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1- INTRODUÇÃO
A avaliação das escolas obedece a dois eixos fundamentais: a
avaliação interna ou autoavaliação, a realizar em cada escola ou agrupamento
de escolas, e a avaliação externa.
A avaliação interna deve ser um processo partilhado por todos os
elementos da comunidade educativa através do diálogo, no confronto de
diferentes perspetivas sobre a escola e sobre a educação.
A avaliação interna ou autoavaliação é, portanto, um processo cíclico,
que tem como finalidade última a melhoria do desempenho de todos os atores
da comunidade educativa.
Esta autoavaliação, segundo a Lei nº 31/2002 de 20 de dezembro,
designada por “Lei do Sistema de Avaliação da Educação e do Ensino Não
Superior”, aplica-se, de acordo com o ponto 2 do artigo 2.º, “aos
estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino básico e secundário da
rede pública, privada, cooperativa e solidária”; é obrigatória e permanente, sendo
que deverá assentar na análise dos seguintes aspetos:
a)- Grau de concretização do projeto educativo e modo como se prepara
e concretiza a educação, o ensino e as aprendizagens dos alunos, tendo
em conta as suas características específicas;
b)- Nível de execução de atividades proporcionadoras de climas e
ambientes educativos capazes de gerarem as condições afetivas e
emocionais de vivência escolar propícia à interação, à integração social,
às aprendizagens e ao desenvolvimento integral da personalidade dos
alunos;
c)- Desempenho do órgão de administração e gestão da Escola,
abrangendo o funcionamento das estruturas escolares de gestão e de
orientação educativa, o funcionamento administrativo, a gestão de
recursos e a visão inerente à ação educativa, enquanto projeto e plano de
atuação;
d)- Sucesso escolar, avaliado através da capacidade de promoção da
frequência

escolar

e

dos

resultados

do

desenvolvimento

das

aprendizagens escolares dos alunos, em particular dos resultados
identificados

através

dos

regimes

em

vigor

de

avaliação

das

aprendizagens;
e)- Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da
comunidade educativa.
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A autoavaliação é, por isso, um processo de reflexão, contínuo, que leva ao
conhecimento da realidade do agrupamento e à sua renovação constante.
Precisamos discutir o agrupamento/escola que temos e somos para construir o
agrupamento/escola que queremos.
São objetivos da autoavaliação:
1- Diagnosticar e conhecer os pontos fortes e os pontos mais problemáticos
de modo a proporem-se ações de melhoria;
2- Revelar a perceção dos diferentes atores da comunidade escolar em
relação à escola;
3- Sensibilizar os vários membros da comunidade educativa para a
participação ativa no processo educativo, valorizando o seu papel neste
processo;
4- Promover uma cultura de melhoria continuada da organização, do
funcionamento e dos resultados da escola, bem como do Projeto
Educativo;
5- Contribuir para a credibilidade do desempenho da escola;
6- Ser um instrumento de reflexão e de debate.

2 - INSTRUMENTOS E METODOLOGIA
A Comissão de Avaliação Interna, após a análise de bibliografia relevante, de
documentos orientadores, designadamente a Lei n.º 31/2002, que regulamenta o
Sistema de Avaliação da Educação e do Ensino, do Regulamento Interno da
Escola, do Projeto Educativo da Escola, para além de outra documentação
orientadora do IGE e de modelos de autoavaliação de outras escolas, e tendo
presente as sugestões dadas no relatório de avaliação externa do ano letivo
2007/2008, definiu que este relatório intercalar de autoavaliação versaria sobre
os seguintes domínios:
Resultados
Académicos /Sociais
Reconhecimento da comunidade
Prestação do serviço educativo
Planeamento e articulação
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Práticas de ensino
Monotorização e avaliação das aprendizagens
Liderança e gestão escolar;
Liderança
Gestão
Autoavaliação e melhoria
Para a prossecução do seu trabalho, esta comissão procedeu à
observação direta e à análise documental (atas, relatórios). Não foram aplicados
questionários para recolha de informação aos diferentes elementos da
comunidade educativa com exceção do 1º ciclo que anualmente recolhe
informação sobre o funcionamento do departamento e de 2 em 2 anos recolhe
informação junto dos encarregados de educação e dos alunos sobre os diversos
aspetos do funcionamento.
O corpo do relatório está estruturado em quatro partes distintas:
Avaliação 2009/2010
Avaliação 2010/2011
Avaliação da consecução das metas do projeto educativo
Pontos fortes e aspetos a melhorar
Ao longo deste relatório, à medida que os resultados são apresentados e
analisados, é notória a diversidade de informações recolhidas, mas também a
necessidade de recolher outras, permitindo assim identificar muitos aspetos
relacionados com a atividade regular de um agrupamento.
3 - EQUIPA
A equipa de avaliação interna no ano 2009/2010 e 2010/2011 era
constituída por Emília Amorim, José Amorim, José Manuel Reis, Fernanda Sá,
Inês Fonseca. No final do ano 2010/2011 foi ajudada por um grupo de
professores (Adriana Peixoto, Armando Dias, Cristina Viana, Fernanda Cunha,
Helena Pereira, Isabel Rodrigues, Carla Belo, Jorge Fonseca, Lara Alves,
Manuela Gonçalves, Paula Alves, Tânia Ribeiro e Teresa Ramalho, Paulo
Liquito) que trabalharam na recolha de evidências e dados importantes para a
elaboração deste relatório.
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4 – AUTOAVALIAÇÃO
4.1- Relatório 2009/2010
4.1.1- Resultados
A nível do 1º ciclo, verificou-se uma taxa de sucesso de 98,80% sendo
importante realçar que o 2º ano é aquele que apresenta menor sucesso dado
que alguns alunos não conseguem dominar a técnica da leitura o que vai
condicionar todas as restantes aprendizagens.
Foram elaborados 13 planos de recuperação tendo um obtido sucesso.

1º ciclo - taxa de sucesso
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100
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100,00
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94,00
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A taxa de sucesso no segundo ciclo é de 98,65. Foram elaborados 27
planos de recuperação tendo apenas 1 aluno ficado retido. Havia 5 planos de
acompanhamento tendo um aluno ficado retido.
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Ao nível do terceiro ciclo verifica-se uma taxa de sucesso de 91%, assim
distribuído por anos: sétimo ano, 88%; oitavo ano, 96%; nono ano, 88%; CEF,
100%.

Taxa de sucesso-3º ciclo
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Ao nível das turmas, todas elas aumentaram o seu sucesso, tendo todas
elas ultrapassando o sucesso esperado, à exceção das turmas A e B do nono
ano. As turmas 8ºB, 9ºC e CEF obtiveram 100% de sucesso.
Quanto aos níveis obtidos pelos alunos verifica-se o seguinte:

Níveis -3ºC 150

124

100
50

13

8

5

1

2

7

1

1

0

0

0

0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg.

O número de alunos sem qualquer nível inferior a três aumentou ao longo
do ano (68 no 1ºp, 89 no 2ºp e 124 no 3ºp).
Houve 12 alunos que obtiveram quatro ou mais níveis inferiores a três,
diminuindo progressivamente ao longo do ano (47 no 2º p; 33 no 1º p).
Relativamente aos planos implementados, verifica-se uma taxa de
sucesso de 79,81% (oitenta e cinco planos em cento e quatro), assim distribuído
por anos:
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7º ano: sucesso de 80% (39 em 49 alunos), verificando-se dez retenções.
8º Ano: 93,55% de sucesso (29 em 31), verificando-se duas retenções.
9º Ano: 68,18% de sucesso (15 em 22), verificando-se sete casos de
alunos não admitidos a exame.
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Quanto aos níveis de sucesso por disciplina, verifica-se um aumento do
sucesso em todas elas, embora o insucesso seja significativo a Matemática
(26,78%), Inglês (25,07%), Geografia (22,92%).
Em Língua Portuguesa todas as turmas aumentaram o seu sucesso,
apesar de o insucesso ainda ser significativo nas turmas 7ºB (40,91%) e 7ºC
(40%).
Em Matemática verificou-se uma melhoria global. Contudo, pioraram as
turmas 7ºA, cujo insucesso passou de 35% para 40%, e 7ºD, passando o
insucesso de 36,36% para 40,91. A turma 7ºC manteve 40% de insucesso e a
turma 8ºC 33,33%.
Em Inglês todas as turmas melhoraram, mas há insucesso elevado
nalgumas turmas: 8ºB (66,67%), 7ºB (45,45%), 7ºC (45%) e 8ºA (36,36%).
Em Francês verificou-se um aumento global do sucesso, verificando-se
que apenas três turmas mantiveram a taxa de insucesso, baixo em todos os
casos: 7º C (15%), 8ºC (11%) e 9ºA (15,79%).
Em História todas as turmas aumentaram o seu sucesso, à excepção da
turma 8ºC, que manteve o insucesso de 11%.
Em Geografia apenas a turma 7ºB aumentou o seu insucesso, passando
de 13,64% para 31,82%. As turmas 7ºC (30%), 7ºD (25%) e 8ºB (33,33%)
mantiveram a taxa de insucesso. A turma 9ºB melhorou, mas o insucesso foi
elevado (38,89%).
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Em CFQ todas as turmas melhoraram o seu sucesso, à excepção do 9ºB,
cujo insucesso passou de 22,22% para 33,33%,

e do 7ºB que manteve o

insucesso do segundo período (9,09%).
Em Ciências Naturais todas as turmas melhoraram o seu sucesso, à
excepção do 8ºA e do 8ºC, que mantiveram a taxa de insucesso, (9,09% e
5,56%, respectivamente.
Em TIC as turmas 9ºA e 9ºB mantiveram a taxa de insucesso, 10% e
16,67%, respectivamente.
Nas restantes disciplinas o sucesso foi de 100%.
Quanto às médias obtidas, a média global é positiva em todos os anos,
superando a meta definida para o final de ano.

Médias -3º ciclo
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Todas as turmas superaram a meta definida para o terceiro período, não
havendo nenhuma delas com média abaixo de três.
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Médias-8ºAno
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Relativamente às médias obtidas pelas disciplinas, a grande maioria
atingiu ou superou a meta definida para o terceiro período nas diferentes turmas
ou aproximaram-se dessa meta, à excepção de Matemática, nas turmas 7ºA,
7ºB, 8ºC e 9ºB, Inglês, na turma 8ºB, Francês e CFQ, na turma 7ºD, ET, na
turma 9ºB.
Várias turmas apresentam média inferior a algumas disciplinas:
- 7ºA: Matemática (2,90),
-7ºB: Língua Portuguesa (2,77), Inglês (2,68), Geografia (2,95), Matemática
(2,77)
- 7ºC: Língua Portuguesa (2,85), Inglês (2,80).
- 7ºD: Inglês (2,95).
- 8ºA: Inglês (2,86), Geografia (2,86).
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- 8ºB: Língua Portuguesa (2,94), Inglês (2,44), Geografia (2,78).
- 8ºC: Matemática (2,94).
EFA
EFA-Básico: sucesso de 100%.
EFA-NS (Secundário): sucesso de 100%.
RESULTADOS DOS EXAMES DE 2010
MATEMÁTICA
Comparação entre os níveis da avaliação interna e externa

25
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Analisando o gráfico ressalta um aumento bastante significativo na
avaliação externa de níveis quatro, que resultam, essencialmente, da descida de
dez níveis 5 para quatro. Não tão destacado, também se regista aumento do
número de níveis dois, reflexo dos alunos com nível três e que obtiveram nível
dois, no exame.
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Variação dos níveis tendo como referencial a avaliação interna
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Nível 2 para nível 1

1

Nível 3 para nível 2

4

Nível 4 para nível 3

3

Nível 5 para nível 4

10

Subidas

Número de alunos

Nível 2 para nível 3

0

Nível 3 para nível 4

6

Nível 4 para nível 5

1
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Número de alunos

Nível 2

3
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7

Nível 4

9

Nível 5

8

Neste exame constatou-se que 52% dos alunos mantiveram o nível
atribuído na avaliação interna. Verificaram-se algumas oscilações tendo-se
registado maior número de descidas do nível cinco para nível quatro. Esta
descida não é preocupante, uma vez que um aluno não é avaliado em todas as
suas competências numa prova deste tipo, sendo o seu desempenho muitas
vezes prejudicado pelo nervosismo.
Comparação entre as médias dos níveis da avaliação interna, externa e nacional
Médias dos níveis

Apesar

das

Interna

3,87

Externa

3,65

Nacional

3,2

oscilações

verificadas

a

média

externa

continua

significativamente acima da média nacional. Comparando a média interna e
externa verifica-se um diferença de vinte e duas centésimas o que não é
relevante.
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Comparação entre as taxas de sucesso da avaliação interna, externa e nacional
Taxa de sucesso
Interna

92,31%

Externa

84,62%

Nacional

51,31%

A percentagem do sucesso no exame ronda os 85% ficando abaixo da
avaliação interna em 7,69% e acima da média nacional em 33,31%, o que se
considera bastante positivo.
Os

resultados

são

bastante

satisfatórios

registando-se

pouca

discrepância entre a avaliação interna e externa. Relativamente aos resultados
nacionais a percentagem de sucesso da escola é superior em 33,31%, o que se
considera notável.
LÍNGUA PORTUGUESA
Comparação do sucesso (avaliação interna/avaliação externa)
Após a análise dos resultados dos exames nacionais de Língua
Portuguesa do nono ano, verificou-se um sucesso global de 77,36% por cento,
acima da média nacional que foi de 70,17%.

Comparação do sucesso
100,00%
80,00%

77,36%

70,17%

60,00%
40,00%

22,64%

29,83%

EBIFragoso
Nacional

20,00%
0,00%
Suc.

Ins.

Relativamente às médias obtidas, o desempenho dos alunos da nossa
escola esteve ligeiramente abaixo do desempenho a nível da classificação
interna, pois a média desceu de 3,54 para 3,28.
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Médias obtidas
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Comparativamente com a média nacional, os nossos alunos obtiveram
melhor desempenho, com uma média de 3,28, sendo a média nacional 2,75.

Médias obtidas
3,28

3,4
3,2
3

2,75

2,8
2,6
2,4
EBI

Nac.

