 

de projetos inovadores e promotores do sucesso escolar. Os resultados alcançados por 

esta ação neste ano letivo, apesar das circunstâncias que em que o mesmo se desenrolou, 

são a prova do dinamismo da ação.  
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3.5. Eficácia das ações do Projeto Educativo/TEIP na relação escola- 

família – comunidade 

 

 

3.5.1. 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 39 sintetiza os 

resultados obtidos com esta ação, em função dos indicadores inicialmente definidos. 

 

Tabela 37-Resultados da ação «Envolver para participar» 

Indicador Meta alcançada 

Número de atividades que fomentem a articulação entre as diferentes escolas do 
Agrupamento 

12 

Número de atividades dinamizadas em conjunto com as associações de pais 8 

Número de Encarregados de Educação que participaram nas atividades de Final de 
Período 

739 

Grau de satisfação  em relação à participação nas atividades (Feira de Outono; Festa de 

Natal; Arraial; Festa de Encerramento do ano letivo, etc.)  que envolvem a participação 

dos vários agentes da comunidade educativa 

 

Alunos -94,3% 
Enc.Educ- 74,2% 
Docentes-88,1% 

Não Docentes-77,8% 
TOTAL-83,3% 

  

Esta ação viu a sua intervenção seriamente afetada pelo facto de, neste ano letivo, 

como no anterior, as atividades escolares e as atividades serem seriamente afetadas pelo  

encerramento das escolas e pelo confinamento em virtude da pandemia do Covid19. 

Apesar disso, os resultados desta ação foram muito positivos. Outro aspeto a salientar é a 

percentagem elevada de satisfação dos diversos membros da comunidade escolar 

relativamente às atividades dinamizadas. 

 

3.6. Eficácia das ações do Projeto Educativo/TEIP na gestão e 

organização do programa TEIP 
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3.6.1. Ação “Monitorização e avaliação” 

 

A ação ‘Monitorização e avaliação’ garante o acompanhamento e a monitorização do 

Projeto Educativo e do Programa TEIP, avalia-o e desenvolve relatórios frequentes; sente o 

pulsar do Agrupamento, leva a efeito práticas reflexivas junto de pais, alunos, professores 

e assistentes, estuda os dados da autoavaliação, divulga-os e promove práticas de 

melhoria. 

A tabela 40 descreve sumariamente os resultados desta ação. 

 

Tabela 38-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 - 

Elaboração de Planos de Melhorias  1 

Aplicação de inquéritos de opinião 4 

 

 A missão da ação ‘Monitorização e avaliação’ é promover a autoavaliação do 

agrupamento e é dinamizada pela equipa de avaliação interna. Para tal, a exemplo de anos 

anteriores, a equipa tem recorrido a um conjunto diversificado de instrumentos de 

monitorização regular dos resultados escolares e à elaboração de diversos documentos 

que refletem o desempenho dos diversos atores da vida escolar. Apesar das circunstâncias 

de exceção que se viveram neste ano letivo  em virtude da pandemia do Covid 19, a equipa 

concretizou os seus objetivos e atingiu as metas definidas para os indicadores da ação. 

 

 

 

 

3.7.  Reflexão dos coordenadores das ações do Projeto Educativo/TEIP 

sobre o contributo das mesmas para o sucesso escolar 
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Ação «Juntos Somos Mais Fortes» 

No que diz respeito ao desenvolvimento da Ação “Juntos Somos Mais Fortes”, inserida no 

Projeto TEIP no Eixo Cultura de Escola e Liderança Pedagógica, o mesmo decorreu de 

acordo com o preconizado no mesmo.  

Com esta ação procurou promover-se uma maior articulação entre as várias 

unidades orgânicas, reforçando o desenvolvimento e a comunicação da visão do 

agrupamento, bem como apostar no desenvolvimento e melhoria das estratégias de 

comunicação interna e externa do agrupamento através de canais oficiais. 

Foram desenvolvidas todas as reuniões calendarizadas, onde se procurou reforçar a 

articulação entre as diversas unidades orgânicas do agrupamento. 

Deu-se particular relevância ao reforço da interdisciplinaridade e ao trabalho 

colaborativo, promovendo a consolidação das práticas entre pares. Foi desenvolvido 

trabalho de promoção das partilhas de experiência e formação nos vários Departamentos 

Curriculares e Grupos Disciplinares, consolidando as práticas de autoavaliação nas diversas 

áreas do agrupamento. 

Além disso foram redefinidas, sempre que relevante, estratégias de coordenação 

pedagógica tendo em conta os resultados escolares dos alunos, sendo mobilizado 

processos e instrumentos de avaliação intermédia e final nas atividades do Plano Anual de 

Atividades, sendo mobilizada a informação resultante da avaliação interna relativamente 

às metas e objetivos estabelecidos no planeamento e desenvolvimento estratégico do 

Plano de Melhoria. 

Este ano letivo, tendo em consideração a aplicação do Plano de Contingência do 

Agrupamento e as dinâmicas de Ensino a Distância foi promovido o acompanhamento e a 

concretização das estratégias de comunicação do modelo de Ensino a Distância do 

Agrupamento. Dentro do mesmo âmbito e de acordo com as estratégias previstas 

reforçou-se a utilização de plataformas digitais para trabalho colaborativo – Microsoft 

Teams. 
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Tendo em conta o carater fortemente instrumental e contextual desta ação, bem 

como o sucesso da mesma, vimos por este meio considerar a sua extinção num próximo 

Plano Plurianual de Melhoria 21-24, uma vez que o seu papel se encontra cumprido na 

integra e as dinâmicas de trabalho plenamente estabelecidas junto das unidades 

orgânicas. 

Destaca-se o papel relevante do Perito Externo no acompanhamento do 

desenvolvimento desta ação. 

Assessoria Pedagógica (1.º Ciclo) 

No que diz respeito ao desenvolvimento da Ação “Assessoria Pedagógica 1.º CEB”, 

inserida no Projeto TEIP no Eixo Gestão Curricular, o mesmo decorreu de acordo com o 

preconizado no Plano Plurianual de Melhoria 2018-2021.  

Com esta ação procurou-se levar a efeito a melhoria das aprendizagens no 1.º Ciclo, 

através da assessoria pedagógica nas disciplinas de Português e Matemática, promovendo 

a coadjuvação pedagógica, beneficiando a turma na sua totalidade, embora prestando 

uma atenção mais especial ao grupo de alunos com mais dificuldades, nestas disciplinas. 

Foi promovido um reforço do Apoio Individualizado direto, assim como o 

desenvolvimento de trabalho em grupos/pares. De igual modo foram priorizadas 

metodologias de resolução de problemas e de aprendizagem pela descoberta e realização 

de atividades de reforço e consolidação de conhecimentos e as atividades formativas. 

Tendo em conta o plano de recuperação de aprendizagens implementado para o 

ano letivo 2020-2021, foram reforçadas as medidas estabelecidas nesta ação, sendo que 

apenas 8% das turmas (2 em 24) não usufruíram de Assessoria Pedagógica. 

As medidas contempladas nesta ação permitiram consolidar o trabalho 

desenvolvido nos três anos de implementação do Plano Plurianual de Melhoria, o que se 

tem traduzido no cumprimento de todas as metas previstas, nomeadamente: Melhorar a 

taxa de sucesso na disciplina de Português em relação ao ano letivo anterior; Melhorar a 

taxa de sucesso na disciplina de Matemática em relação ao ano letivo anterior; Aumentar a 
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taxa de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas; Melhorar a qualidade do 

sucesso (classificação média da disciplina) na disciplina de Português em relação ao ano 

letivo anterior; Melhorar a qualidade do sucesso (classificação média da disciplina) na 

disciplina de Português em relação ao ano letivo anterior. 

Esta ação assume-se como uma das que melhor definem o Plano Plurianual de 

Melhoria e cujos resultados se têm consolidado ao longo dos anos letivos da sua 

implementação, sendo uma ação caraterizadora do perfil do agrupamento. Deste modo 

consideramos que a mesma se deve assumir como uma ação charneira do novo Plano 

Plurianual de Melhoria 21-24. 

No que diz respeito a propostas para o próximo ano letivo, considera-se relevante 

articular esta ação com a ação “Começar um Ciclo”, prevista no Domínio + Autonomia 

Curricular do Eixo Ensinar e Aprender do Plano 21 23 Escola +, onde se destaca a 

importância dos anos de início de ciclo como aqueles em que as aprendizagens têm sido 

mais afetadas neste contexto pandémico. Propomos um maior acompanhamento nos anos 

iniciais de ciclo (1.º ano neste caso), bem como no 3.º ano de escolaridade, que também 

está destacado na ação “Começar um Ciclo”, pela natureza das aprendizagens a 

desenvolver, necessitando de uma atenção especial. 

Destaca-se o papel relevante do Perito Externo no acompanhamento do 

desenvolvimento desta ação. 

Assessoria Pedagógica (2.º e 3.º Ciclos) 

No que diz respeito ao desenvolvimento da Ação “Assessoria Pedagógica 2.º e 3.º 

CEB”, inserida no Projeto TEIP no Eixo Gestão Curricular, o mesmo decorreu de acordo 

com o preconizado no Plano Plurianual de Melhoria 2018-2021.  

Com esta ação procurou-se levar a efeito a melhoria das aprendizagens no 2.º e 3.º 

Ciclo, promovendo a assessoria pedagógica nas disciplinas de Português e Matemática, o 

reforço das aulas de apoio e do recurso a sala de estudo. Através desta ação, possibilitou-

se a co-docência a Português e/ou Matemática ou outra disciplina considerada relevante, 



 

81 

permitindo a partilha de metodologias/estratégias de ensino que combatam a falta de 

motivação e conduzam à melhoria do sucesso. 

Foi promovido um reforço do Apoio Individualizado direto, o desenvolvimento de 

trabalho em grupos/pares, assim como a priorização de metodologias de resolução de 

problemas e de aprendizagem pela descoberta e a realização de atividades de reforço e 

consolidação de conhecimentos e as atividades formativas. 

Tendo em conta o plano de recuperação de aprendizagens implementado para o 

ano letivo 2020-2021, foram reforçadas as medidas estabelecidas nesta ação, sendo que 

apenas 4% das turmas (1 em 25) não usufruíram de Assessoria Pedagógica. Destaca-se 

igualmente o facto das turmas que tiveram Assessorias Pedagógicas (24 do total de 25) 

terem tido Assessoria Pedagógica a pelo menos mais uma disciplina para além de 

Português e Matemática. 

As medidas contempladas nesta ação permitiram consolidar o trabalho 

desenvolvido nos três anos de implementação do Plano Plurianual de Melhoria, o que se 

tem traduzido no cumprimento de todas as metas previstas, nomeadamente: Melhorar a 

taxa de sucesso nas disciplinas de Português e Matemática do 2º e 3ºCEB, em relação ao 

ano anterior; Melhorar os resultados da escola nas Provas de Aferição em relação ao ano 

letivo anterior; Melhorar o sucesso na avaliação externa de Português e Matemática em 

relação ao ano anterior; Aumentar a taxa de alunos com classificação positiva a todas as 

disciplinas; Aumentar a taxa de alunos com classificação positiva nas provas finais; 

Melhorar a Qualidade do sucesso (classificação média) na avaliação interna nas disciplinas 

de Português e Matemática, relativamente ao ano anterior. 

Esta ação assume-se como uma das que melhor definem o Plano Plurianual de 

Melhoria e cujos resultados se têm consolidado ao longo dos anos letivos da sua 

implementação, sendo uma ação caraterizadora do perfil do agrupamento. Deste modo 

consideramos que a mesma se deve assumir como uma ação charneira do novo Plano 

Plurianual de Melhoria 21-24. 
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No que diz respeito a propostas para o próximo ano letivo, considera-se relevante 

articular esta ação com a ação “Começar um Ciclo”, prevista no Domínio + Autonomia 

Curricular do Eixo Ensinar e Aprender do Plano 21 23 Escola +, onde se destaca a 

importância dos anos de início de ciclo como aqueles em que as aprendizagens têm sido 

mais afetadas neste contexto pandémico. Propomos um maior acompanhamento nos anos 

iniciais de ciclo (5.º ano e 7.º ano neste caso). 

Destaca-se o papel relevante do Perito Externo no acompanhamento do 

desenvolvimento desta ação. 

“Clube + das Ciências” 

O Clube + das Ciências, uma ação estratégica que é desenvolvida há alguns anos nas 

escolas do agrupamento, continua a justificar-se, uma vez que tem implicações diretas no 

aproveitamento dos/as alunos/as e na qualidade do seu sucesso, potenciando 

competências que, de outra forma, não poderiam ser trabalhadas. Apesar de todas as 

limitações que a situação pandémica trouxe à realização de algumas das atividades 

previstas, obrigando à suspensão de algumas e a ajustes noutras, a avaliação da atividade 

pode ser considerada globalmente positiva. O clube dinamizou várias atividades em todo o 

agrupamento, Clube + Ciência: Turma +; Mala das Experiências, neste caso particular, o 

alargamento da preparação/realização das atividades prático-laboratoriais de caráter 

científico e pedagógico aos/as alunos/as do 1º ciclo, através de tutoriais criados por alunos 

do 7ºano. 

 Os/as alunos/as intervenientes adquirem competências  nomeadamente ao nível 

da resolução de problemas pela via experimental. Infelizmente neste ano letivo a vertente 

experimental ficou comprometida, uma vez que se evitou o  manuseamento de material 

de laboratório, mas os professores procuraram minimizar este efeito graças a vídeos ou  

apresentações para a turma.  

Relativamente às atividades “Jogo do 24” e “Supertmatik”, é de referir que apenas 

foi realizado o jogo do 24 com os alunos do 2º ciclo. Não foi possível realizar o jogo do 24 
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e o supertmatik com os alunos do primeiro ciclo, pois isso implicaria a deslocação de 

professores de matemática às diferentes salas do 4º ano o que era desaconselhável.  

É ainda de salientar o bom trabalho realizado na «Turma + da Ciência», cujos alunos 

participantes obtiveram, uma vez mais, excelentes resultados nas Olimpíadas da Química 

Júnior, tendo os alunos ficado em 4º lugar com a mesma pontuação do 2º lugar. Em 

virtude do encerramento da escola por parte da Direção Geral de Saúde, no âmbito do 

combate à pandemia do Covid19, as atividades experimentais realizadas pelos alunos que 

deveriam ocorrer na Oficina de Ciências diminuíram significativamente de número. Pelas 

mesmas razões a atividade “Saber Ciência” não se realizou. 

 

Ação “Ler + Saber +” 

 

Este ano letivo decorreu novamente de forma atípica, com ensino presencial nos 1º 

e 3.º períodos e com a implementação do ensino à distância, no 2º período. Devido a 

vários constrangimentos causados pela Covid-19 procedemos a algumas alterações. A ação 

“Ler + Saber +” contribuiu para a melhoria dos resultados escolares, através da promoção 

das literacias, do desenvolvimento de hábitos e métodos de estudo, da utilização da 

Biblioteca como espaço alternativo à sala de aula, do apoio ao estudo e à pesquisa. Esta 

ação apoiou o currículo, ajudou a motivar os alunos para a aprendizagem e aquisição de 

saberes e competências diversificadas e a melhorar as competências de expressão escrita. 

Cooperou no intento de levar os alunos a usar a Internet de forma segura e eficaz, 

promovendo comportamentos saudáveis e fez das Bibliotecas um polo de dinamização 

cultural. 