Ao nível das percentagens obtidas, os alunos da nossa escola superaram
os resultados nacionais, obtendo a média de 62,37%, contra os 56% a nível
nacional.

Percentagem obtida - EBI/Nac.
65,00%
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60,00%

56%

55,00%
50,00%
EBI
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Relativamente aos níveis obtidos, verifica-se que não houve alunos com
nível 1, doze alunos obtiveram nível dois, vinte e um nível três, doze nível quatro
e oito nível cinco.

Exame LP-Níveis obtidos
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0
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Comparativamente com os resultados nacionais, pode concluir-se que os
resultados dos nossos alunos foram melhores que os resultados nacionais: não
houve alunos com nível um (0,61% a nível nacional), vinte e dois vírgula
sessenta e quatro por cento obtiveram nível dois (29,22% a nível nacional), 40%
tiveram nível três (46,47% a nível nacional), 22,6 % obtiveram nível quatro
(21,30% a nível nacional) e 15,1% obtiveram nível cinco (2,40% a nível
nacional).

Comparação CF/Cexame
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Variação de níveis da avaliação interna para a avaliação externa

Variação de níveis -CF/CE
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Quanto à variação nos níveis obtidos, temos os seguintes resultados:
Trinta e dois alunos mantiveram o nível de frequência (60,38%), um
manteve o nível dois (1,89%), 17 mantiveram o nível três (32,08%), oito
mantiveram o nível quatro (15,09%, e seis o nível cinco (11,32%).
Dezassete alunos desceram de nível: onze de três para dois (20,75%),
três de quatro para três (5,66%), três de cinco para quatro (5,66%).
Subiram de nível três alunos (5,66%): um de dois para três (1,89%), dois
de quatro para cinco (3,77%).
As descidas de nível são justificadas pelos diferentes critérios utilizados,
pois nos exames conta apenas o desempenho a nível cognitivo, enquanto na
classificação interna o nível resulta da aplicação dos critérios de avaliação
aprovados pela escola, com uma ponderação de 20% para o domínio das
atitudes e valores, domínio não contemplado nos exames.
Os resultados obtidos pelos alunos da Escola Básica integrada de
Fragoso nos exames nacionais são bastante positivos, pois situam-se acima dos
resultados nacionais, quer ao nível do sucesso obtido quer ao nível das médias
conseguidas.
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Participação e Desenvolvimento Cívico
A participação e o desenvolvimento cívico têm sido um domínio de
elevada atenção e investimento projetado e objetivado no projeto educativo
através das medidas de ação definidas, propondo-se operacionalizar as metas:
promoção de atitudes e valores e prevenção da indisciplina e violência.
O Código de Conduta surgiu no âmbito do trabalho desenvolvido pelo
NAC (Núcleo de Apoio à Criança) em consequência dos contributos de melhoria
ao nível do domínio Comportamento e Disciplina sugeridos pela Comissão de
Avaliação Interna. No sentido de envolver todos os intervenientes na elaboração
do referido Código de Conduta e numa perspetiva de promoção da cidadania,
sugeriu-se que, no âmbito das aulas de Formação Cívica do 2º e 3º ciclos, fosse
debatida com os todos os alunos a versão provisória elaborada pela equipa do
NAC, e formuladas sugestões de manutenção ou alteração para integrar no
referido Código. O Código de Conduta integrou em termos de conteúdo o
Comportamento Adequado, a Transgressão e Medida Educativa/Corretiva.
A versão final foi dada a conhecer a todos os intervenientes e analisada
em contexto de sala de aula. O Código de Conduta constitui uma referência no
que respeita aos padrões de conduta da escola no seu relacionamento com os
outros, de modo a incentivar a criação de um clima de confiança entre a escola e
todos os agentes nela envolvidos. O Código pretendeu estabelecer um conjunto
de princípios e de valores em matéria de ética, em contexto escolar, devendo ser
reconhecido e adotado por toda a comunidade escolar educativa.
O levantamento de dados relativos a temas trabalhados, no âmbito do
currículo explícito nos diferentes graus de ensino, numa perspetiva de
desenvolvimento da participação e cidadania dos diferentes agentes educativos
foi efetuado através dos PCTs. No pré-escolar a área Formação Pessoal e
Social, nomeadamente o domínio “Relação com os outros” são definidas
competências para cada idade cronológica que promovem a cidadania dos mais
novos. Ao nível do 1º ciclo estes aspetos são trabalhados na formação cívica .
No 2º e 3º ciclos foram definidos temas na Área de Projeto e Formação Cívica
indo de encontro à promoção do desenvolvimento cívico.
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É conveniente agora a avaliação do cumprimento do programa definido
no início do ano, análise do tipo de atividades implementadas, agentes
envolvidos e a sua abrangência.
A participação dos alunos em atividades não curriculares é expressa na
integração em Clubes, frequentando-os 121 alunos. São referidos os Clubes:
Promoção e Educação para a Saúde, Caça-Cigarros, Expressões, Cerâmica,
Matemática, Voluntariado e Teatro sendo distribuídos nove tempos. O Desporto
Escolar envolveu um significativo número de alunos dos diferentes níveis de
ensino.
Tendo em conta análise dos documentos consultados relativos aos
clubes são apresentadas sugestões a ter em conta:
 Existência e utilização de um modelo próprio para elaboração do
projeto/planificação do clube;
 Utilização por todos os responsáveis dos diferentes clubes, do modelo
de relatório das atividades e de avaliação dos clubes;
 Os clubes devem especificar as metas do projeto educativo e se for
caso disso devem explicitar as competências do currículo/disciplina;
 Criação de um dossier conjunto para os projetos dos clubes e outros
projetos;
 Dedicar um dia ou parte deste na semana cultural e abrir a
participação aos alunos de outros ciclos (pré-escolar e 1.º ciclo);
 O Parlamento Jovem foi uma atividade desenvolvida em várias fases, que
envolveram a comunidade escolar e outros elementos, nomeadamente um
Deputado convidado da Assembleia da República.
Foram promovidos debates sobre o tema “Educação Sexual”, com a
realização de um processo eleitoral interno, tendo surgido três listas e envolvido
diretamente, nas mesmas, 45 alunos e na eleição e debate todos os alunos do
9º ano. A lista vencedora representou a escola a nível distrital e três dos
Deputados da mesma representaram o distrito a nível nacional na Assembleia da
República. Os jovens deputados da EBI de Fragoso estiveram em muito bom
plano, tendo conseguido com os colegas do distrito, que uma das medidas
propostas por Braga fizesse parte da Recomendação à Assembleia da
República.
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Durante este processo os alunos tiveram oportunidade de aprofundar os
seus conhecimentos relativamente ao tema, de esclarecer eventuais dúvidas e
desenvolver a sua capacidade de argumentação tendo-se mostrado bastantes
empenhados e interessados em participar nas atividades.
O relatório da atividade “Parlamento Jovem” refere que foi uma
experiência única para os alunos participantes, que puderam constatar, através
de situações concretas, os mecanismos de funcionamento da democracia, bem
como a importância do debate, da troca de ideias e da capacidade
argumentativa. É com estas iniciativas que se promovem os valores da
tolerância, da liberdade e da responsabilidade cívica.
Esta atividade foi realizada pela segunda vez na escola e sugere-se a
sua continuidade.


A Assembleia de Delegados revelou-se um Órgão muito importante

relativo ao debate e participação dos representantes dos alunos, eleitos
democraticamente. Assumiu-se, tal como consta em relatório, como um claro
projeto de educação para a cidadania, onde os alunos puderam pôr em prática
o confronto de ideias e, através do exercício da argumentação, perceber que a
tolerância se deve afirmar como um dos valores fundamentais das sociedades
atuais.
A Assembleia de Delegados contou durante o ano letivo 2019/2010,
com a participação de todos os delegados e subdelegados das turmas do 2º e
3º ciclos e CEF. Pretendeu afirmar-se como um espaço de discussão, onde os
alunos, através dos seus representantes, puderam manifestar a sua opinião,
discutir problemas, apresentar sugestões e, sobretudo, contribuir para a
descoberta de soluções.
Foram efetuadas quatro reuniões com orientação dos professores
ligados a este projeto. Sugere-se a continuidade da dinâmica desenvolvida por
este órgão e, numa perspetiva de promoção da autonomia dos alunos
envolvidos, deverão ser incentivados a realizar as assembleias de uma forma
autónoma, desde a sua marcação à definição dos assuntos a tratar bem como
do desenvolvimento das mesmas.
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 As Palestras, “Como Educar para a Igualdade de Género” e “Quais os meus
Direitos enquanto Consumidor” promovidas e desenvolvidas pelos cursos EFA
.
 Ações de Sensibilização no âmbito do trabalho desenvolvido pelos
Departamentos, nomeadamente Comemoração do Dia dos Direitos Humanos,
“Cumprir as Regras é Fixe”, “Educar para os Valores”, e Concurso Fotográfico
“A Nossa Escola pela não Violência” deram um contributo importante na
promoção do desenvolvimento cívico.
Comportamento e Disciplina
Uma das metas do projeto educativo é a Promoção de Atitudes e Valores
e a Prevenção da Indisciplina e Violência. A fim de promover a construção
conjunta de um ambiente positivo ao nível das interações sociais-relacionais
entre os diferentes agentes do processo educativo e de um desenvolvimento
sócio moral e de competências de cidadania dos alunos, requerendo a
integração de regras e valores universais no sentido da formação de cidadãos
tolerantes, justos, autónomos, organizados e civicamente responsáveis.
Durante o ano verificaram-se as seguintes situações:
Participações NAC - A análise do número de incidentes registados
resultantes de conflitos e situações de indisciplina e das participações ocorridas
no ano letivo transato (2009/2010) e que chegaram ao NAC (34), identificandose como comportamentos mais recorrentes os comportamentos de agressão
física/violência (11), o comportamento de desobediência/desafio à autoridade
(8),

o

comportamento

danoso/lesivo

de

bens/equipamentos

(6)

os

comportamentos disruptivos na sala de aula (4); o comportamento de agressão
verbal (4), comportamento verbal inadequado (3), mostram-se similares em
número ao ano letivo anterior. As questões relacionadas com o comportamento e
disciplina requerem continuidade de investimento. Relativamente a este ano
letivo o maior número de ocorrências é efetuada pelos alunos (17),
seguidamente pelos docentes (9) e proximamente pelos agentes operacionais
(7). Os contextos onde ocorrem com mais frequência são os espaços exteriores recinto escolar (recreio -7, campo de futebol - 3; atrás dos balneários-2; portão
de saida-2) espaço interior (corredores-6; átrio-1; sala de alunos-1), espaço
exterior (autocarro-3) e sala de aula - 9 ocorrências.
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Foram visados 17 alunos do 3º ciclo, 9 alunos do 2º ciclo e 4 alunos do 1º
ciclo.
O uso de calão nas relações entre pares nos espaços externos à sala de
aula diminuiu, mas continua a requerer uma atenção continuada.
Registo de ocorrências/participações disciplinares - Da análise dos registos
pelo Diretor de Turma sobre ocorrências/participações disciplinares são
referidas as seguintes participações:

Nºparticipados/nº participações
25
25

22
19

19

20
2ºciclo
15

3ºciclo
total

10
5

6
3

0

nº de alunos com participações
19

22

8
2
0 0 0 0 0 1
0

3 3 3

0

2 1 1
0 0 1 0

5ºA
5ºB
5ºC
5ºD
5ºE
6ºA
6ºB
6ºC
2ºciclo
7ºA
7ºB
7ºC
7ºD
8ºA
8ºB
8ºC
9ºA
9ºB
9ºC
CEF
3ºciclo
total

25
20
15
10
5
0
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nº participações
25
19

0 0 0 0 0 1

6

5
0

8
3 3

0 2 1 1 0 0 1 0

5ºA
5ºB
5ºC
5ºD
5ºE
6ºA
6ºB
6ºC
2ºciclo
7ºA
7ºB
7ºC
7ºD
8ºA
8ºB
8ºC
9ºA
9ºB
9ºC
CEF
3ºciclo
total

25
20
15
10
5
0

Avaliação do Comportamento em Conselho de Turma

Relativamente à avaliação do comportamento pelos conselhos de turma, verificase o seguinte:
1º Ciclo
Os comportamentos verificados foram considerados regulares e satisfatórios
para as idades em questão.


130 alunos (41,2%) com comportamentos satisfatórios: 31 do 1º (23,84%), 42
do 2º (32,32%), 22 do 3º (16,92%) e 35 do 4º (26,92%).



110 alunos (34,92%) com comportamentos bastante satisfatórios: 27 do 1º
(24,54%), 16 do 2º (14,54%), 34 do 3º (30,92%) e 33 do 4º (30%).



75 alunos (23,8%) com comportamentos excelentes: 6 do 1º (8,0%), 20 do 2º
(26,7%), 24 do 3º (32,0%) e 25 do 4º (33,3%).

50

AVE
1ºANO
2ºANO
3ºANO

40
30
20
10

0
NS

S
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E
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2º Ciclo:
5º A

5º B

5º C

5º D

5º E

6ºA

6ºB

6º C

BST

BST

BST

BST

BST

ST

ST

ST

3º ciclo:
7ºA

7ºB

7ºC

7ºD

8ºA

8ºB

8ºC

9ºA

9ºB

9ºC

CEF

ST

ST

BST

BST

BST

ST

ST

BST

ST

EX

ST

De uma forma geral, houve uma melhoria progressiva na maioria das
turmas, não se verificando nenhum caso de comportamento Pouco Satisfatório.
Na sua maioria os comportamentos disruptivos/indisciplina ocorridos na
sala de aula são resolvidos intra sala, tendo como medidas educativas mais
frequentes a ordem de saída e execução de tarefas com supervisão, sendo
sempre informado o Encarregado de Educação. Os comportamentos mais
graves (agressão verbal e física, ameaça verbal, comportamento danoso) foram
sujeitos a medidas educativas e corretivas incluindo o trabalho comunitário,
definidas normalmente pelo professor titular/diretor de turma e elementos do
NAC. Foram acompanhadas a nível psicológico os alunos com maiores
dificuldades comportamentais.