      As atividades dinamizadas que contribuíram para a grande participação dos alunos, mas 

também da restante comunidade escolar, em atividades como: o Clube de Pais Leitores 

online, os Concursos/Desafios das BE, da RBE e do PNL, Projeto "Ler na Escola"; projeto 

"Livros com…Rodas"; projeto “Ler em Família”, “Leitura em Vai e Vem”; visitas guiadas às 

BE; palestras; Semana da Leitura, Maratona de Leitura, “Miúdos a Votos”, dramatizações; 

hora do conto e a implementação do Referencial “Aprender com a BE“, consolidando a 
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parceria com os docentes, ao trabalhar vários domínios em articulação com estes. É de 

referir que a Feira do Livro foi cancelada devido ao encerramento das escolas. 

      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 e a articulação de clubes e projetos com as Bibliotecas Escolares (BE). Deste 

modo, as atividades realizadas 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: o mau funcionamento dos computadores da BE de Varziela e 

o Ensino/Bibliotecas @ Distância, em fevereiro e março, as restrições impostas pela  Covid-

19 levaram ao cancelamento do Concurso Grafema a Grafema, a Feira do Livro, Bibliocafé 

e o Teatro vem à Escola. 

      Se quisermos continuar os bons resultados das bibliotecas, realçamos a necessidade de 

continuar a contemplar as BE com os recursos humanos necessários (professores 

colaboradores e as duas assistentes para a biblioteca da escola sede e uma assistente para 

a biblioteca de Varziela). 

Em fevereiro e março, conscientes do papel decisivo das tecnologias digitais e de 

trabalho à distância, as bibliotecas escolares do Agrupamento de Escolas D. Manuel de 

Faria e Sousa, desenvolveram os seus serviços e as suas atividades à distância, de forma a 

responder às atuais exigências dos seus utilizadores e apoiando novas formas de trabalho.  

 

 As Bibliotecas Escolares deram o seu contributo na implementação do Ensino @ Distância 

com: 

- o apoio ao currículo; 

- a promoção da leitura, ao disponibilizar livros digitais; 

- atividades motivadoras para a leitura e escrita; 

- a ocupação lúdico-educativa, promovendo atividades abertas a toda a comunidade; 
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- a divulgação dos canais de comunicação e difusão de informação da biblioteca (email, 

blogue, Facebook…). 

 

Clube “Aprender com 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 

desmotivados pelas tarefas escolares. Assim, podem inscrever-se no Clube, onde lhe é 

facultado a possibilidade de desenvolver atividades lúdicas e motivadoras para as 

aprendizagens escolares. 

   Relativamente aos aspetos positivos, pode-se referir que ao longo deste ano letivo foram 

dinamizadas várias atividades, na escola sede do Agrupamento e em escola do primeiro 

ciclo e do pré, utilizando diversas técnicas e diversos materiais, nomeadamente materiais 

reciclados, de forma a tornar as atividades mais lúdicas e enriquecedoras para os 

discentes, sempre tendo em conta as suas dificuldades e diferentes ritmos de 

aprendizagem, tentando desenvolver capacidades motoras e estéticas, espírito crítico e 

criatividade. 

      No que concerne à reflexão do trabalho realizado, pode-se dizer que, de uma forma 

persistente, procurou-se estimular a atenção, o interesse e o empenho dos discentes de 

forma a motivá-los para novas aprendizagens, desenvolver e estimular o seu raciocínio, o 

espírito crítico, a sua autonomia, criatividade e motricidade fina, nos vários níveis de 

ensino, fazendo sempre articulação com temas úteis referentes ao nível em questão.  

   Fez-se todos os possíveis 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 leva a considerar a referida relação de muito boa. No 

ensino à distância, ou seja, ao longo do segundo período, houve um grupo de alunos de 

várias turmas do quinto e do sexto ano que se inscreveram de forma voluntária e todas as 
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semanas, a coordenadora do Clube, professora Cristina Teixeira, proporcionou sessões 

síncronas, nas quais as atividades foram ajustadas ao contexto da pandemia (o relatório 

com fotografias de todas as atividades consta na plataforma da escola). De uma maneira 

geral, deu-se resposta às solicitações de todos os alunos e notou-se que eles estavam 

motivados e empenhados na realização das atividades.  

   Quanto aos aspetos negativos há que referir dois: o Clube devia ter um espaço e material 

próprio para as realizações das atividades. Neste momento funciona na Biblioteca e com 

material que é adquirido a expensas da docente coordenadora ou que a Biblioteca vai 

facultando. 

 

 

Ação “Núcleo de Apoio ao Aluno e à Família” (NAAF) 

No presente ano letivo, o NAAF desenvolveu intervenção com a comunidade escolar 

deste Agrupamento de Escolas, adaptando a sua atuação, no que diz respeito às respostas 

e estratégias utilizadas, às exigências atuais, por força da situação pandémica vivida. Toda 

a estrutura previamente montada, adaptou-se e adequou-se às necessidades vividas, 

numa situação sem precedentes. O foco desta estrutura foi manter a missão e valores 

previamente existentes, mas em circunstâncias de atuação naturalmente distintas, 

oferecendo uma resposta diária e presencial a todos/as os/as alunos/as e famílias que 

necessitaram do serviço. 

Fortaleceu-se o trabalho 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 de Assessoria 

Técnica ao Tribunal (ATT), 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).  

Assim, a atuação do NAAF subdivide-se em 4 vertentes: 
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1. Integração da equipa de serviços especializados do agrupamento, analisando e 

contribuindo para a definição de estratégias de todos os casos encaminhados 

2. Criação, dinamização, participação e/ou promoção de projetos (de caráter 

predominantemente preventivo) 

a. Equipa de Integração 

b. Tutorias 

c. Sinto-me bem na minha escola 

d. PPS (Passaporte Para o Sucesso) 

e. A Escola Informa 

f. Medidas de intervenção pontual 

3. Consultoria organizacional junto dos diversos agentes educativos 

4. Resposta individualizada a encaminhamentos que versem sobre as seguintes 

problemáticas: 

a. Absentismo escolar 

b. Abandono escolar precoce 

c. Conflitos/indisciplina/comportamento 

d. Envolvimento parental/dinâmica familiar/práticas parentais 

As respostas individualizadas a encaminhamentos para os serviços, atribuídas a esta 

equipa por via das suas áreas de intervenção específicas, são múltiplas, passando por uma 

ou várias das seguintes medidas:  

- Avaliação sociofamiliar; 

- Acompanhamento direto ou indireto em psicologia; 

- Acompanhamento direto ou 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). 

O NAAF assume como prioritário o contacto próximo e direto com todos os 

elementos da comunidade escolar, para que seja possível detetar precocemente situações 
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problemáticas e, assim, desenvolver intervenção de foco mais preventivo e de capacitação 

dos diversos agentes educativos. 

Esta estrutura conseguiu criar laços de empatia e de confiança 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 de cada aluno/a, o que favorece a 

intervenção e a eficácia das medidas e estratégias aplicadas em cada situação. Assim, o 

NAAF tem conseguido 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/a lidam ou interagem são também 

chamados 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. 

 

Ação «Cidadania +» 

A ação «Cidadania +» tem a Equipa de Integração como a responsável pela sua 

implementação e tem por missão 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 professores/as e as duas técnicas do NAAF (psicóloga e assistente social). O trabalho 

desta equipa passou, essencialmente, pela receção e análise das informações preventivas, 

auscultação dos envolvidos e elaboração de compromissos de comportamento, 

diminuindo-se assim o risco de reincidência. Neste ano em particular, a ação desta equipa 

passou também por garantir o cumprimento das normas sanitárias inerentes à gestão 

pandémica nos espaços escolares. 

 Destacam-se como aspetos positivos desta ação a intervenção quase imediata 

numa grande parte das situações de conflito ou indisciplina; o baixo nível de reincidência e 

o número reduzido de elementos envolvidos, bem como a gradual substituição de 

punições em exclusivo por práticas restaurativas, que permitem reparar os danos e 

restabelecer relações saudáveis. 
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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, e continuar a promover uma intervenção preventiva de apoio à sala de 

aula.  

A equipa de integração tem trabalhado a gestão dos conflitos e os casos de 

indisciplina que surgem no contexto escolar, dentro e fora da sala de aula. O número 

reduzido de medidas corretivas e sancionatórias aplicadas neste agrupamento, a que 

temos assistido ao longo dos últimos anos, espelha o impacto positivo que a atuação da 

equipa tem tido no ambiente escolar, pela sua intervenção remediativa, mas também 

preventiva.  

Acrescenta-se que o NAAF, com alguns projetos, reforça a promoção de um 

ambiente de paz e civismo na escola (exemplo “Sinto-me bem na minha escola!”, “Vê e 

comenta”, “Passaporte para o Sucesso” bem como as próprias “Tutorias”), sendo que as 

missões destas duas equipas de trabalho se complementam e enriquecem mutuamente. 

Ainda assim, considera-se importante: 

- reforçar a ação preventiva da Equipa de Integração, aumentando a pro-atividade a 

este nível; 

- acreditar uma ação de capacitação interna na área da gestão/mediação de 

conflitos (existindo já uma proposta delineada). 

«Tutorias» 

As “Tutorias” são outra das respostas implementadas 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 socioeducacionais de cada aluno/a e de motivar o 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais. Para a prossecução destes objetivos 
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é de extrema importância uma articulação próxima e de colaboração positiva com o núcleo 

familiar dos/as tutorandos/as, assim como com o/a diretor/a de turma. 

Esta resposta inicia sempre que os/as Conselhos de Turma indicam alunos/as para a 

medida, por se observarem problemáticas que interfiram com o percurso e sucesso 

escolares (por exemplo, questões sociais, familiares e/ou comportamentais cujo apoio 

tutorial possa afigurar-se como eficaz na atenuação ou reversão da situação). 

Após análise do diagnóstico é atribuído ao/à aluno/a um/a professor/a tutor/a, 

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, através de processos de 

monitorização. 

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. 

Como aspetos negativos salientamos a dificuldade em encontrar horários 

compatíveis entre os/as tutorandos/as e os/as professores/as tutores/as; Alunos/as 

propostos/as para tutoria apontam como problema o facto de terem uma carga horária 

muito pesada (não usufruindo de folgas, em muitos casos), por serem encaminhados 

também para apoios às várias disciplinas). 
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“Clube do Ambiente” 

Com a implementação e dinamização do projeto Clube do Ambiente de educação 

para o ambiente facilitamos a toda a comunidade educativa uma compreensão 

fundamental dos problemas existentes, da presença humana no ambiente, da sua 

responsabilidade e do seu papel crítico como cidadãos de um país e de um planeta. Tendo 

como objetivo desenvolver competências e valores que levem a comunidade educativa a 

repensar e a atuar de outro modo as suas atitudes diárias e as suas consequências no meio 

ambiente em que vivem. A reunião realizada com os delegados e subdelegados do 2 º e 3º 

ciclo, bem como o representante da associação e pais, e os restantes parceiros teve como 

objetivo inquirir a comunidade para que as ações e atividades fossem de encontro à 

realidade de Felgueiras.  

 

Ação “Monitorização e Avaliação” 

A ação “Monitorização e Avaliação” é uma ação estruturante do Projeto 

Educativo/Teip do Agrupamento, dinamizada pela equipa de avaliação interna. Esta tem 

como missão fundamental efetuar a autoavaliação do Agrupamento. Ao longo deste ano 

letivo, apesar das circunstâncias anómalas em que o mesmo se desenvolveu, em especial 

no segundo período com o encerramento das escolas, o trabalho de monitorização e de 

avaliação do agrupamento não parou e as metas delineadas no plano de ação para este 

ano letivo foram concretizadas.  Assim, ao longo deste ano letivo, a equipa elaborou os 

seguintes documentos de monitorização e de avaliação:  

-relatórios trimestrais de monitorização;  

-relatório sobre os resultados escolares de 2015 a 2019 e indicadores de sucesso; 

-relatório final de avaliação interna. 

Para além dos documentos referidos, a equipa continuou a analisar e a refletir a 

escola, a propor soluções para os problemas diagnosticados e a apresentar sugestões de 

melhoria tentando, deste modo, contribuir para a melhoria do Agrupamento. 
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Ação “Envolver para Participar” 

A Ação “Envolver para Participar” tem como objetivo promover a participação dos 

Encarregados de Educação nas atividades, promovendo a abertura e recetividade a outros 

elementos da comunidade educativa.   

Dado o momento de pandemia vivida no momento, no presente ano letivo, o sucesso que 

todos estávamos habituados, ficou inviabilizado. Uma grande parte das atividades 

agendadas não foram implementadas, pois não se encontravam reunidas as condições 

para a participação da comunidade escolar. 

Porém, nas atividades realizadas, tendo em conta todas as condicionantes, mas 

adaptadas ao momento que se vive, os Encarregados de Educação participaram e 

acompanharam os seus educandos, mesmo à distância, na realização das atividades. 

 Em período anómalo, com exigências próprias, pode-se concluir que o espírito da ação 

imperou e a resposta foi muito positiva. A escola aprendeu a viver, de uma outra forma, a 

necessidade de cooperação e presença da sua comunidade naquilo que continuou a ser 

uma efetiva vontade: Envolver para Participar. 

 

 
  

4. ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE ESCOLAR NA SUPERVISÃO E 

INOVAÇÃO DA ESCOLA 

4.1. Inquéritos sobre a implementação do Programa TEIP 
 

Todos os anos, os diferentes membros da comunidade escolar são chamados a 

colaborar na avaliação do Agrupamento, contribuindo, com sua visão crítica, para o 

diagnóstico dos aspetos menos positivos da vida escolar e para a apresentação de 

propostas de melhoria da escola. Este é também um dos grandes objetivos do projeto 

TEIP.  

Assim, este ano letivo, mais uma vez, foram aplicados inquéritos de opinião aos 

diferentes membros da comunidade escolar (alunos, encarregados de educação, pessoal 
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docente e pessoal não docente) através do recurso a formulários eletrónicos, procurando 

conhecer a opinião em relação a um conjunto de afirmações apresentadas, abrangendo os 

seguintes domínios: perceção sobre a cultura de escola; o clima e ambiente educativo; as 

relações da escola com a família e a comunidade local e ainda, a implementação do ensino 

a distância (E@D). Os inquéritos tinham caráter anónimo e confidencial.  

No inquérito destinado aos alunos participaram os alunos do 3 ciclos, com a 

seguinte distribuição: 1ºciclo – 196 alunos (1ºano 29- 15%; 2ºano 31 alunos- 16%; 3ºano 

62 alunos- 32%; 4ºano 74 alunos-38%), ;  2º e 3º ciclos – 175 alunos. (5ºano 64 alunos- 

37%: 6ºano 38 alunos- 22%; 7ºano 18 alunos- 10%; 8ºano 38 alunos- 22% e 9ºano 17 

alunos- 10%). 

Ao inquérito destinado a pais e encarregados de educação responderam 488 

pessoas, com  filhos/as a frequentar um ou mais ciclos de ensino nas escolas do 

Agrupamento. 

No inquérito destinado aos docentes participaram 84 docentes, do pré-escolar ao 

3ºciclo. Destes 74 eram do sexo feminino e  10 do sexo masculino. (Pré-Escolar 9- 11%; 

1ºciclo 24- 29%; 2ºciclo 29- 35% e 3º ciclo 22- 26%). 