Foram desenvolvidas em 2009/2010 pelo Agrupamento ações/estratégias
com vista à melhoria de Resultados:


Criação de um Código de Conduta explícito desenvolvido pelo grupo de
trabalho do NAC e apresentado nas aulas de Formação Cívica aos
alunos pelo(a) Diretor(a) de Turma, sendo debatido e introduzidas
sugestões com aportação na elaboração final do Código de Conduta.



Têm sido definidos critérios relativos aos comportamentos/condutas dos
alunos no contexto nas diferentes disciplinas no início de cada ano letivo,
envolvendo os alunos na definição das regras e analisam os
comportamentos dos diferentes alunos e as suas consequências.
Debatem comportamentos específicos quando ocorrem.
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Atividade: Resolução de situações de indisciplina desenvolvida no
período de reuniões intercalares com todos os alunos do 2º e 3º ciclo,
com o objetivo de promoção da tomada de perspetiva do outro e
desenvolvimento sócio moral. Foi sugerida por turma a formação de
grupos de trabalho. A cada grupo foram atribuídas quatro situações de
indisciplina Foram analisadas as situações e respondidas e debatidas as
questões apresentadas e transpostas para o debate em grande grupo.



Ações de Sensibilização/Formação

Grupo de pais (3 sessões)
Conteúdo: Práticas Educativas
Ação dirigida a pais do 1º ciclo de Aldreu, Fragoso, Palme e Tregosa
Conteúdo: Importância das Regras

 Ação de Sensibilização aos alunos do 4º ano de Fragoso
Conteúdo: Transição para o 5º ano
Importância das regras

Contributos para a melhoria ao nível do Domínio Comportamento e Disciplina:


Elaboração e aplicação de grelha de monitorização dos comportamentos
com registo a colocar no livro de ponto vs criação de um registo “biográfico-comportamento” ou “comportamento biográfico”;



Desenvolver o Projeto “Abafa o Palavrão” com Figura Mistério numa
vertente transdisciplinar/Formação Cívica;



Dever/organizar formação dirigida aos Encarregados de Educação no
âmbito das práticas Educativas Parentais nos vários níveis de ensino;



Formação de grupos de intervenção terapêutica para os alunos com
maiores dificuldades comportamentais.
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4.1.2 -Valorização e Impacto dos Aprendizagens
Os projetos e as ações desenvolvidas para a promoção desta dimensão
integram:
O Projeto “Orientação Vocacional.” destinado aos alunos do 9º ano de
escolaridade desenvolvido ao longo do ano letivo e efetuado em parceria com os
professores da Área de Projeto:


Feira de Formação;



Visitas de estudo – Qualifica – Feira de Educação, Formação,
Juventude e Emprego;



Painel “Falar de Profissões/Experiências”;



Palestra a pais “Desenvolvimento Vocacional – Percursos
Formativos após o 9º ano de escolaridade”;



“Sessão de Informação – Cursos Educação Formação de
Jovens”;

Execução e desenvolvimento dos Cursos EFA – 3º ciclo – inscrição de
18 alunos, tendo desistido cinco, e concluído com sucesso 13 alunos; e
Secundário – frequência de 12 alunos, tendo todos concluído com sucesso;
Execução e desenvolvimento do Curso CEF Tipo 2 “Instalação e
Operação de Sistemas Informáticos;
Turma de Percursos Alternativos;
Implementação do Plano Tecnológico - utilização das Novas
Tecnologias de Informação Comunicação recorrendo à Internet como ferramenta
de aprendizagem desde o 1º ciclo;
A taxa de prosseguimento de estudos revela-se muito positiva. Dos 49
alunos do 9º ano de escolaridade, do Ensino Regular que transitaram 46
prosseguem estudos em Cursos Científico Humanísticos e em Cursos
Profissionais com certificação do 12º ano. Dos 14 alunos que concluíram o
Curso de Educação formação de Jovens designado “Instalação e Operação de
Sistemas Informáticos”, (alunos que quando integraram o referido curso
apresentavam baixas expectativas face ao futuro) 6 alunos (cinco no ensino
diurno e um aluno ensino recorrente) prosseguem estudos ao nível da Formação
Profissional com dupla certificação (12º ano de escolaridade e certificação
profissional de nível III)
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4.1.3 Prestação de Serviço Educativo
Articulação e Sequencialidade
No que se refere ao pré-escolar e 1º ciclo verifica-se que nestes níveis de
ensino a sequencialidade faz-se sentir com mais evidência na transição dos
alunos do pré-escolar para o 1º ciclo. Realizam-se as seguintes atividades com
vista a uma melhor integração das crianças que realizam esta transição:
 Reunião de final de ano entre a equipa de docentes do pré-escolar com
docentes do 1º ciclo que vão acolher crianças do 1º ano. Nesta reunião é
feita a caracterização a nível do desenvolvimento das crianças que vão
frequentar o 1º ano, assim como uma abordagem aos conteúdos
abordados/assimilados. Também é feita a entrega da ficha de avaliação e
do dossier de cada criança.
 Visita das crianças à escola/sala que vão frequentar.
 Desenvolvimento de uma atividade conjunta de integração.
 Familiarização com o espaço do refeitório da escola de integração
através de um almoço conjunto.
Relativamente à articulação no pré-escolar é observada a nível
intradepartamento através do planeamento e desenvolvimento de atividades
conjuntas e a nível inter departamento e com outros graus de ensino,
nomeadamente departamento das expressões, biblioteca, projeto TIC e 1º ciclo
Quando se dá a transição dos alunos do 4º ano para o 5º ano, são
realizadas reuniões entre os docentes do 4º ano e os docentes do 5º ano. Estas
reuniões ocorrem em momentos distintos: uma no final do ano letivo e outra no
início do ano letivo seguinte. Além disso durante o ano letivo decorrem várias
reuniões entre docentes dos diferentes ciclos (principalmente 1º ciclo e 2º ciclo),
quando são dinamizadas atividades em comum. Neste caso já se tratarão de
situações que revelam a existência de articulação entre os vários níveis de
ensino. Esta articulação é mais evidente nos Departamentos Curriculares que
incluem professores responsáveis pelas Atividades Enriquecimento Curriculares
e acaba por acontecer também com a intervenção de entidades exteriores à
escola que colaboram nas atividades anteriormente referidas.
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Relativamente às várias áreas disciplinares e departamentos existentes
no 2º e 3º ciclo verifica-se que a articulação vertical é mais visível na
dinamização das atividades procurando-se envolver os alunos dos vários ciclos
do Agrupamento (tal como pode ser constatado no Plano Anual de Atividades).
Em alguns departamentos essa articulação vertical ocorre também nas várias
disciplinas (desde o 5º ano até ao 9º ano).0
Verifica-se também a existência de Articulação Horizontal intra departamental e inter - departamental, entre as várias áreas disciplinares (por
exemplo Matemática e Ciências Físico-Químicas) e entre áreas disciplinares de
diferentes Departamentos (por exemplo Matemática e Geografia). No entanto,
raramente se encontram arquivadas nos dossiers de área disciplinar.
Como sugestão é importante que se analise a pertinência de um
planeamento relativo à articulação horizontal entre os vários níveis de ensino
bem como coerência entre os vários Departamentos de forma a definir o local
onde deverão constar estas articulações para facilitar a sua consulta sempre que
necessário.
Acompanhamento da Prática Letiva na sala de Aula
Todas as áreas disciplinares elaboram os critérios e instrumentos de
avaliação que são aprovados em sede de reunião de Departamento no início do
ano letivo. Essa elaboração vai de encontro ao aprovado pelo Conselho
Pedagógico.
Estes documentos encontram-se arquivados nos dossiers de cada área
disciplinar, bem como são disponibilizados na página da internet do
Agrupamento. Também se cumpre o estipulado pela legislação em vigor,
nomeadamente a análise e discussão desses documentos com os discentes,
bem como dar conhecimento dos mesmos aos Encarregados de Educação.
Diferenciação e Apoios
Foram

implementadas

diferentes

modalidades

de

apoio

neste

agrupamento, de acordo com as necessidades identificadas e das quais
beneficiaram muitos alunos dos diversos ciclos de escolaridade a saber:
 Apoio Psicológico - no pré-escolar, 5 alunos com avaliação/intervenção
psicológica; no 1º ciclo 41 alunos, no 2º ciclo, 12 alunos em
avaliação/intervenção e no 3º ciclo, 17 alunos em avaliação/intervenção;
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 Terapia da Fala – 5 alunos em acompanhamento, beneficiaram de
terapia da fala 1 dos alunos ao abrigo do protocolo de cooperação com a
APACI e 4 alunos acompanhados pela Terapeuta da EMEC;
 Apoio Pedagógico Acrescido – no 1º ciclo foram apoiados 26 alunos
(apoio educativo), no 2º ciclo 43 alunos e 3º ciclo foram apoiados120
alunos;
 Sala Estudo Inglês – foi dirigida para o 2º ciclo estando abrangidos
todos os alunos,
 Sala Estudo Matemática e Sala Estudo Português – foram dirigidas
aos alunos do 9º ano
 Tutorias – dezassete alunos beneficiaram de professores tutores
 Alunos com NEE – 29 alunos estão integrados na educação especial: 9
alunos usufruem de Currículo Específico Individual, respetivamente: 1 no
1º ciclo, 4 no 2º ciclo e 5 no 3º ciclo. De Adequações Curriculares
Individuais, Apoio Pedagógico Personalizado e Apoio Pedagógico
Acrescido beneficiam 18 alunos, 5 do pré-escolar, 9 do 1º ciclo, 1 do 2º
ciclo e 3 do 3º ciclo. Beneficia ainda 1 aluno do 1º ciclo de Apoio
Pedagógico Personalizado e Apoio Pedagógico Acrescido e um aluno do
3º ciclo de Apoio Pedagógico Acrescido
Abrangência do Currículo e Valorização dos Saberes e da Aprendizagem
A Biblioteca Escolar tem desempenhado um papel fundamental no
desenvolvimento de atividades de promoção e animação da leitura. Deu
prioridade à leitura, por considerar ter uma enorme importância na construção da
identidade de cada um, permitindo expressar-se, comunicar e argumentar de
forma mais correta e clara, com maior eficácia e persuasão, fundamentar melhor
ideias e pontos de vista; promover pensamento crítico e abstrato.
Neste âmbito, várias atividades foram dinamizadas ao longo do ano letivo
2009/10, nomeadamente:


Hora do conto, para os alunos do pré-escolar e 1º ciclo;



Encontro com escritores;



Sessões de poesia;



Atelier de leitura;



Dramatizações;
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Dramatizações;



Semana da leitura;



Feira do Livro;



Publicação mensal de um Boletim Informativo da Biblioteca;



Comemoração do dia mundial do livro, do mês Internacional das
Bibliotecas e do dia da Poesia;



Divulgação do autor do mês e de novidades literárias;



Fomento do empréstimo domiciliário, com a atribuição de prémios e
divulgação, em cada mês no boletim da Biblioteca, do leitor com mais
requisições domiciliárias e alargou-se o empréstimo nos períodos de
paragem letiva;



Organização de visitas guiadas para as turmas de todos os ciclos de
escolaridade da escola sede e apresentado um guião do utilizador, como
forma de todos conhecerem o espaço físico e a organização do fundo
documental pela Classificação Decimal Universal (CDU);



Prestação de um serviço personalizado para que todos aprendessem a
utilizar os materiais e as ferramentas necessárias para a recolha de
informação de forma autónoma e correta;



Dinamização do Plano Nacional de Leitura para todos os níveis de
ensino, através da oferta de livros no início do ano letivo aos alunos do 1º
e 5º anos de escolaridade e elaborou-se plano de atividades a
desenvolver em contexto de sala de aula e fora da sala de aula , com as
obras adquiridas no âmbito dos projetos: “Leitura Vai e Vem” – Pré –
Escolar; “Está na Hora da Leitura” – 1º Ciclo e “Quanto mais Livros
Melhor” – 2º ciclo. (Este plano foi elaborado em articulação com a área
disciplinar de Língua Portuguesa Coordenadores do Pré-escolar e 1º
Ciclo. Todos os livros adquiridos foram catalogados e circularam pelas
diversas salas do Agrupamento. No que concerne ao 3º ciclo promoveuse a participação dos alunos no Concurso Nacional da Leitura, tendo-se
organizado a 1ª fase, onde participaram 30 alunos e foram apurados os
três melhores classificados para a fase distrital.);
Também foram realizadas outras atividades em articulação com diversas

áreas disciplinares e conselho de docentes, conforme consta no Plano Anual
de atividades, a saber:
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Comemoração do Dia Internacional das Bibliotecas;



Semana da Leitura;



Sessões de poesia;



S. Valentim;



Comemoração do dia da Poesia, da Água e da Floresta;



Comemoração do dia Mundial do Livro;



“Pin’ tartes;



Concurso “Conta-me uma História”;



Concurso Nacional de Leitura.



Dinamização de várias exposições ao longo do ano de âmbito
disciplinar, sobre as mais variadas áreas temáticas;



Colaboração em todas as palestras realizadas na Biblioteca e
promovidas pelas diversas áreas disciplinares.

A Biblioteca Escolar participou e dinamizou os seguintes Projetos e
Parcerias:


Continuidade

ao

Projeto”@@@conversa.com”,

em

que

foram

convidadas pessoas e entidades do meio local, que de uma forma
lúdica apresentaram à comunidade as atividades que desenvolvem;


Participação em concursos de âmbito nacional ( Concurso nacional
de Leitura e

Concurso “Conta-nos uma história – Podcast na

Educação” );


Parceria com a Biblioteca Municipal, para a divulgação de eventos e
preparação de atividades e com a coordenadora Interconcelhia/RBE
para a produção de documentos e avaliação da Biblioteca, tendo
participado em todas as reuniões mensais do SABE.



No final do ano a equipa da biblioteca procedeu à sua autoavaliação
cujo relatório se disponibiliza em anexo.

O Agrupamento Vertical de Escolas de Fragoso tem proporcionado
espaços de participação em que os seus alunos possam testar as competências
adquiridas nas diferentes áreas disciplinares, estimulando o gosto pela
aprendizagem e fomentando a sã concorrência.
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As atividades desenvolvidas neste sentido foram:
a) OLIMPÍADAS DA LÍNGUA PORTUGUESA

OLP -2009-2010
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b) OLIMPÍADAS DO AMBIENTE

Olimp. Ambiente - 2009-2010
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c) JORNADAS DO INGLÊS
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A participação do agrupamento em projetos desenvolvidos por entidades
exteriores à escola tem sido uma constante. No presente ano letivo foram os
seguintes:
- Projeto rios;
- Projeto ciência na escola;

4.1.4 - Organização e Gestão Escolar
Conceção, planeamento e desenvolvimento da atividade
Dos documentos analisados pode concluir-se que o planeamento
efetuado procurou dar resposta às dificuldades sentidas pelos elementos da
comunidade educativa, assim como dar resposta às prioridades definidas nos
documentos do agrupamento. São efetuadas reuniões periódicas das diferentes
estruturas para verificação do grau de consecução das atividades desenvolvidas.
A participação dos alunos e famílias não é visível ao nível do
planeamento das atividades. O diretor de turma assume um papel importante ao
nível da planificação e desenvolvimento dos PCT.
Gestão dos recursos humanos
A direção realiza a gestão dos recursos humanos tendo em conta as
competências profissionais de cada um.
A atribuição dos diversos cargos obedece à legislação em vigor e aos
critérios estabelecidos nos documentos orientadores do agrupamento.
Gestão dos recursos materiais e financeiros
O Conselho geral define as linhas orientadoras para a elaboração do
orçamento e faz a avaliação dos recursos físicos e materiais a partir da análise
da conta gerência. As verbas existentes são administradas pelo conselho
administrativo depois de analisar as requisições apresentadas pelos diferentes
departamentos e áreas disciplinares.
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Participação dos pais e outros elementos da comunidade educativa
Os encarregados de educação são chamados a participar na vida do
agrupamento em variadas situações, participando em atividades, em reuniões do
diversos órgãos, contactando formal ou informalmente os professores e/ou
diretores de turma numa aposta clara em os corresponsabilizar no processo
educativo. Os diretores de turma flexibilizam o horário de atendimento para que
todos possam participar da vida da escola.
Dos registos efetuados podemos inferir que os encarregados de
educação, por norma, vêm à escola quando, formalmente, convocados.
No que se refere à participação por iniciativa própria já as % de registos
não indicam uma grande afluência.
Pré-escolar:
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2º ciclo:

Reunião director/E.E.
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Pré-escolar
74

70

80

52

60
40
40
20

Inic.DT
Inic.EE

2224
2

11

4

5 6

Fragoso
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0
Aldreu

Palme

Durrães

Nota1
Aldreu apresenta dados incompletos, apenas relativos à 1ª reunião e ao 1º
período
Nota2
Dados de Palme muito vagos, não sendo possível contabilizá-los.
Dados incompletos, apenas relativos à 1ª reunião
Nota3
Durrães apresenta dados incompletos relativamente aos contactos individuais
1º ciclo

Os dados disponibilizados não permitem fazer o seu tratamento. Assim,
apresentam-se apenas os dados disponíveis.
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Nota: grelhas não estão uniformizadas
2º ciclo:
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3º ciclo:
Presença dos EE nas reuniões com DT
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O papel das associações de pais é importante mas verifica-se uma mobilização
pouco ativa, na maioria dos casos.
4.1.5 Liderança

Visão e estratégia
No projeto educativo do agrupamento estão estabelecidas as metas e objetivos
ainda que nalguns casos sejam de difícil quantificação.
O agrupamento esteve envolvido em vários projetos procurando proporcionar
diferentes experiências de aprendizagem aos alunos

Motivação e Empenho
Os profissionais e os diversos órgãos do agrupamento conhecem as suas
áreas de ação e desempenharam o seu papel com elevado índice de motivação e
empenho.
O papel do Conselho Geral de liderança na articulação com a
comunidade educativa tornou-se visível nos seguintes aspetos:
Nomeação das assessoras;
Aprovação do Regulamento Interno:
Este foi previamente discutido por proposta de elementos do Conselho Geral,
nomeadamente da presidente, por vários elementos da comunidade educativa.
Aprovação do relatório de atividades do Agrupamento:
O relatório de atividades do Agrupamento foi aprovado depois de todos os
departamentos o terem analisado. Foram apresentadas propostas pelos diversos
departamentos.
O Conselho Geral também apresentou propostas de melhoria das atividades do
agrupamento, a saber:
Resultados da avaliação deveriam ser apresentados em tabela, para permitir uma
visão global e precisa.
Reforçando a ideia que as atividades (do plano anual de atividades) não podem
prejudicar o cumprimento integral das atividades letivas o Conselho Geral sugeriu
que se devem proceder a permutas, sempre que possível; elaborar o plano anual
de atividades no final do ano letivo anterior e maior cuidado na distribuição das
atividades, que implicam paragem de aula, pelos diferentes dias da semana.
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O Conselho Geral também alertou que os critérios para aprovação das visitas de
estudo devem ser reformulados, de forma a se coadunarem com as medidas de
ação prescritas no Projeto Educativo do Agrupamento.
Em sede de Conselho Geral foram definidas as linhas orientadoras para o plano
de orçamento; foi aprovado a conta gerência e as alterações ao regulamento
interno, propostas em Julho de 2010.
O Conselho Geral deu o seu parecer sobre os critérios de elaboração de horários
e sobre a constituição das turmas. Relativamente à constituição das turmas foram
apresentadas as justificações para turmas com um número de alunos à volta dos
vinte, tendo em conta o nível sócio - económico e cultural da região. Esta
justificação serviu de suporte para a apresentação da constituição das turmas à
DREN.
A taxa de absentismo do pessoal docente e não docente é monitorizado
tanto no seu trabalho diário como na presença às diversas reuniões para que são
convocados. No que se refere à atividade letiva e não letiva verifica-se uma taxa
de absentismo de 11,6% no pessoal docente e de 15,12 no pessoal não docente.
De referir que a % de absentismo é aumentada pelo facto de existirem elementos
a faltar por doença prolongada.
Os discentes não apresentam índices elevados de absentismo.

Ano letivo 2009/2010
1º Ciclo

2º Ciclo

54810

3º Ciclo
37932

25578

315 147 218

nº alunos

4082
726 2983

Total faltas

1,32% 11,66% 10,76%

nº dias

%

Relativamente ao absentismo dos membros da comunidade educativa
nas diversas reuniões do Agrupamento Vertical, a Comissão de Avaliação Interna
fez uma recolha e análise de informação, referente ao ano letivo 2009/2010, que
levou à obtenção dos dados que a seguir se apresentam.
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Conselho Geral
O Conselho Geral realizou 5 reuniões. Nestas 5 reuniões nenhuma
sessão teve a presença de todos os elementos deste Conselho. A percentagem
de absentismo do Pessoal Não Docente foi de 20%, dos Representantes dos
Pais e Encarregados de Educação 30% e dos Representantes da Autarquia
80%. Não se regista absentismo nos Representantes do Pessoal Docente e nos
Representantes da Comunidade Local.
Conselho Pedagógico
No ano em análise realizaram-se quinze reuniões deste órgão.
Realizaram-se 4 reuniões extraordinárias, uma no primeiro período e três no
último. Assinalou-se que a psicóloga escolar foi convocada e esteve presente na
reunião extraordinária do primeiro período. Registou-se ao longo do ano sete
faltas de docentes e em onze reuniões constatou-se que nenhum professor
faltou.
Quanto à Representante da Associação de Pais, convém realçar que só a
partir de Novembro compareceu às reuniões, pois até então não tinha sido
nomeada para o cargo. Foi convocada para sete reuniões e faltou apenas a
uma.
Relativamente ao Representante do Pessoal Não Docente, foi convocado
para dez reuniões estando sempre presente.
A percentagem de absentismo dos membros que fazem parte do
Conselho Pedagógico foi de 3,9% para os professores e de 40% para a
Representante da Associação de Pais. Não se registou absentismo por parte do
Representante do Pessoal Não Docente.
Conselho Administrativo
O Conselho administrativo reuniu 12 vezes estando sempre presentes os
3 elementos que fazem parte deste conselho: o Diretor, o Subdiretor e a
Coordenadora Técnica.
Departamentos Curriculares
A percentagem de absentismo dos docentes que fazem parte do
Conselho de docentes/ Departamentos Curriculares foi de 3,1%.
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Áreas Disciplinares
No Agrupamento de Escolas de Fragoso existem 16 áreas disciplinares.
Constatou-se que a maioria das áreas reuniu mais vezes do que aquilo que
estipula o Regulamento Interno deste Agrupamento, isto é, que cada área
disciplinar deve reunir pelo menos duas vezes por período. A percentagem de
absentismo dos membros que fazem parte das diversas áreas disciplinares foi
de 0,7% para os professores. Relativamente aos professores das AEC a
percentagem é de 6,3%.
Conselho de docentes Titulares de Turma do 1.º ciclo
Este conselho realizou 8 reuniões e apenas na 2.ª reunião foram
convocadas 2 psicólogas. A percentagem de absentismo de professores é de
1,7%.
Conselho de Docentes Titulares de Turma do 1.º Ciclo e de professores de AEC
Neste

conselho

realizaram-se

6

reuniões

verificando-se

uma

percentagem de absentismo dos professores de 2,5%. Nestas reuniões também
foram convocados os professores das AEC onde se registou uma percentagem
de absentismo de 35%.
Conselho de coordenação de ano do 1º ciclo
Foram realizadas 3 reuniões de avaliação. Não se regista absentismo por parte
dos membros deste conselho.
Conselho de Docentes do Pré-escolar e de Docentes do 1.º Ciclo
Este conselho só reuniu uma vez estando presentes os 29 docentes
convocados.
Conselho de Docentes do 1.º Ciclo com a Equipa da Saúde Escolar
Nesta reunião foram convocados 23 docentes e faltou um. Também
estiveram presentes mais 2 Elementos, a Coordenadora do PES e a Enfermeira.
Conselho dos Diretores de Turma
Foram realizadas sete reuniões ao longo do ano letivo. Foram sempre
convocados o Representante do Ensino Especial e dezanove Diretores de
Turma e na primeira reunião um elemento do Órgão de Gestão.
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Constatou-se que ao longo do ano houve sete faltas de Diretores de
Turma e só em duas reuniões é que nenhum faltou.
A percentagem de absentismo dos Diretores de Turma às reuniões deste
conselho é de aproximadamente 5,3%.
Conselhos de Turma 2º e 3º ciclo e CEF
Foram convocadas 123 reuniões de Conselho de Turma ao longo do ano
letivo. Para estas reuniões foram convocados 1572 professores, em 24 reuniões
Representantes de Pais e Encarregados de Educação, em 46 alunos, em 53 o
professor da Educação Especial e em 39 a Psicóloga. Num dos Conselhos de
Turma foram convocados o professor tutor e a Assistente Social.
A percentagem de absentismo dos professores é aproximadamente
2,4%, dos Representantes de Pais e Encarregados de Educação é de 25%, e a
dos alunos ronda os 8,7%. Não se regista absentismo na Psicóloga e no
professor da Educação Especial.
Curso de Educação Formação (CEF) - Reuniões quinzenais
Ao longo do ano letivo de 2009-2010 o CEF realizou 31 reuniões. O
absentismo foi muito reduzido nestas reuniões, 2,6%, pois verificou-se que
houve apenas 8 faltas na totalidade destas reuniões.
Cursos EFA – Básico e Secundário
No Curso EFA – Básico verificou-se foram realizadas 17 reuniões. A
percentagem de absentismo é de aproximadamente 2%.
Relativamente ao Curso EFA – Secundário foram sempre convocados 7
professores nas 23 reuniões realizadas. Registou-se uma percentagem de
absentismo de aproximadamente 1,9%.
Equipa dos Serviços Especializados da Educação Especial
Esta equipa efetuou 6 reuniões ao longo do ano letivo, tendo-se
constatado que a taxa de absentismo foi de 2,9%. No entanto, esta equipa
convocou sempre outros elementos, nomeadamente os serviços de psicologia
e/ou terapia da fala. Conclui-se que a percentagem de absentismo destes
elementos às reuniões foi de 6,3%.
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Foram realizadas 4 reuniões com todos os docentes que lecionaram
áreas específicas aos alunos com currículo específico próprio. Verificou-se que a
taxa de absentismo foi de 3,7%.
Clubes
Realizaram-se 3 reuniões dos Clubes. Na 1ª reunião foram 14
professores convocados e existiam 8 clubes. Na 2.ª e 3.ª reunião foram
convocados, para cada uma delas, 16 professores e passou a existir 9 clubes. A
percentagem de absentismo é de aproximadamente 2,2%.
Formação
A motivação e empenho podem ser medidas pelo investimento em formação
que cada elemento faz para o seu desenvolvimento profissional.
Dos 35 assistentes operacionais existentes no agrupamento, 24
realizaram formação, sendo a percentagem de 68,5%. Dos 24 que realizaram
formação 14 fizeram uma ação de formação e 7 fizeram duas ações de
formação. Do total que realizou formação 14 fizeram-na na modalidade de RVCC
de 9º ou 12º ano.
Dos 6 assistentes técnicos, 1 realizou formação, sendo a percentagem de
16,6%.
No que se refere ao pessoal docente verifica-se um grande investimento na
formação para o desenvolvimento profissional.
Professores que realizaram formação - 2009/2010
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Formação Creditada e não Creditada - 2009/2010
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Parcerias, protocolos e projetos
O agrupamento estabelece parcerias tanto formais como informais com
várias entidades a fim de dar cumprimento ao plano anual de atividades e ao seu
projeto educativo.
Estão neste caso as parcerias celebradas com a autarquia e centros
sociais para o desenvolvimento da componente de apoio à família e atividades
de enriquecimento curricular no pré-escolar e 1º ciclo.
A componente de apoio à família apenas não existe no jardim de infância
de Palme por não haver número suficiente de pessoas interessadas.
As AEC foram implementadas, abrangendo a maioria dos alunos nas
seguintes atividades: Inglês, Educação Físico-motora, Educação Musical e
Expressão Plástica;
São estabelecidas parcerias com empresas para a realização do estágio
do curso CEF e para o desenvolvimento dos PIT.
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4.2 Relatório 2010/2011
4.2.1. Resultados
Educação Pré-escolar
Relativamente à educação pré-escolar, a taxa de sucesso é apresentada
tendo em conta as competências adquiridas de acordo com o grupo etário nas
diferentes áreas curriculares em cada grupo etário (3,4 e 5 anos).
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No ano 2010, as competências adquiridas nas diferentes áreas
curriculares pelas crianças do pré-escolar situam-se nos 90% estando
emergente a aquisição de competências em 6% o que remete um total para 96%
como taxa de sucesso no pré-escolar.
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No ano 2011, as competências adquiridas nas diferentes áreas curriculares
pelas crianças do pré-escolar situam-se nos 89% estando emergente a aquisição
de competências em 7% o que remete um total para 96% como taxa de sucesso
no pré-escolar.
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Taxa de sucesso global agrupamento:

Taxa de sucesso
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Relativamente ao sucesso global da escola, verifica-se que este baixou
em 2011 comparativamente a 2010, passando de 96,13% para 93,73%.
Numa análise por ciclos, verifica-se que a taxa de sucesso baixou no
primeiro e no terceiro ciclos, havendo uma ligeira subida no segundo ciclo.
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A taxa de sucesso diminiu no ano letivo 2010-2011 relativamente ao ano
anterior, passando de 98,80% para 92,88%
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2º Ciclo
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No ano letivo 2010-2011, a taxa de sucesso do segundo ciclo subiu
ligeiramente relativamente ao ano anterior. De salientar que os alunos do 6º
ano tiveram a taxa de sucesso do ano anterior (100%).
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Comparativamente com o ano 2009-2010, a média a nível de ciclo subiu,
passando de 3,63 para 3,77, ficando acima da média da escola, que foi de 3,60.