Ao inquérito dirigido ao pessoal não docente responderam 9 pessoas ( Um do sexo 

masculino e 8 do sexo feminino), que exercem funções de assistentes técnicos e 

assistentes operacionais, nas diferentes escolas do Agrupamento.  

Nas tabelas seguintes (tabelas 41 a 56)apresenta-se os resultados dos inquéritos: 

 
Tabela 39-Acolhimento de proposta de atividades 

  sim Em parte não Não sei 
Questão: Inquiridos Nº % Nº % Nº % Nº % 
A escola acolhe as sugestões de 
atividades propostas pelos alunos  
 

A escola acolhe as sugestões 
de atividades propostas pelos 
alunos, professores, 
funcionários, pais… 

Alunos 
1ºciclo 

188 95,9 - - 1 0,5 7 3,6 

Alunos do 2º e 
 3º ciclos 

83 47,4 62 35,4 10 5,7 20 11,4 

Enc.Educ 342 70,1 - - 27 5,5 119 24,4 

Docentes 75 89,3 - - 4 4,8 5 6,0 

Pessoal Não 
docente 

6 66,7 2 22,2 0 0,0 1 11,1 
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 A tabela anterior mostra que os inquiridos partilham da opinião de que o 

agrupamento acolhe as sugestões de atividades apresentadas pelos diferentes membros 

da comunidade. Esta opinião é partilhada pela maioria dos inquiridos dos diferentes 

grupos. 

Tabela 40-Participação nas atividades 

  sim Em parte não Não sei 

Questão Inquiridos Nº % Nº % Nº % Nº % 

Os alunos, professores, 
funcionários participam nas 
atividades da escola 
 
Os vários agentes da 
Comunidade educativa (pais, 
alunos, professores, 
funcionários) participam 
regularmente nas atividades da 
escola(Feira de Outono; Festa de 
Natal, Festa Final/Arraial, etc) 

Alunos 
1ºciclo 

186 94,9 - - 1 0,5 9 4,6 

Alunos do 2º e 
3º ciclos 

107 61,1 57 32,6 3 1,7 8 4,6 

Enc.Educ 
362 74,2 - - 42 8,6 84 17,2 

Docentes 
74 88,1 - - 5 6,0 5 6,0 

Pessoal Não 
docente 7 77,8 - - 1 11,1 1 11,1 

  

Relativamente à participação dos diferentes agentes da comunidade nas atividades 

dinamizadas, constatamos que os inquiridos consideram  que existe  uma participação 

positiva dos diferentes membros da comunidade nas atividades dinamizadas. 

 

Tabela 41-Opinião dos alunos sobre participação das famílias 

  sim Em parte não Não sei 
Questão Inquiridos Nº % Nº % Nº % Nº % 
3. As famílias participam nas 
atividades da escola 

Alunos 
1ºciclo 

158 80,6 - - 28 14,3 10 5,1 

Alunos do 2º e 
3º ciclos 

35 20,0 77 44,0 31 17,7 32 18,3 

 

  Os alunos foram interpelados a mostrar as suas opiniões sobre a participação dos 

encarregados de educação nas atividades dinamizadas da escola. Os resultados mostram 

que existe uma perspetiva bastante positiva da participação de pais e encarregados de 

educação nas atividades, uma vez que 64% consideram existir algum tipo de participação. 
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Tabela 42-Existência de Projetos e Clubes 

  sim Em parte não Não sei 
Questão Inquiridos Nº % Nº % Nº % Nº % 
A escola tem projetos/atividades 
variados para os alunos. 
 
 
 
A escola oferece clubes e projetos 
diversificados para os alunos 

Alunos do 
1ºciclo 

172 87,8 - - 13 6,6 11 5,6 

Alunos do 2º e 
3º ciclos 

102 58,3 57 32,6 11 6,3 5 2,9 

Enc.Educ 
276 56,6 - - 86 17,6 126 25,8 

Docentes 
69 82,1 - - 10 11,9 5 6,0 

Pessoal Não 
docente 

5 55,6 2 22,2 0 0,0 1 11,1 

 

Existe um consenso alargado nos diferentes membros da comunidade sobre a oferta 

de atividades relacionadas com clubes e projetos destinados aos alunos, com percentagens 

de concordância superiores a 55%.   

Tabela 43-Segurança na escola 

  sim Em parte não Não sei 
Questão Inquiridos Nº % Nº % Nº % Nº % 
Sinto-me seguro na escola. 
 
Na escola existe um ambiente 
seguro 

Alunos 
1ºciclo 

184 93,9 - - 7 3,6 5 2,6 

Alunos do 2º e 
3º ciclos 

150 85,7 18 10,3 5 2,9 2 1,1 

Enc.Educ 
443 90,8 - - 20 4,1 25 5,1 

Docentes 
77 91,7 - 7,4 4 4,8 3 3,6 

Pessoal Não 
docente 

7 77,8 1 11,1 0 0,0 1 11,1 

 

Os inquiridos concordaram maioritariamente com a afirmação de que a escola é 

segura. Em todos os grupos a concordância com esta afirmação ultrapassa os 75%. 

 
Tabela 44-Clima de escola- relações entre membros da comunidade 

  sim Em parte não Não sei 
Questão Inquiridos Nº % Nº % Nº % Nº % 
Na escola existe uma boa relação 
entre alunos, professores, 
funcionários, pais 

Alunos 
1ºciclo 

187 95,4 - - 2 1,0 7 3,6 

Alunos do 2º e 
3º ciclos 

115 65,7 52 29,7 5 2,9 3 1,7 

Enc.Educ 
438 89,8 - - 21 4,3 29 5,9 

Docentes 
75 89,3 - - 8 9,5 1 1,2 

Pessoal Não 
docente 

5 55,6 4 44,4 0 0,0 0 0,0 
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Em relação ao clima educativo que se vive na escola, concluímos que todos os 

inquiridos revelaram uma percentagem elevada  de concordância com a afirmação da boa 

relação entre os diferentes membros da comunidade escolar. Entre os alunos do 2º e 3º 

ciclos e o Pessoal Não Docente a concordância com a afirmação não é total, pois 29,7% dos 

alunos e 44,4% do pessoal não docente selecionou a opção “Em parte”. 

 
Tabela 45-Dinâmicas pedagógicas  e ferramentas diversificadas 

  sim Em parte não Não sei 
Questão Inquiridos Nº % Nº % Nº % Nº % 
Nas aulas faço trabalhos de grupo, 
com computador etc. 

 
 

Nas aulas, são usadas estratégias 
diversificadas no processo 
ensino/aprendizagem 

Alunos 
1ºciclo 

113 57,7   77 39,3 6 3,1 

Alunos do 2º e 
3º ciclos 

102 58,3 59 33,7 5 2,9 9 5,1 

Enc.Educ 
362 74,2 - - 34 7,0 92 18,9 

Pessoal Não 
docente 

5 55,6 1 11,1 - - 3 33,3 

 

  Pretendeu-se conhecer a opinião dos diversos membros da comunidade, com 

exceção dos professores, sobre o trabalho dos docentes no que diz respeito à 

diversificação de estratégias de ensino e à diversidade de ferramentas facilitadoras da 

aprendizagem utilizadas. Em geral, os inquiridos manifestam uma opinião positiva sobre o 

trabalho dos docentes, a julgar pela percentagem  superior a 55% de afirmações «sim». É 

entre os alunos do 1º ciclo que se encontram percentagens mais altas de 

discordância/respostas «não» à afirmação, com uma percentagem de 39,3%. 

 

Tabela 46-Trabalho colaborativo 

  sim Em parte não Não sei 
Questão Inquiridos Nº % Nº % Nº % Nº % 

No agrupamento promove-se e 
valoriza-se o trabalho 

colaborativo 

Docentes 72 85,7 - - 10 11,9 2 2,4 

 

 

 Pediu-se aos docentes uma opinião sobre o trabalho colaborativo. Entre este grupos 

de  inquiridos, 85,7% selecionou a opção «Sim», o que demonstra a importância dada a 

este tipo de trabalho.  



 

97 

 

 
Tabela 47-Respostas aos alunos com necessidades específicas 

  sim Em parte não Não sei 
Questão Inquiridos Nº % Nº % Nº % Nº % 
Os professores ajudam/apoiam os 
alunos com mais dificuldades. 
 
 
Neste agrupamento, existe 
preocupação e há respostas às 
necessidades dos alunos/as com 
Necessidades Específicas 
(Educação Inclusiva) 

Alunos do 
1ºciclo 

187 95,4 - - 2 1,0 7 3,6 

Alunos do 2º e 
3º ciclos 

123 70,3 26 14,9 1 0,6 25 14,3 

Enc.Educ 
301 61,7 - - 17 3,5 170 34,8 

Docentes 
73 86,9 - - 7 8,3 4 4,8 

Pessoal Não 
docente 

9 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 
 

Na questão relacionada com a inclusão de alunos com necessidades especificas e 

com as respostas educativas que lhe são facultadas, verifica-se que os inquiridos dos 

diversos grupos, desde alunos, passando pelos encarregados de educação, pelos docentes 

até aos não docentes, são unânimes em considerar que a escola tem tido, a este nível, um 

bom desempenho. Os encarregados de educação, apesar de concordarem com a 

afirmação, são os que apresentam uma percentagem de concordância mais baixa, não indo 

além dos 61,7% de afirmações «Sim», enquanto que nos restantes grupos as percentagens 

de afirmações «Sim» foram superiores a 70%. 

 
Tabela 48-Preparação para o futuro 

  sim Em parte não Não sei 
Questão Inquiridos Nº % Nº % Nº % Nº % 
Os professores preparam-me para 
aprender e para o futuro. 
 
Neste agrupamento há a 
preocupação em preparar os 
alunos para aprendizagens 
futuras/para o futuro 

Alunos do 2º e 
3º ciclos 

135 77,1 33 18,9 5 2,9 2 1,1 

Enc.Educ 404 82,8 - - 24 4,9 60 12,3 

Docentes 78 92,9 - - 3 3,6 3 3,6 

Pessoal Não 
docente 

8 88,9 0 0,0 0 0,0 1 11,1 

 

 

 Sobre o desempenho dos docentes na preparação dos alunos para novas 

aprendizagens e para o futuro, os inquiridos mostraram de forma clara, (com percentagens 

superiores a 75%), que concordam que esta afirmação. 
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Tabela 49-Exigência da escola 

  sim Em parte não Não sei 
Questão Inquiridos Nº % Nº % Nº % Nº % 
Nesta escola, tive de estudar 
muito para ter bons resultados. 
 
O ensino nesta escola é exigente 

Alunos do 
1ºciclo 

162 82,7 - - 30 15,3 4 2,0 

Alunos do 2º e 
3º ciclos 

67 38,3 83 47,4 20 11,4 5 2,9 

Enc.Educ 
377 77,3 - - 51 10,5 60 12,3 

 

No que toca à exigência do ensino na escola/agrupamento, os alunos do 1ºciclo, 

numa percentagem muito significativa, manifestaram concordar com a afirmação. Quanto 

aos alunos do 2º e do 3ºciclos, 38,3% afirmou «Sim» e 47,4% «Em parte». Já entre os pais  

e encarregados de educação, 77,3% selecionou a opção «Sim». 

 

Tabela 50-Parcerias com instituições locais 

  sim Em parte não Não sei 
Questão Inquiridos Nº % Nº % Nº % Nº % 
 
 
A escola colabora com os 
Bombeiros, GNR-Escola Segura; 
Cercifel;  Misericórdia; Câmara 
Municipal, etc 

Alunos do 
1ºciclo 

159 81,1 - - 1 0,5 36 18,4 

Alunos do 2º e 
3º ciclos 

130 74,3 23 13,1 1 0,6 21 12,0 

Enc.Educ 
351 71,9 - - 7 1,4 130 26,6 

Docentes 
71 85,7 - - 4 4,8 8 9,5 

Pessoal Não 
docente 

8 88,9 1 11,1 0 0,0 0 0,0 

 

 Sobre as relações de parceria entre a escola e as instituições locais, todos os 

inquiridos assinalaram,  como opção maioritária, a afirmação «Sim», subscrevendo a 

afirmação de que a escola colabora com instituições locais. 

 
Tabela 51-Impacto das parcerias nas aprendizagens 

  sim Em parte não Não sei 
Questão Inquiridos Nº % Nº % Nº % Nº % 

Aprendi mais com a colaboração 
de  Bombeiros, GNR-Escola 
Segura; Cercifel;  Misericórdia; 
Câmara Municipal na minha 
escola 
 
As parcerias têm enriquecido a 
escola e contribuído para a 
melhoria das aprendizagens dos 
alunos 

Alunos do 
1ºciclo 

145 74,0 - - 21 10,7 302 15,3 

Alunos do 2º e 
3º ciclos 

100 57,1 57 32,6 10 5,7 8 4,6 

Enc.Educ 
325 66,6 - - 14 2,9 130 26,6 

Docentes 
63 75,0 - - 4 4,8 17 20,2 

Pessoal Não 
docente 

6 66,7 3 33,3 0 0,0 0 0,0 
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Procurou-se também saber qual a opinião da comunidade escolar sobre o contributo 

das parcerias no enriquecimento da escola e o seu impacto na melhoria dos resultados 

escolares. Mais uma vez, a maioria dos inquiridos de todos os grupos expressou 

concordância com a afirmação do impacto positivo das parcerias na escola e nas 

aprendizagens, tendo afirmado maioritariamente «Sim» (com mais de 55%), seguido da 

opção «Em parte». Houve, no entanto, uma percentagem significativa de inquiridos (20,2% 

dos inquiridos do pessoal não docente; 15,3% dos alunos do 1ºciclo e 26,6% de pais e 

encarregados de educação) que optou por selecionar a opção «Não sei».  

 

Tabela 52-Ensino a distância 

  sim Em parte não Não sei 
Questão Inquiridos Nº % Nº % Nº % Nº % 
Apesar de não poder ir à escola, 
gostei de ter aulas em casa no 
ensino a distância 
O ensino a distância 
implementado pela escola 
permitiu desenvolver 
aprendizagens durante o 2.º 
Período 

Alunos do 
1ºciclo 

112 57,1 - - 80 40,8 4 2,0 

Alunos do 2º e 
3º ciclos 

70 40,0 77 44,0 26 14,9 2 1,1 

Enc.Educ 
354 72,5 - - 106 21,7 28 5,7 

Docentes 
75 89,3 - - 6 7,1 3 3,6 

Pessoal Não 
docente 

4 44,4 4 44,4 0 0,0 1 11,1 

 

Neste ano marcado pela pandemia do Covid19 que obrigou ao encerramento dos 

estabelecimentos escolares e ao fim das atividades letivas presenciais e, 

concomitantemente, à adoção do ensino a distância durante o 2º período, procurou-se 

conhecer a opinião dos vários agentes da vida escolar sobre as atividades letivas 

desenvolvidas neste contexto. As opiniões recolhidas mostram que uma percentagem 

muito significativa de inquiridos dos diversos grupos selecionou a opção «Sim» ou «Em 

parte», com exceção de 40,8% dos alunos do 1º ciclo que assinalou  a opção «Não». 

 

Tabela 53-Meios tecnológicos do ensino a distância 

  sim Em parte não Não sei 
Questão Inquiridos Nº % Nº % Nº % Nº % 
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Consegui acompanhar as aulas em 
casa no ensino a distância. 
 