3º Ciclo

Ao nível do terceiro ciclo verificou-se uma taxa de sucesso de 91%, nos
dois últimos anos
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Quanto às médias obtidas, a média a nível de ciclo desceu no último ano,
passando de 3,46 para 3,41, ficando abaixo da média da escola, que foi de 3,60.
No entanto, ao nível do 9º ano verificou-se uma descida significativa, passando
de 3,65 para 3,32, tendo melhorado nos 7º e 8º anos.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS POR DISCIPLINA
Língua Portuguesa
No 2ºciclo, o insucesso nesta disciplina foi baixo, e apenas em duas
turmas, 5ºD, com 21,05%, e 6ºD, com 25%, tendo havido sucesso de 100% em
todas as outras.
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No 3ºciclo também não se verificaram taxas elevadas de insucesso, à
exceção do 9ºB, com 50%.
Quanto às médias obtidas, todas as turmas obtiveram média superior a 3,
à exceção do 9ºA (2,77) e 9ºB (2,60).
Inglês
No 2º ciclo, duas turmas tiveram insucesso superior a 25%: 6ºA, com
35,29%, e 5ºC (28,57%).
No 3º ciclo, verifica-se que o insucesso foi elevado em várias turmas: 9ºB
(50%), 8ºB (47,62%), 9ºA (40,91%) e 8ºC (38,10%).
Relativamente às médias, 3 turmas apresentam média inferior a três: 9ºB
(2,65), 9ºA (2,82) e 8ºC (2,86)
Francês
Esta disciplina apresenta índices de insucesso baixos em todas as
turmas.
Relativamente às médias obtidas, todas as turmas apresentam médias
superiores a 3.
Matemática
No 2º ciclo, esta disciplina apresenta níveis baixos de insucesso.
No 3º ciclo, o insucesso não é muito elevado na maioria das turmas,
excetuando-se o 8ºB, com 42,86% de insucesso, e o 9ºA, com 36,36%.
Quanto às médias obtidas, três turmas apresenta média inferior a 3: 8ºA
(2,95), 8ºB (2,81) e 9ºA (2,82).
Ciências Naturais
Esta disciplina apresenta um insucesso de 11,6% e apenas uma turma
apresenta média inferior a 3 (9ºA, com 2,89).
Ciências da Natureza
Esta disciplina apresenta uma taxa de insucesso de 14,8%
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Ciências Físico-Químicas
Esta disciplina apresenta insucesso inferior a 25% na maioria das turmas,
excetuando-se o 7ºB, com 32%, e o 7ºC, com 26,09%, salientando-se o sucesso
de 100% no 9ºC.
Quanto às médias obtidas, três turmas apresenta média inferior a 3: 7ºB
(2,96), 9ºA 82,82) e 9ºB 82,95).
Geografia
Esta disciplina apresenta insucesso abaixo de 25% na maioria das
turmas, excetuando-se o 9ºB (45%), 7ºB (36%) e 7ºC (26,09%).
Quanto às médias obtidas, três turmas apresentam média inferior a 3:
7ºB (2,84), 9ºA (2,95) e 9ºB (2,70).
História e Geografia de Portugal
Nesta disciplina o insucesso foi abaixo de 20%, à exceção do 5ºB
(33,33%) e 5ºC (28,57%).
Todas as turmas obtiveram média acima de 3.
História
Nesta disciplina o insucesso foi de 13,5%,
EMRC
Esta disciplina obteve 100% de sucesso em todas as turmas do 2º e 3º
ciclos. As médias situaram-se acima de 3,50 em todas as turmas.
Departamento de Expressões
Todas as disciplinas do Departamento de Expressões (Ed. Física, Ed.
Musical, EVT, EV, ET) apresentam níveis de insucesso baixíssimos, destacandose Ed. Musical com 100% de sucesso em todas as turmas.
Todas as disciplinas apresentam médias superiores a 3 em todas as
turmas.
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A análise da avaliação por disciplina mostra que algumas disciplinas
apresentam taxas de insucesso elevadas nalgumas turmas.
RESULTADOS NOS EXAMES
MATEMÁTICA
Comparação entre as médias dos níveis da avaliação interna, externa e nacional
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No ano 2010, a média externa situou-se significativamente acima da média
nacional (0,30). Comparando a média interna e externa verifica-se uma diferença de
vinte centésimas.
No ano 2011, a média obtida foi de 2,96, significativamente acima da média
nacional (2,45). Comparando a média interna e externa verifica-se uma diferença de
vinte e sete centésimas.
Comparação entre as taxas de sucesso da avaliação interna, externa e nacional
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No ano 2010, a percentagem de sucesso no exame foi de 84,6%, 33,31%
acima dos resultados nacionais (51,3%).
Comparando o sucesso na classificação interna (92,3%) com a externa
(84,6%), verifica-se uma discrepância de 7,7%.
No ano 2011, a percentagem de sucesso no exame foi de 57,14%,
bastante superior, em 14,14%, aos resultados nacionais (43%).
Comparando o sucesso na classificação interna (80,36%) com a externa
(57,14%), verifica-se uma discrepância de 23,22%.
Na disciplina de matemática, os resultados obtidos pelos alunos da
Escola Básica integrada de Fragoso nos exames nacionais são bastante
positivos nos dois últimos anos, pois situam-se acima dos resultados nacionais,
quer ao nível do sucesso obtido quer ao nível das médias conseguidas.
No entanto, verifica-se alguma discrepância entre os resultados da
avaliação interna em comparação com a avaliação externa, aspeto atribuído à
aplicação dos critérios de avaliação aprovados no agrupamento.
LÍNGUA PORTUGUESA
Comparação entre as médias dos níveis da avaliação interna, externa e
nacional
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No ano de 2010, o desempenho dos alunos da nossa escola esteve
ligeiramente abaixo do desempenho a nível da classificação interna, descendo a
média de 3,54 para 3,28 (diferença de 27 centésimas).
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Comparativamente com a média nacional, os nossos alunos obtiveram
melhor desempenho, com uma média de 3,28, sendo a média nacional 2,75.
No ano 2011, a média obtida foi de 2,38, verificando-se uma descida de
0,42 pontos relativamente à média da classificação interna e uma diferença de
0,34 pontos face à média nacional (2,72).
Comparação entre as taxas de sucesso da avaliação interna, externa e nacional
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No ano 2010, verificou-se um sucesso global de 77,36%, acima da média
nacional (70,17%). Comparativamente com a avaliação interna (88,99%),
verifica-se uma discrepância de 11,63%.
No ano 2011, a percentagem de sucesso na avaliação externa foi de
41%, abaixo dos resultados nacionais, cujo sucesso foi de 51%. Verificou-se
também uma descida relativamente à avaliação interna (82%), com uma
discrepância de 41%.
No ano 2010, os resultados obtidos pelos alunos da Escola Básica
Integrada de Fragoso nos exames nacionais foram bastante positivos, pois
situaram-se acima dos resultados nacionais, quer ao nível do sucesso obtido
quer ao nível das médias conseguidas.
No ano 2011, os resultados foram pouco satisfatórios, sendo a
percentagem de sucesso da escola inferior à nacional, bem como a média
obtida. Registou-se também alguma discrepância entre a avaliação interna e a
externa, justificada no relatório com a aplicação dos critérios de avaliação
aprovados em conselho pedagógico, em que o domínio das atitudes e valores
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tem uma ponderação de 20%, razão pela qual alguns discentes obtiveram nível
três, apesar das dificuldades evidenciadas.
Relativamente à discrepância com os resultados nacionais, os resultados
obtidos revelam a necessidade de dar continuidade às estratégias definidas ao
nível da escola, em especial o SEP, no sentido de reforçar o trabalho sistemático
das competências de Compreensão da Leitura, Escrita e Funcionamento da
Língua, aspetos que são objeto de avaliação no exame nacional.
PROVAS DE AFERIÇÃO
Língua Portuguesa – 1º ciclo
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No ano 2010, o resultado global obtido pelo Agrupamento (94,2%)
encontra-se acima da média nacional (91,6%).
No ano 2011, o resultado global obtido pelo Agrupamento (85%)
encontra-se abaixo da taxa a nível nacional (87,7%).
Comparando os resultados da avaliação interna com a externa, verificase que:
No ano 2010, há pouca discrepância nestes resultados, baixando 3,5%
na avaliação externa.
No ano 2011, os resultados da avaliação interna de Língua Portuguesa
do Agrupamento foram significativamente superiores aos resultados apurados
nas Provas de Aferição (11,3%)
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Comparando os resultados de Língua Portuguesa do Agrupamento,
relativos ao ano letivo de 2010 com 2011, verificou-se que a percentagem dos
alunos com resultados que traduzem um nível de desempenho insuficiente
(níveis D e E) aumentou 9,2% em relação a 2010. Já no que se refere à
distribuição dos resultados com desempenhos de nível Bom e Muito Bom
(níveis A e B), observa-se um aumento de valor percentual de 22,6%
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No ano 2011, o resultado global obtido pelo Agrupamento (87%)
encontra-se acima da média nacional 6,7% (80,3%).
Globalmente, a taxa de insucesso no Agrupamento (13%) revelou-se
inferior à média nacional (19,7%). Destaca-se a não existência do nível E no
nosso Agrupamento.
Em termos comparativos, os resultados obtidos nas Provas de Aferição e
os da Avaliação Interna de Matemática do Agrupamento mantiveram-se quase
em todas as classificações, à exceção da classificação de “Excelente” que
desceu cerca de 10,4% e a de “ Não Satisfaz” que subiu cerca 6,8% nas
Provas de Aferição.
MAT 2011
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Gráfico 1- Resultados de 2010

Gráfico 2- Resultados de 2011

Comparando os resultados de Matemática do Agrupamento por níveis
de aproveitamento, relativos ao ano letivo de 2010 com 2011, verificou-se
uma descida nos níveis Muito Bom e Satisfaz, de 4% no nível A e de 5% no
nível C, e uma subida nos níveis Bom e Não Satisfaz, de 6% no nível B e 3%
no nível D.
Constata-se que, em termos de sucesso global, neste ano letivo houve
um decréscimo de 3% em relação ao ano anterior.
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No ano 2010, relativamente à taxa de sucesso, verificou-se que o
resultado global obtido pela escola (86,4%) se encontra ligeiramente abaixo da
média nacional (88,4%).
Comparando os resultados obtidos nas provas de aferição com os níveis
atribuídos na avaliação interna, verificara-se uma discrepância de 12%.
No ano 2011, a taxa de sucesso obtida pela escola foi de 95,6%,
situando-se acima da média nacional (84,3%). No entanto, considerando a turma
de percurso alternativo, com 100% de insucesso, a taxa de sucesso da escola
desce para 81,3%, assim já um pouco abaixo da média nacional.
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Comparando os resultados da aferição com a avaliação interna, não se
verificam grandes discrepâncias, exceção feita à turma D, de percurso
alternativo. Destaca-se ainda a turma C, por apresentar melhores resultados na
aferição do que na avaliação interna.
MATEMÁTICA

Aferição -Matemática
100

91,25
77,27

80

76,4

68,8

77
64,7

60

2009-2010

40

2010-2011

20
0
C. Int.

C.Ext.

Nac.

58
2009/2011

Equipa de autoavaliação

No ano 2010, o resultado global obtido pela escola (76,4%) encontra-se
ligeiramente abaixo da média nacional (77%). Comparando a avaliação interna
com a externa, verifica-se uma discrepância mínima (0,87%).
No ano 2011, o resultado global obtido pela escola (68,8%) encontra-se
ligeiramente acima da taxa nacional (64,7%), diferença esta que se acentua
nitidamente, quando consideramos a taxa de sucesso global sem a turma do 6ºD
(80,8%). Comparando a avaliação interna com a externa, verifica-se uma
discrepância se 22,45%.
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Excluindo a turma 6ºD, de Percurso Alternativos, com 100% de insucesso
nas provas de aferição, os resultados globais da escola neste ano aproximar-seiam mais dos resultados internos. De referir que a turma de percursos
alternativos tinha critérios internos de avaliação diferentes.