Os meios tecnológicos 
(Plataforma do Agrupamento-
Edulink e a Plataforma Teams) 
e/ou os Professores Mentores 
(para quem não tem meios 
tecnológicos) permitem o Ensino a 
Distância aos alunos do 
agrupamento 

Alunos do 
1ºciclo 

173 88,3 - - 15 7,7 8 4,1 

Alunos do 2º e 
3º ciclos 

131 74,9 30 17,1 2 1,1 12 6,9 

 

Por fim, pediu-se aos alunos que se pronunciassem sobre o modo como se 

desenvolveu o ensino a distância, no que toca aos meios tecnológicos escolhidos pelo 

Agrupamento- a plataforma da escola, o Microsoft Teams e o Plano de Mentorias.   Uma 

percentagem muito elevada (88,3%) dos alunos do 1ºciclo referiu «Sim». Entre os 

inquiridos do 2º e do 3ºciclos 74,9% assinalou a opção «Sim» e 17,1% optou por escolher 

«Em parte». Este números provam que o agrupamento  fez uma opção correta na escolha 

dos meios tecnológicos para operacionalizar o ensino a distância. 

 

Tabela 54-Acompanhamento dos alunos por parte dos Encarregados de Educação. 

  sim Em parte não Não sei 
Questão Inquiridos Nº % Nº % Nº % Nº % 
Acompanho o meu educando no 
estudo diário Enc. De 

Educação 

464 95,1 - - 18 3,7 6 1,2 

Acompanhei o meu educando no 
Ensino@Distância 451 92,4 - - 33 6,8 4 0,8 

 

Pela análise das respostas dadas quanto ao acompanhamento dos alunos pelos seus 

encarregados de educação, verifica-se que a grande maioria dos encarregados de 

educação afirma que acompanha regularmente os seus educandos. Em relação ao ensino a 

distância (E@D) o acompanhamento é ligeiramente inferior. 

 

 

5. REFLEXÃO SOBRE OS RESULTADOS E SOBRE A 

CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO/TEIP 
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O ano letivo 20_21 continuou a ser dominado por todas as alterações à normalidade 

das estruturas educativas devido às imposições decorrentes da situação pandémica que 

vivemos. Não obstante das dificuldades acrescidas pela alteração para a modalidade de 

ensino não presencial, e pelas alterações e condicionalismos vividos no regime presencial, 

as metas que foram apontadas revelaram-se ajustadas, uma vez que o agrupamento foi 

capaz de mobilizar recursos e estratégias para conseguir assegurar as aprendizagens dos 

alunos mesmo num contexto a distância e no regime híbrido que por vezes fomos 

obrigados a implementar. 

Evidencia desta mobilização de esforços e recursos, são os resultados escolares 

apresentados, em que verificamos que nos diferentes ciclos de ensino do agrupamento, 

elevados valores de sucesso, acompanhando a tendência dos anos letivos anteriores. 

Outro aspeto relevante relaciona-se com a qualidade do sucesso, uma vez que em todos os 

ciclos de ensino foi superior relativamente aos anos letivos anteriores. 

Relativamente ao sucesso/insucesso, continuamos a verificar a descida do número de 

alunos retidos, tendência vivida no agrupamento nos últimos anos. No entanto, e 

decorrente das alterações vividas nos dois últimos anos letivos, podemos expectar uma 

subida na taxa de retenções. 

Apesar da suspensão das atividades letivas e consequentemente do Plano anual de 

atividades, continuamos a salientar que é um importante instrumento de concretização do 

Projeto Educativo. As medidas de confinamento social no combate ao Covid-19, 

impuseram um maior distanciamento físico dos intervenientes da comunidade educativa 

do nosso agrupamento, no entanto, foram adotadas estratégias para levar as atividades da 

escola à comunidade educativa, sendo estas disponibilizadas no sítio do agrupamento, 

bem como divulgadas e difundidas juntos das redes sociais do agrupamento, bem como a 

produção de eventos em meios multimédia e depois cedidos aos alunos e encarregados de 

educação. 

As ações do Projeto Educativo/TEIP apresentaram um contributo decisivo para a 

concretização do Projeto Educativo e para o sucesso do Agrupamento. Todas as ações 

concretizaram com sucesso os objetivos e metas definidos para este ano letivo, sendo que 
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se constituíram como recursos essenciais no Plano de Ensino a Distância do agrupamento, 

permitindo em muitos casos mitigar e ultrapassar dificuldades materiais e socias 

introduzidas pela pandemia. 

Apesar do sustentado crescimento e melhorias educativas verificadas no 

agrupamento, devemos de continuar a procurar inovar as práticas educativas de forma a 

estarmos preparados para abraçar os desafios futuros. Continuar a dar a resposta positiva, 

de forma a construir saberes que sejam significativos, que contribuam para mudar atitudes 

e comportamentos individuais e coletivos, participando na formação de elementos ativos 

na comunidade, procurando envolver ativamente todos os elementos no sentido de 

construir uma “comunidade aprendente”. 

 

 

 

6.  APRESENTAÇÃO DE  PROPOSTAS DE MELHORIA DO 

AGRUPAMENTO 

 

A ação da escola é uma realidade dinâmica marcada por mudanças permanentes, 

mas que deve incluir sempre momentos de reflexão do caminho percorrido e a re-

definição de caminhos em ordem à concretização dos objetivos definidos. Depois de nas 

páginas anteriores termos apresentado o retrato do trabalho realizado pelos diferentes 

atores da vida escolar, é chegado o momento de apresentar as perspetivas da comunidade 

sobre o futuro, que resultaram das reflexões sobre as experiências vividas e os resultados 

alcançados. Assim, na páginas seguintes apresenta-se as propostas de melhoria 

apresentadas pelos diferentes atores da vida escolar. Estas são propostas para corrigir e 

superar os constrangimentos vivenciados e, ao mesmo tempo, um desafio para a uma 

nova atitude com vista à procura do sucesso.  

 

i-Propostas de melhoria do Departamentos curriculares 
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Departamento da Educação Pré-escolar 

• Constituir turmas com um máximo de 20 crianças. 

• Mais apoio específico, na própria escola, para crianças que evidenciam dificuldades de 

aprendizagem. 

• Salas de atividades dotadas de meios tecnológicos de apoio às atividades 

 

Departamento do 1º ciclo do ensino básico 

• Diminuir carga burocrática dos docentes;  

• alterar a forma como estão implementados os horários das Atividades de 

Enriquecimento Curricular; 

• Reforço do cumprimento de regras junto dos alunos e encarregados de educação. 

 

Departamento de Línguas 

• Diminuir a carga burocrática dos docentes, criando espaço para que o foco seja a 

inovação na missão de ensinar; 

• Evitar a repetição de tarefas, nomeadamente no que se refere aos registos na 

plataforma e outras formas de arquivo de materiais produzidos (atas e informações 

diversas) 

• Criar uma hiperligação entre as pastas de Departamento, Grupo e Representante de 

Disciplina, de modo a evitar a triplicação de tarefas;  

• Atualizar os documentos da Plataforma Edulink (itens solicitados nos PTO) de forma a 

estarem em consonância com os modelos em uso;  

• Diferenciação de oferta formativa; 

• Maior atenção a comportamentos desajustados de alunos que perturbam o bom 

funcionamento das turmas. 
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Departamento de Ciências Humanas e Sociais 

• O departamento poder contar com os meios disponíveis para implementação de 

atividades, nomeadamente na área curricular de Cidadania e Desenvolvimento, onde 

os projetos necessitam de meios para serem implementados e ainda das restantes 

disciplinas que disso tenham necessidade 

• Simplificar o trabalho a nível de preenchimento de PTO. Existe muita informação 

duplicada 

• Mais formação para docentes, relacionada com o ensino à distância 

• Melhorar a intervenção da equipa de integração para resolver casos de indisciplina nas 

aulas 

• Repensar o trabalho de supervisão pedagógica e a prática colaborativa de docentes 

com vista a uma eventualidade de ensino à distância  

• Repensar a forma de articulação entre os coordenadores de departamento, com vista 

a um trabalho que melhor concorra para a efetivação do Projeto Educativo de 

Agrupamento 

• Tempo para reunir sem haver necessidade de cumprir horário extra para o fazer 

• Repensar a forma de recolher as informações que os professores devem prestar. Deve 

evitar-se que a mesma informação tenha de ser prestada várias vezes e de diversas 

formas 

• Evitar que alguma informação apenas seja recolhida no final do ano quando seria mais 

conveniente ser recolhida e arquivada período a período. Como exemplo referem-se 

as atas em suporte papel 

• Deve-se agilizar o trabalho, desburocratizar, facilitar o trabalho de docentes, usando 

cada vez mais os meios digitais. 

 

 

Departamento de Ciências Exatas e naturais 
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• Existência de um tempo comum entre os professores que lecionam as mesmas 

disciplinas para partilhar ideias e estratégias, no sentido de adotar as mais adequadas 

no sentido de conseguir que os alunos façam aprendizagens significativas. 

• Criar um laboratório, sala, onde todo o material de matemática estaria disponível, para 

fácil acesso e utilização por parte de professores e respetivos alunos. 

• Disponibilizar recursos tecnológicos de qualidade, nomeadamente computadores e 

projetores que permitam uma rapidez de execução das tarefas e uma projeção com 

boa visibilidade. 

 

Departamento de Expressões 

• Diminuir a carga burocrática dos docentes. 

• Evitar a duplicação de tarefas, nomeadamente no que se refere aos registos na 

plataforma e outras formas de arquivo de materiais produzidos (atas e informações 

diversas). 

• Diferenciação de oferta formativa. 

• Maior atenção a comportamentos desajustados de alunos que perturbam o bom 

funcionamento das turmas. 

• Promoção da comunicação entre os vários ciclos de ensino, sobre os resultados 

escolares, nomeadamente, aquando da realização diagnóstica realizada no início do 

ano letivo. 

• Promoção da autoavaliação dos alunos ao longo do seu processo de ensino 

aprendizagem. 

• Elaboração de instrumentos de avaliação formativa em conjunto, no seio do grupo 

disciplinar. 
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Departamento de Educação Especial 

• Certa resistência na mudança de práticas pedagógicas, na sala de aula, 

nomeadamente, na implementação das medidas universais como medida de acesso ao 

currículo com sucesso para todos os alunos, tendo como base os princípios 

pedagógicos do DL n.º 54/2018; 

• Escassos recursos humanos e materiais para desenvolvimento de atividades no CAA e 

com mais evidência nas escolas do 1.º CEB, nomeadamente na sala de apoio aos 

alunos com multideficiência na EB1 de Felgueiras, esta sala, a Sala de Apoio à 

Multideficiência encontra-se com o mobiliário obsoleto e desadequado para dar 

resposta aos alunos com multideficiência, não estando adequado para dar o conforto 

necessário a estes alunos; 

• Utilização de computadores em bom estado de operacionalização e acesso eficaz à 

internet nas escolas do 1.º CEB; 

• Atendimento psicoterapêutico, pelo Projeto CRI (Centro de Recursos para a Inclusão) a 

um número muito diminuto de alunos que necessitam de apoio nas valências de 

Terapia da Tala, Terapia ocupacional e Psicologia; 

• Dificuldade em estabelecer parcerias na comunidade no âmbito da transição para a 

vida ativa dos alunos com Medidas Adicionas, nomeadamente, dos que têm ACS; 

• Desenvolver o Plano Individual de Transição 

 

ii-Proposta de melhoria das ações do Projeto Educativo/ TEIP: 

 

Ação «Ler + Saber +» 

• Incluir na equipa das BE elementos dos diferentes departamentos curriculares; 

•  Um docente da área TIC; 

• Aquisição de quatro computadores para a BE de Varziela; 

• Atualização de fundo documental; 

• Assistente técnica para apoiar na hora de almoço na BE de Varziela. 
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Ação «N.A.A.F»  

• Equipar o gabinete do NAAF com uma impressora, para que na impressão de 

documentos (sensíveis e confidenciais) inerentes aos processos possa estar garantido 

o sigilo; 

• Indicação automática ao NAAF, pelos serviços administrativos, sempre que um aluno 

ou aluna integre este agrupamento, por pedido de transferência, no sentido de serem 

implementadas as medidas mais adequadas ao processo de integração e socialização, 

fundamental ao sucesso escolar. 

 

Ação «Clube do ambiente» 

• Maior articulação com as disciplinas EV/ET. 

• Maior envolvência dos DTs 

• Maior sensibilização da comunidade para a necessidade de se separar os resíduos, em 

especial nas grandes atividades. 

• Maior envolvência das turmas do 3º ciclo 

• O programa Eco Escolas envolver todo o agrupamento. 

 

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. 
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Ação «Cidadania + » 

• Reforçar a ação preventiva da Equipa de Integração, aumentando a pro-atividade a 

este nível; 

• Acreditar uma ação de capacitação interna na área da gestão/mediação de conflitos 

(existindo já uma proposta delineada); 

• Diminuir o número de elementos da equipa, aumentando a carga horária afeta a este 

serviço dos elementos que se mantêm, de forma a garantir uma maior coerência e 

consistência da intervenção, bem como facilitar a comunicação interna e articulação 

entre os envolvidos. 

 

Ação «Aprender com a Arte» 

• Um espaço apropriado para o desenvolvimento das atividades;  

• Fornecimento de material para a realização das tarefas;  

• Mais horários de funcionamento do Clube;  

• Mais alunos inscritos; 

• Maior colaboração por parte dos encarregados de educação. 

  

 

Ação «Monitorização e Avaliação» 
 

• Simplificação e informatização dos processos e documentos de monitorização (Ex. 

Criação de formulário on-line para substituir os documentos de deliberações dos 

Conselhos de Turma; juntar o documento de deliberações e o documento de 

informações sobre a turma; criação de formulário para os MUSAI e para a 

monitorização das medidas de Educação Inclusiva) 
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• Criação de um modelo de relatório final de diretor de turma com a especificação de 

aspetos importantes, cuja recolha constitua informação para o relatório de avaliação 

interna 

• Criação de um documento para monitorização dos apoios oferecidos aos alunos, de 

fácil registo e leitura simplificada 

• Criação de mecanismos de controlo da participação dos elementos da comunidade, 

nas atividades do Plano anual de atividades. 

• Definir critérios para a organização dos PTO’s (Processos Técnicos de Operação), isto é, 

dar orientações sobre os locais para a colocação dos documentos; 

• Repensar a utilização das plataformas informáticas de modo a evitar a duplicação de 

tarefas (Ex: Registo de avaliações no programa EDULINK e no GIAE). 

 

 

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;  

• Melhorar a divulgação/comunicação das atividades e projetos, nomeadamente através 

da página Web do agrupamento; 

• Mais participação dos alunos como organizadores; 

• 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. 

 

 

iii-Proposta de alunos e encarregados de educação: 
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Propostas dos alunos (Associação de estudantes) 

• A Direção deveria apoiar mais a associação de estudantes a promover atividades como 

o baile de finalistas. 

• Melhorar a internet da escola. 

• Deveriam ser instalados sistemas de ventilação como ar condicionado em todos os 

pavilhões. 

 

Propostas de pais e encarregados de educação (Associação de pais) 

• Colocação de mais assistentes operacionais para prestar apoio aos alunos. 

• Modernização das instalações escolares (EX: Colocação de um coberto/proteção na 

entrada da escola de Varziela).  

• A organização de atividades diversificadas e extra atividade letiva promovidas pelo 

Agrupamento. 

 

 

 

 

 

A Equipa de Avaliação Interna 

julho de 2021 

 

 

 

 

 

 