Participação e Desenvolvimento Cívico
No âmbito da participação e desenvolvimento cívico o corpo docente
procurou organizar e direcionar atividades, que inseridas no projeto curricular de
turma estivessem simultaneamente em consonância com os objetivos tanto do
projeto curricular do Agrupamento como com o próprio projeto de cada setor de
ensino.
A participação dos alunos em atividades não curriculares é expressa na
integração em Clubes, frequentando-os 125 alunos dos 2º e 3º ciclos.
De acordo com o Artigo 177º da subsecção IV do Regulamento Interno,
os objetivos inerente à formação de clubes e projetos escolares são:
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1. Ocupar o aluno nos seus tempos livres em áreas diversificadas;
2. Contribuir para a formação integral do aluno, tornando-o mais
interessado pelo mundo que o rodeia nas várias vertentes, quer sejam do
domínio humanístico, social e tecnológico.
As atividades promovidas e realizadas pelo corpo docente e discentes,
desenvolveram não só capacidades e competências ao nível de aprendizagem,
responsabilidade e autonomia dos alunos, como também sensibilizaram,
envolveram e criaram relações de parceria entre escola/comunidade no sentido
de fomentar e criar condições de promoção de sucesso escolar, numa perspetiva
de desenvolvimento de livre cidadania e de progresso social.
Diga-se que, o envolvimento global de toda a população que compõe a
comunidade educativa é mais evidente ao nível do pré – escolar existindo
registos da sua presença e colaboração, nomeadamente nas atividades: Livro
Andante (100% dos pais devolvem as fichas de leitura dos livros) Construtor de
Histórias (100% das turmas do agrupamento participaram) sendo que, tem
havido por parte dos educadores alguma dificuldade em controlar e registar com
precisão, o número de participantes.
No primeiro ciclo destacam-se o projeto rios que serviu de ponto de
partida para a participação no concurso da fundação Ilídio Pinho “Ciência na
Escola” com o Tema: Biologia/Ciências da Terra e da Vida. De referir que, no
âmbito deste projeto, foi desenvolvida uma ação para a comunidade educativa
com a presença de alunos, encarregados de educação, autarquia, e um
elemento da comissão do Parque Natural do Litoral Norte.
Os Clubes em funcionamento no ano letivo 2010/2011 foram os
seguintes:
Na área da Educação Cívica:


Voluntariado



Proteção Civil



Assembleia de Delegados (continuou a revelar-se um órgão muito
importante relativo ao debate e participação dos representantes dos
alunos, eleitos democraticamente. Assumiu-se como um claro projeto de
educação para a cidadania, onde os alunos puderam pôr em prática o
confronto de ideias e, através do exercício da argumentação, perceber
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que a tolerância se deve afirmar como um dos valores fundamentais das
sociedades atuais. A Assembleia de Delegados contou durante o ano letivo
2010/2011, com a participação de todos os delegados e subdelegados das
turmas do 2º e 3º ciclos e CEF. Pretendeu afirmar-se como um espaço de
discussão, onde os alunos, através dos seus representantes, puderam
manifestar a sua opinião, discutir problemas, apresentar sugestões e, sobretudo,
contribuir para a descoberta de soluções. Foram efetuadas quatro reuniões com
orientação dos professores ligados a este projeto. Sugere-se a continuidade da
dinâmica desenvolvida por este órgão e, numa perspetiva de promoção da
autonomia dos alunos envolvidos, estes deverão ser incentivados, cada vez
mais, a realizar as assembleias de uma forma autónoma, desde a sua marcação
à definição dos assuntos a tratar bem como do desenvolvimento das mesmas.)

Na Área Desportiva:


Desporto Escolar

Na área da Educação Artística:


Música e Dança



Artes Plásticas



Ciências, Ambiente e Arte

Na área Científica:


English Lab.



Escrita Criativa



Oficina de leitura
Tendo em conta as sugestões apresentadas no relatório da Avaliação

Interna do ano letivo anterior, no decurso do presente ano letivo:
Foi criado e utilizado um modelo próprio para elaboração do projeto/planificação
do clube;
Foi criado um dossier conjunto para os clubes e outros projetos.
Além da participação nos clubes, a participação dos alunos em atividades
não curriculares promotoras do desenvolvimento cívico é igualmente expressa
na participação em Projetos: Salientam-se os seguintes a nível do 2º e 3º ciclo:
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Parlamento dos Jovens: O programa do Parlamento dos Jovens é

organizado pela Assembleia da República, em colaboração com outras
entidades, com o objetivo de promover a educação para a cidadania e o
interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade; foi uma atividade
desenvolvida em várias fases, que envolveram a comunidade escolar e outros
elementos, nomeadamente um Deputado convidado da Assembleia da
República.
Foram promovidos debates sobre o tema “Violência em Meio Escolar”, com a
realização de um processo eleitoral interno, tendo surgido três listas e envolvido
diretamente, nas mesmas, 45 alunos e na eleição e debate todos os alunos do
9º ano. A lista vencedora representou a escola a nível distrital, em Braga.
Durante este processo os alunos tiveram oportunidade de aprofundar os seus
conhecimentos relativamente ao tema, de esclarecer eventuais dúvidas e
desenvolver a sua capacidade de argumentação tendo-se mostrado bastantes
empenhados e interessados em participar nas atividades. É com estas iniciativas
que se promovem os valores da tolerância, da liberdade e da responsabilidade
cívica. Esta atividade foi realizada pela terceira vez na escola e sugere-se a sua
continuidade.


Programa de Educação para a Saúde (P.E.S.), dinamizou um conjunto

de atividades relacionadas com a temática da saúde, em parceria com
professores, departamentos e/ou áreas disciplinares deste Agrupamento e com
instituições locais, tais como Câmara Municipal de Barcelos, Centro de Saúde de
Barcelinhos, Extensão de Saúde de Fragoso, Casa da Juventude de Barcelos,
Cruz Vermelha de Aldreu e Farmácia Carneiro, dando cumprimento ao Plano de
Atividades proposto no início do ano;


Arte Jovem de Barcelos, concurso promovido pela Câmara Municipal de

Barcelos e ao qual o Agrupamento, à semelhança de anos anteriores, concorreu
com trabalhos artísticos de alunos. De salientar que dois trabalhos de alunos da
escola foram premiados;


Escola Eletrão, promovido pela Amb3, com o objetivo de recolher

resíduos Elétricos, Eletrónicos, Eletrodomésticos. A atividade “ Projeto Escola
Eletrão” consistiu na recolha de REEE de toda a comunidade escolar, para
posterior reciclagem. Esta atividade teve a participação de 30 pais e de 40
elementos da comunidade local.
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 Recolha de materiais para reciclagem – Envolveu muitos Encarregados
de Educação de todos os ciclos bem como muitos elementos da
comunidade educativa.
 Recolha de tampas - Foi lançada uma campanha de recolha de tampas de
plástico tendo como finalidade ajudar uma aluna da escola sede a adquirir
as próteses auditivas de que necessitava e que teve uma grande adesão na
escola sede.
Ainda foram desenvolvidas várias atividades da responsabilidade das áreas
disciplinares, que deram um importante contributo para o desenvolvimento
cívico, das quais se destacam:
 Comemoração: do Dia Mundial da Alimentação; do Dia Mundial do Não
Fumador; do Dia Mundial da Saúde; do Centenário da República;
 Palestra de sensibilização “ Violência contra as mulheres/ violência no
namoro”;
 Ação de formação sobre Noções Básicas de Socorrismo
 Semana dos Afetos, com a comemoração do dia mundial da Pessoa
portadora de Deficiência”
 Semana da alimentação
 Semana da ciência
 Campanha de solidariedade “ 10 milhões de estrelas”;
 Palestra sobre Direitos Humanos;
 Comemoração do Dia 25 de Abril;
 Concurso fotográfico “ Um afeto p´ra mim, um afeto p´ra ti e a vida sorri”;
 Feira medieval de Fragoso.
Tendo em conta a análise dos documentos consultados relativos
aos clubes, projetos e atividades são apresentadas sugestões a ter em
conta:
Grelhas de registo de presenças dos alunos dos clubes com registo
efetivo das mesmas
Melhoria da ficha de planificação e avaliação de atividades (no que diz
respeito a quantificar o número de participantes efetivos).
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Participação dos encarregados de educação em reuniões com Dt/Ptt
Os pais/encarregados de educação apresentam níveis de comparência
em reuniões e na escola muito razoáveis quando diretamente convocados. Já os
contactos por sua iniciativa são em menor número, dado que muitos destes
contactos são informais e deles não há registo.
Pré-escolar:

Contactos c/EE-pré-escolar
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100
9190

90
73

64

62
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56

Aldreu
Balugães

40

Durrães

20

Palme
Fragoso

0
1ªreunião 2ªreunião 3ªreunião 4ªreunião

Média

1º ciclo:
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2º ciclo
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3º ciclo

Comportamento e Disciplina
Participações NAC - A análise do número de incidentes registados
resultantes de conflitos e situações de indisciplina e das participações ocorridas
no ano letivo (2010/2011) e que chegaram ao NAC (38), identificando-se como
comportamentos

mais

recorrentes

os

comportamentos

de

agressão

física/violência (15), agressão verbal (6); ofensas morais/verbais a alunos (6);
ofensa

moral/verbal

a

professor

(2);

comportamentos

danosos

(4);

comportamentos civicamente inaceitáveis (4); comportamentos disruptivos (2);
desrespeito à autoridade (2). Embora, o número de ocorrências se mostre
similar, em número, ao ano letivo anterior, os comportamentos sinalizados
diferem na sua forma. As questões relacionadas com o comportamento e
disciplina requerem continuidade de investimento.
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Relativamente a este ano letivo, o maior número de ocorrências continua
a ser sinalizada pelos alunos (23), seguidamente pelos assistentes operacionais
(8) e em número próximo pelos docentes (7).
Os contextos onde ocorrem, com mais frequência, são os espaços
exteriores - recinto escolar (recreio -12, campo de futebol - 4; zona dos
balneários-2; coberto-1) espaço interior (refeitório-4; corredores-2; biblioteca-1;
átrio-1; sala de alunos-1; casa de banho-1), espaço exterior (; fora do portão -2,
autocarro-1) e sala de aula - 10 ocorrências. Foram visados 55 alunos com maior
prevalência de alunos do 3º ciclo
O uso de calão nas relações entre pares nos espaços externos à sala de
aula, avaliado de forma informal, continua a diminuir, mas requer uma atenção
continuada.

Comportamentos

Visados

Proponentes

Nº
P

2009/2010
34
Alunos - 17
Docentes - 9
Assistentes Operacionais - 7

2010/2011
38
Alunos - 23 (10 rapazes
e 17 raparigas envolvidos)
Docentes - 7
Assistentes Operacionais - 8

Rapazes – 44
Raparigas -11
Turma – 9ºB (2)
CEF (1)
Agressão/Violência física - 11;
Agressão física – 15
Desobediência/ Desafio à autoridade - 8;
Agressão verbal – 6
Comportamento danoso/ lesivo de bens e
Ofensas morais/verbais a alunos – 6
equipamentos - 6;
Ofensa moral/verbal a professor - 2
Comportamentos disruptivos em sala de aula - 4; Comportamentos danosos – 4
Comportamento verbal inadequado - 4;
Comportamentos civicamente inaceitáveis – 4
Comportamentos disruptivos - 2
Desrespeito à autoridade – 2
Humilhação – 5
Invasão de privacidade – 3
Comportamento de risco físico e de saúde – 2
Apropriação indevida de equipamento - 1
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Foram desenvolvidas em 2010/2011 pelo Agrupamento ações/estratégias com
vista à melhoria de Resultados:
 Têm sido definidos critérios relativos aos comportamentos/condutas dos
alunos no contexto nas diferentes disciplinas no início de cada ano letivo,
envolvendo os alunos na definição das regras e analisam os
comportamentos dos diferentes alunos e as suas consequências.
Debatem comportamentos específicos quando ocorrem.
 Formação de grupos de intervenção terapêutica para os alunos com
maiores dificuldades comportamentais – encaminhamento pelo NAC em
função das ocorrências e registos.
 Workshop destinado a pais “Práticas Educativas e Desenvolvimento da
Criança” nos jardins de infância de Aldreu, Durrães, Balugães e Fragoso.
 Ação de Sensibilização aos pais “Furto Infantil”.
Dados de avaliação do comportamento dos alunos
1ºCiclo
1º Ano

2º Ano

3º Ano

4º Ano

Excelente

8

11

16

23

Satisfaz Bastante

27

17

27

32

Satisfaz

19

33

35

23

Satisfaz Pouco

-

-

-

-

Não satisfaz

4

7

0

3
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COMPORTAMENTO
Classificação

Total menções

Percentagem

1º

2º

3º

3º

2º

1º

Não Satisfaz

16

11

14

4,9%

3,9%

5,6%

Satisfaz

139

113

110

38,6%

39,8%

49,1%

Satisfaz Bastante

87

100

103

36,1%

35,2%

30,5%

Excelente

42

60

58

20,4%

21,1%

14,8%

TOTAL

284

284

285

100%

100%

100%

1º AN0

2º ANO

3º ANO

4º ANO

TOTAL

TOTAL %

COMPORTAMENTO

Menção
1º

2º

3º

1º

2º

3º

1º

2º

3º

1º

2º

3º

1º

2º

3º

1º

2º

3º

4

3

4

2

4

7

4

4

0

6

0

3

16

11

14

5,6%

3,9%

4,9%

30

25

19

37

27

33

35

31

35

37

29

23

139

113

110

49,1%

39,8%

38,6%

16

18

27

23

24

17

30

27

27

18

32

32

87

100

103

30,5%

35,2%

36,1%

Excelente

8

12

8

5

12

11

10

16

16

19

20

23

42

60

58

14,8%

21,1%

20,4%

Total

58

58

58

67

67

68

79

78

78

80

81

81

284

284

285

100%

100%

100%

Não
Satisfaz
Satisfaz
Satisfaz
Bastante

2º Ciclo
Turma

5ºA

5ºB

5ºC

5ºD

6ºA

6ºB

6ºC

6ºD

6ºE

Comportamento

BST

ST

ST

ST

ST

BST

BST

ST

BST
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3º ciclo
Turma

7ºA

Comportamento ST

7ºB

7ºC

8ºA

8ºB

8ºC

9ºA

9ºB

9ºC

CEF

ST

ST

BST

ST

ST

ST

PST

EX

ST

Na sua maioria os comportamentos disruptivos/indisciplina ocorridos na
sala de aula são resolvidos intra sala, tendo como medidas educativas mais
frequentes a ordem de saída e execução de tarefas com supervisão, sendo
sempre informado o Encarregado de Educação.
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Os comportamentos mais graves (agressão verbal e física, ameaça
verbal, comportamento danoso) foram sujeitos a medidas educativas e corretivas
incluindo o trabalho comunitário, definidas normalmente pelo professor
titular/diretor de turma e elementos do NAC. Alguns alunos foram encaminhados
para o Espaço+, sendo atendidos individualmente ou em grupos terapêuticos.
Alunos com maiores dificuldades comportamentais foram acompanhados a nível
psicológico de forma mais regular.
No

agrupamento,

verifica-se

um

aumento

progressivo

de

comportamentos de indisciplina paralelo aos ciclos, sendo o 3º ciclo a apresentar
uma maior prevalência.
Contributos para a melhoria ao nível do Domínio Comportamento e Disciplina:


Desenvolver o Projeto “Abafa o Palavrão” com Figura Mistério numa
vertente transdisciplinar/Formação Cívica;



Identificação e elaboração pelo Nac de “registo de continuidade” - registo
de alunos com obtenção de maior número de participações, transitando
para o ano seguinte no sentido de aferir as medidas educativas
constantes no código de conduta de acordo com o número de
ocorrências.



Continuar a desenvolver/organizar formação dirigida aos Encarregados
de Educação no âmbito das práticas Educativas Parentais nos vários
níveis de ensino;



Implementação de projeto de animação de recreios através de
estagiário(a) de curso Animador Sócio Cultural (se for possível) e/ou
grupo de jovens voluntários da escola com formação prévia em animação
e gestão de conflitos.



Criação de atelier multimédia para ocupação dos tempos livres de
crianças do 1º ciclo que apresentem comportamentos mais disruptivos



Formação de um grupo “Passo a Passo Peso Certo”, com uma
intervenção multidisciplinar na área da educação física, psicologia,
nutricionismo, para crianças obesas, uma vez que os registos chegados
ao NAC denunciam que se envolvem com muita frequência em
comportamentos de agressão física, vítimas de gozo, perpetuando o
estatuto de vítima-agressor.
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4.2.2 Valorização e Impacto das Aprendizagens
Os docentes do pré-escolar, através dos projetos criados em parceria com
os seus pares e outros pares (Projeto Livro Andante e projeto Construtor de
Histórias), atividades organizadas e realizadas de acordo com o projeto
curricular de turma, procuraram promover o desenvolvimento global do aluno
incitando a aprendizagens significativas e diferenciadas e procuraram ainda
envolver a família no processo educativo.
Foram dinamizadas reuniões com os pais e com docentes do 1º ciclo,
para troca de informação sobre as aprendizagens dos alunos, como reuniões
com a psicóloga e equipa dos apoios educativos, a fim de proceder à
despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e promover a
melhor orientação e encaminhamento da criança.
Com o intuito de contribuir para o sucesso da aprendizagem e para a
igualdade de oportunidades no acesso à escola, foram criadas grelhas, onde
constam de acordo com as orientações Curriculares para o pré – escolar, prérequisitos para as aprendizagens académicas dos alunos, as quais são
orientadoras para o papel de intervenção de cada educador no processo
educativo e sobre os quais é feita uma análise estatística de avaliação.
Destacam-se as seguintes atividades/projetos:
Ao nível de 1º ciclo destaca-se o projeto rios, o projeto da Fundação
Ilídio Pinho, a visita ao Visionarium; a visita ao planetário insuflável Zenius e a
semana das Ciências que tiveram bastante impacto nas aprendizagens dos
alunos pelo seu carácter motivador e por permitirem a aprendizagens através de
atividades experimentais.
No âmbito do serviço de psicologia e orientação prosseguiu-se com a
execução de projetos e ações para a promoção desta dimensão nomeadamente:
O Projeto “Orientação Vocacional.” destinado aos alunos do 9º ano de
escolaridade desenvolvido ao longo do ano letivo e efetuado em parceria com os
professores da Área de Projeto
Sessões com os alunos, de informação, de exploração de interesses vocacionais
e projeto formativo


Feira de Formação;
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Visitas de estudo – Qualifica – Feira de Educação, Formação, Juventude e
Emprego;



Painel “Falar de Profissões/Experiências”;



Palestra a pais “Desenvolvimento Vocacional – Percursos Formativos após o
9º ano de escolaridade”;



Acompanhamento dos alunos e encarregados de educação nas matrículas
de acesso ao secundário (cursos científico - humanísticos ou profissionais);

Continuaram em execução e desenvolvimento os Cursos:
Educação Formação de Adultos (EFA) – ensino básico - 3º ciclo – frequência
de oito alunos; e Secundário – frequência de 16 alunos.
CEF Tipo 2 “Instalação e Operação de Sistemas Informáticos;
A taxa de prosseguimento de estudos revela-se muito positiva. No ano letivo
2009/2010, 94% de alunos prosseguiram estudos, sendo que 54% integram o
ensino secundário em cursos científico - humanísticos e 46% em cursos
profissionais. A percentagem de alunos que não prosseguiram estudos situou-se
nos 6%. Relativamente aos alunos que concluíram o Curso de Educação
formação de Jovens designado “Instalação e Operação de Sistemas
Informáticos”, (alunos que quando integraram o referido curso apresentavam
baixas expectativas face ao futuro) 43% (6 alunos) prosseguiram estudos ao
nível da Formação Profissional com dupla certificação (12º ano de escolaridade
e certificação profissional de nível III).
Quanto ao ano letivo 2010/2011 o número de alunos que prosseguiu
estudos aumentou 2%, sendo que 48% ingressaram em cursos científicohumanísticos e 50% em cursos profissionais de nível III, com equivalência ao 12º
ano.
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Tabela de prosseguimento de estudos
Nº de alunos que concluíram o 9º ano (ensino regular)
Nº de alunos que prosseguiram estudos – Cursos Científico humanísticos
Nº de alunos que prosseguiram estudos – Cursos Profissionais
Nº de alunos que não prosseguiram estudos.
Nº de alunos que concluíram o CEF
Nº de alunos CEF que prosseguiram estudos – Cursos
Profissionais
Nº de alunos CEF que não prosseguiram estudos.

2010/2011

2011/2012

49

50

26 (54%)

24 (48%)

25(46%)

26 (50%)

3 (6%)

1 (2%)

14
6 (43%)

-------

8 (57%)

--------

Projeto “Género e Cidadania
Respondendo ao convite lançado pela DREN e pela DGIDC, numa
reunião, realizada no Porto, em que participaram o subdiretor e os
coordenadores do pré-escolar e do 3º ciclo, a escola participou no projeto
“Género e Cidadania”, consistindo na aplicação dos guiões de educação
elaborados dela CIG para a DGIDC, tendentes ao fomento da igualdade de
género e à desconstrução de estereótipos de género.
Palestras do Curso EFA
Ao longo do ano 2010-2011, os cursos EFA (Básico e Secundário), no
âmbito das suas atividades integradoras / temas de Vida, dinamizaram várias
palestras, abertas a toda a comunidade educativa:
 Violência Doméstica, dinamizada pela Enfermeira Helena Félix, no dia 30
de novembro de 2011;
 Direitos e Deveres – Violência Doméstica, dinamizada pela Dr.ª Teresa
Carvalho, da CIG, no dia 7 de dezembro de 2011;
 “Ambiente e Sustentabilidade” e “Conservação do lobo ibérico”, no dia 30
de março de 2011, dinamizada pelo Eng. Nélson Nobre, da EDF-Portugal
e Dr. Gonçalo Brotas, da Associação O Lobo.
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Para além dos formandos dos dois cursos, participaram nestes eventos
várias pessoas da comunidade educativa, bem como representantes da
autarquia local.
Estas atividades foram avaliadas pelos formandos e pelas equipas
pedagógicas. Os primeiros referiram sempre que elas haviam contribuído para o
desenvolvimento das suas competências.
As equipas pedagógicas consideraram estas atividades muito úteis para
o desenvolvimento das competências dos formandos, salientando que na
preparação dos trabalhos e das palestras tinha havido muito empenho por parte
de todos os formandos, contribuindo, assim, para a sua aprendizagem.
Relativamente às palestras propriamente ditas, a equipa fez uma avaliação muito
positiva, pois, para além da participação dos formandos, tinha havido a
participação de elementos da comunidade educativa, considerando, por isso,
que tinham sido atingidos os objetivos propostos.
4.2.3 Prestação do Serviço Educativo
Articulação e Sequencialidade
Todos os departamentos existentes no agrupamento desenvolvem ao
longo do ano atividades em articulação entre si no sentido de promover uma
articulação efetiva do currículo e a sequencialidade do mesmo. A prestação de
serviço educativo rege-se pela lógica da articulação entre grupos disciplinares e
entre diferentes graus de ensino.
Entre o 1º ciclo e o pré-escolar existe articulação bastante visível em
todas as unidades do agrupamento. A articulação ao nível pedagógico passa
pela troca de informações entre educadores, professores do 1º, professores do
2º e professores do 3º ciclos no sentido de fazer a caracterização dos alunos
que transitam de um ciclo para outro, de modo a que haja um maior
conhecimento dos alunos que mudam de ciclo.
Ao nível das atividades letivas a articulação, existiu, nomeadamente, na
receção aos alunos, na festa de magusto, na festa de Natal, no cantar das
janeiras, dia da floresta, à descoberta dos sabores, pint’ artes, semana da
ciência em que o 1º, 2º e 3º ciclos organizaram vários workshops (matemática,
física, química e TIC) que foram explorados pelos alunos do 1º. Os alunos do pré
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escolar fizeram visitas às escolas de 1º ciclo para puderem realizar uma
transição mais pacífica.
No que se refere ao desenvolvimento de projetos houve articulação no
projeto construtores de histórias.
Nos diferentes departamentos há articulação intra departamental seja na
preparação de atividades seja na elaboração conjunta de planificações e
instrumentos de avaliação, partilha de materiais, metodologias de ensino,
formulação de estratégias para a obtenção de resultados mais satisfatórios. São
elaborados mapas de conteúdos a abordar nos diferentes anos de escolaridade
havendo documentos arquivados nos dossiers que comprovam essa articulação.
De referir ainda a articulação efetuada com os professores das AEC no âmbito
da supervisão cientifica ao nível das áreas disciplinares de inglês, expressões e
educação física.
No que se refere à articulação nos conselhos de turma esta está
mencionada nos PCT abrangendo diferentes domínios:
 ao nível dos conteúdos, mediante as articulações interdisciplinares,
constantes no Projeto Curricular de Turma;
 na definição das competências gerais prioritárias estabelecidas para cada
turma e na definição de formas de operacionalização;
 nas atividades propostas para cada turma, abrangendo um número
variável de disciplinas.

Acompanhamento da Prática Letiva na sala de Aula
O acompanhamento da prática letiva em sala de aula realizou-se apenas
nas aulas assistidas pelo educador/professor avaliador/relator no âmbito da
avaliação docente.
O acompanhamento e supervisão são feitos no âmbito das áreas
disciplinares e em departamento.
Todas as áreas disciplinares elaboram os critérios e instrumentos de
avaliação em sede de reunião de Departamento no início do ano letivo e
posteriormente aprovados em conselho pedagógico.
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Estes documentos encontram-se arquivados nos dossiers de cada área
disciplinar, bem como são disponibilizados na página da internet do
Agrupamento. Também se cumpre o estipulado pela legislação, nomeadamente
a análise e discussão desses documentos com os discentes, bem como dar
conhecimento dos mesmos aos Encarregados de Educação.
Diferenciação e Apoios
No decorrer do ano letivo foram implementadas diversas modalidades de
apoio com o objetivo de superar/minimizar as necessidades identificadas de
forma a promover o sucesso educativo dos alunos, contribuindo assim para a
consecução de uma das metas do Projeto Educativo – Igualdade de
Oportunidades.
Os alunos dos diferentes ciclos de ensino beneficiaram de:
 Apoio Psicológico – no pré-escolar, foi realizada uma avaliação ao nível
dos pré-requisitos da leitura e escrita a todas as crianças (67) com 5 anos
de idade. Embora não houvesse crianças em acompanhamento
psicológico, foram realizadas avaliações e dado o feedback aos
respetivos encarregados de educação e educadores.
 No 1º ciclo 38 alunos, no 2º ciclo, 24 alunos em avaliação/intervenção e
no 3º ciclo, 15 alunos em avaliação/intervenção;
 Terapia da Fala – beneficiaram de terapia da fala 4 alunos do 1º ciclo
(acompanhados pela Terapeuta da EMEC) e 1 aluno do 2º ciclo e 2
alunos do 3º ciclo beneficiaram de intervenção ao abrigo do protocolo de
cooperação com a APACI;
 Apoio Educativo – nas escolas do 1º ciclo beneficiaram desta modalidade
de apoio 26 alunos;
 Apoio Pedagógico Acrescido – esta medida foi aplicada a:
 Língua Portuguesa – foi direcionado para os alunos do 2º ciclo.
Beneficiaram de apoio 25 alunos do 5º ano e 20 alunos do 6º ano
 Matemática - beneficiaram de apoio 23 alunos do 5º ano, 22 alunos do 6º
ano e 32 alunos do 7º ano e 24 alunos do 8º ano;
Sala Estudo Inglês – foi dirigida a todos os alunos do 2º ciclo, à exceção
da turma de Percursos Alternativos e da turma de Ensino Articulado,
contabilizando um total de 128 alunos; no 3º ciclo beneficiaram 188
alunos, 68 alunos do 7º ano, 62 alunos do 8º ano e 58 alunos do 9º ano
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 Sala Estudo Matemática – foi direcionado para todos os alunos do 9º
ano.
 Sala Estudo Português – foi dirigida aos alunos do 3º ciclo, perfazendo
um total de 188 alunos;
 Tutorias – Este ano letivo, apesar do encaminhamento de alguns casos,
que não foi possível contabilizar por não estarem devidamente
registados, não foi possível concretizar esta medida pela impossibilidade
de atribuir mais horas aos docentes.
 Alunos com NEE – 29 alunos estão integrados na educação especial. 10
alunos usufruem de um Currículo Específico Individual, respetivamente: 1
no 1º ciclo, 4 no 2º ciclo e 5 no 3º ciclo. Beneficiam de Adequações
Curriculares Individuais, Apoio Pedagógico Personalizado e Adequações
no Processo de Avaliação 19 alunos, 4 do pré-escolar, 8 do 1º ciclo 1
aluno do 2º ciclo e 6 alunos do 3º ciclo.
 O apoio prestado pelas docentes de Educação Especial, no pré-escolar e
1º ciclo, consistiu numa intervenção individualizada com estes alunos.
Relativamente ao 2º e 3º ciclo, a intervenção direta da professora de
Educação Especial direcionou-se para os alunos com CEI, tendo
prestado apoio de consultadoria aos professores dos restantes alunos.

Planos de acompanhamento/recuperação
1º ciclo
ANO

PLANOS DE RECUPERAÇÃO

SUCESSO

1º

0

2º

13

30,8% (4 em 13)

3º

4

75% (3 em 4)

4º

6

50% (3 em 6)

TOTAL

23

43,5% (10 em 23)
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As medidas propostas para o trabalho a desenvolver:
 Maior atenção ao trabalho do aluno
 Diferenciação de métodos de ensino e de situações de aprendizagem:
o

Adaptar os conteúdos às características dos alunos

o

Elaborar materiais específicos para a superação das dificuldades

o

Proporcionar situações de ensino individualizado

o

Treinar métodos de trabalho

o

Incentivar o trabalho de pesquisa

o

Produzir com maior frequência exercícios práticos de expressão
oral/escrita

o

Treinar o raciocínio lógico e/ou mental através de exercícios
adequados

o

Valorizar a criatividade e o espírito de iniciativa

o

Valorizar os trabalhos de casa, a sua organização e limpeza

o

Valorizar a participação

o

Valorizar a organização

 Treinar comportamentos assertivos
 Apoio Educativo.
 Solicitar a intervenção de um psicólogo e/ou de outro especialista
 Apelar ao Apoio ao estudo em Contexto Familiar:
o

Solicitar para, em contexto familiar:


Estimular o aluno a empenhar-se nas atividades propostas



Verificar o cumprimento dos TPC



Verificar regularmente os cadernos/ material
escolar/caderneta



Estabelecer contactos regulares com o professor

ANO

PLANOS DE ACOMPANHAMENTO

1º

0

2º

3

3º

0

4º

0

TOTAL

3

SUCESSO

33,3% (1 em 3)

33,3% (1 em 3)
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As medidas propostas para o trabalho a desenvolver:
 Estratégias diversificadas / Pedagogia diferenciada na sala de aula:
o

Estimular as competências e interesses do aluno

o

Desenvolver métodos de estudo e de trabalho

o

Orientar / verificar/ controlar o trabalho individual

o

Apelar à participação/ ao cumprimento de regras/ à persistência

o

Utilizar instrumentos de avaliação diversificados

o

Realizar atividades de remediação

o

Utilização de instrumentos de avaliação diversificados.

 Apoio Educativo.
 Adaptações programáticas.
 Apelar ao Apoio ao estudo em Contexto Familiar:
o

Solicitar para, em contexto familiar:


Estimular o aluno a empenhar-se nas atividades propostas



Verificar o cumprimento dos TPC



Verificar regularmente os cadernos/ material
escolar/caderneta



Estabelecer contactos regulares com o professor

2º Ciclo

Medidas educativas -2ºciclo
29 29

30
25
18

20

18
Planos Acomp.

15

1111

10
5

77
0

22

66

56

33
0

0

0

Planos Rec.
Total Planos

4 4

0

1

5º

6ºA 6ºB 6ºC 6ºD

0

01 1 0 1

1

1

6º

2ºC

0
5ºA 5ºB 5ºC 5ºD
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Sucesso Planos-2ºciclo
100

100

100

100

83

94

100

100

100

100

100

100

5º

6ºA

6ºB

6ºC

6ºD

6º

2ºC

80
60
40
20
0
5ºA

5ºB

5ºC

5ºD
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A Abrangência do Currículo e Valorização dos Saberes e da Aprendizagem.

Foram vários os projetos desenvolvidos ao longo do ano, nos vários
ciclos de escolaridade. Alguns implicaram articulação entre ciclos e muitos
dependeram de entidades externas ao Agrupamento.
“Livro Andante”, Esta atividade consiste na escolha de uma história, no
Departamento da Educação Pré-Escolar, para ser levada por todas as crianças
dos Jardins de Infância para ser lida em família. Este projeto é avaliado
trimestralmente.
Construtores de Histórias, projeto dinamizado pela Educação Pré-Escolar e
articulado entre todos os níveis de ensino. Participaram todos os alunos do
agrupamento, educadores, professores do 1º ciclo e diretores de turma nos 2º e
3º ciclos.
Projeto de avaliação dos Pré-requisitos para as aprendizagens académicas
– Avaliar e Intervir; - crianças de 5 anos Por se considerar de extrema
importância deu-se continuidade a este projeto dinamizado pela assessora da
direção, psicóloga Emília Amorim com a colaboração da adjunta do diretor Ana
Araújo da coordenadora do pré-escolar e educadores .
Concurso fotográfico “ Um afeto para mim, um afeto para ti e a vida sorri”;
Numa tentativa de envolver toda a comunidade educativa. Foram atribuídos
prémios às três fotografias mais votadas.
Monitorização do Plano Nacional de Vacinação no âmbito do PES, dando
seguimento ao plano nacional de saúde escolar.
Avaliação Antropométrica o PES em articulação com os docentes de
educação física.
Olimpíadas da Língua portuguesa e Jornadas de Inglês com a participação
de vários alunos.
PRESSE – Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar;
PASSE – Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar;
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PASSEzinho – Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar;
PNPSO - Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral;
Espaço + Gabinete de Apoio ao Aluno;
Centro de Recursos P.E.S.
Biologia - Ciência da Terra e da Vida (9ª edição do concurso “Ciência na
Escola” promovido pela Fundação Ilídio Pinho; Ministério da Educação e Banco
Espírito Santo), dinamizado pelo Jardim-de-Infância de Aldreu, coordenado pelo
educador Jorge Barbosa. O projeto apresentado a concurso recebeu a
designação “Do carro de bois…ao tubo de ensaio”, Merece destaque o facto de
ter sido um projeto apoiado para desenvolvimento;
Biologia - Ciências da Terra e da Vida, projeto dinamizado pelo 1º ciclo, ao
longo do ano, composto por várias atividades tais como “Brincando com as
Ciências”, que consistiu em Woorkshops e saídas de campo e “Experimentando
com Zénius”, que consistiu na realização / visualização de atividades
experimentais :
Os alunos do 1º ciclo da escola sede do agrupamento coordenados pela
professora Herondina Salgueiro participaram com este projeto na 9ª edição do
concurso “Ciência na Escola” promovido pela Fundação Ilídio Pinho. A
participação dos encarregados de educação foi notória na construção de
maquetas e na participação na palestra sobre plano de intervenção para a ribeira
de S. Vicente. Este projeto foi apoiado para desenvolvimento.
Compostagem, projeto dinamizado pelo 1º Ciclo; (escola sede)
Projeto Rios, dinamizado pelo 1º Ciclo; (escola sede)
Natal ecológico, dinamizado pelo 1º Ciclo durante o 1º período escolar.
Programa de Educação para a Saúde (P.E.S.), que dinamizou um conjunto de
atividades relacionadas com a temática da saúde, em parceria com professores,
departamentos e/ou áreas disciplinares deste Agrupamento e com instituições
locais, tais como Câmara Municipal de Barcelos, Centro de Saúde de
Barcelinhos, Extensão de Saúde de Fragoso, Casa da Juventude de Barcelos,
Cruz Vermelha de Aldreu e Farmácia Carneiro, dando cumprimento ao Plano de
Atividades proposto no início do ano;
Arte Jovem de Barcelos, concurso promovido pela Câmara Municipal de
Barcelos e ao qual o Agrupamento, à semelhança de anos anteriores, concorreu
com trabalhos de alunos, da responsabilidade do docente de Educação Visual,
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Gaspar Cordeiro. De salientar que dois trabalhos de alunos da escola foram
premiados;
Escola Eletrão, promovido pela Amb3, com o objetivo de recolher resíduos
Elétricos, Eletrónicos, Eletrodomésticos. Finalizou em Janeiro e foi dinamizado
pelos docentes Gaspar Cordeiro, Isabel Lima e Elisa Cruz;
Parlamento dos Jovens: O programa Parlamento dos Jovens é organizado pela
Assembleia da República, em colaboração com outras entidades, com o objetivo
de promover a educação para a cidadania e o interesse dos jovens pelo debate
de temas de atualidade;
Plano Nacional de Leitura: envolve todos os níveis de ensino, desde o Préescolar ao 3º ciclo. Em articulação com os Conselhos de Docentes e o grupo
disciplinar de Língua Portuguesa foi elaborado um plano de trabalho
“Ler+Saber+” a desenvolver em contexto de sala de aula e fora da sala de aula,
com as obras adquiridas no âmbito dos projetos: “Leitura Vai e Vem” – Pré –
Escolar, “Está na Hora da Leitura” – 1º ciclo, “Quanto Mais Livros Melhor” – 2º
ciclo, “Navegar na Leitura” – 3º ciclo;
Concurso Nacional de Leitura, promovido pelo Plano Nacional de Leitura em
parceria com a RTP, destina-se aos alunos do 3º ciclo e os alunos têm que ler as
obras selecionadas (3 em cada fase) para prestação de provas escritas e orais.
Este concurso realiza-se em 3 fases: 1ª fase – a nível da escola são apurados
três alunos do 3º ciclo; 2ª fase – a nível distrital, participam os 3 alunos apurados
na 1ª fase; 3ª fase – a nível nacional em que participam 2 alunos apurados na
distrital;
@@@.conversa.com: Na última quinta-feira de cada mês, são convidados
cidadãos que de alguma forma se distinguem e que são uma marca na sua
atividade, nomeadamente cidadãos ligados à escrita, à cultura, artesanato,
desporto…, assim como convidados para falar de orientação vocacional.
Projetos de Matemática

SuperTMatik; Mais Mat; Desafios Alea Projetos

Pólya; Equamat). Nestes projetos participaram ---- alunos tendo um aluno
conseguido o 3º lugar a nível nacional.
Os Clubes propostos para funcionar no ano letivo ao qual se reporta o presente
relatório, inseriram-se em várias áreas de intervenção.
Na área da Educação Cívica, foram propostos e aprovados os seguintes
clubes:
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Clube de Voluntariado, dinamizado pelos docentes José Manuel Araújo e José
Manuel Reis com 10 alunos inscritos.
Clube da Proteção Civil, dinamizado pelos docentes Rolando Pinto e José
Manuel Araújo com a colaboração dos alunos do CEF
Assembleia de Delegados, dinamizado pelos docentes Octávio Tomás e
Fátima Chavarria. _ Todos os delegados de turma

Na área da Educação Desportiva:
Desporto Escolar, coordenado pelo docente Rui Silva

Na área da Educação Artística foram propostos e aprovados os seguintes
clubes:
Clube de Artes Plásticas, dinamizado pelos docentes Fernanda Sá e Manuel
Cândido Sá; 25 alunos inscritos;
Clube das Ciências, Ambiente e Arte, dinamizado pelos docentes Elisa Cruz, Isabel
Lima e Gaspar Cordeiro;
Clube de Música e Dança, dinamizado pelas docentes Lígia Alves e Iva Mendes; 32
alunos inscritos;
Na área Científica foram propostos e aprovados os seguintes Clubes:
English Lab, dinamizado pelos docentes da área disciplinar de Inglês Conceição
Sousa, Silvina Ferreira e Nelson Lima; participação assídua de 55 alunos;
Clube de Escrita Criativa, dinamizado pelo docente de Língua Portuguesa,
Adão Soares; com a participação de onze alunos;
Oficina de Leitura, dinamizado pela docente de Língua Portuguesa, Andreia
Torres. Participação de 10 alunos;
Do relatório de avaliação dos projetos/clubes a coordenadora salienta
que, de uma forma geral, as atividades realizadas nos diversos Clubes/ Projetos
continuam a ser de extrema importância pois têm permitido aos alunos
desenvolverem a sua autonomia, responsabilização, cooperação nos trabalhos
de equipa, respeito pelos colegas e pelos trabalhos que eles efetuam e a
sociabilização, entre outras. Tomam ainda consciência dos problemas
ambientais revelando mais interesse pela defesa e preservação do ambiente.
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As atividades realizadas nos Clubes/Projetos ajudam ainda a desenvolver
nos alunos, competências ao nível de várias áreas disciplinares, nomeadamente
Língua

Portuguesa,

Matemática,

Educação

Física,

Ciências

e

Novas

Tecnologias da Informação e Comunicação, entre outras. Permitem desenvolver
a auto estima, o respeito mútuo e responsabilidade visando a sua integração
plena na sociedade como cidadãos autónomos, justos e organizados, a
promover a igualdade de oportunidades de sucesso escolar contribuindo para o
não abandono escolar e criando nos alunos a imagem de uma escola útil, aberta
e agradável e também a sensibilizar os alunos para uma cidadania responsável.
Os alunos, em particular os que nas aulas revelam mais dificuldades de
concentração, esforçam-se na realização destas tarefas, e aos poucos têm vindo
a demonstrar um maior gosto pela escola e ocupam de forma criativa e
responsável os seus tempos “livres”.
4.2.4 Organização e Gestão Escolar
Conceção, planeamento e desenvolvimento da atividade
No âmbito da conceção, planeamento e desenvolvimento da atividade
procede-se à planificação, execução, avaliação e divulgação das atividades onde
os parceiros educativos participam, e têm conhecimento direto (brochuras,
reuniões, conversas informais, placares informativos, jornais, …) das suas
dinâmicas. A avaliação efetuada assume também uma metodologia de avaliação
da componente processual, onde os pontos fortes, e a rever, são definidos e
objeto de intervenção/reformulação.
Gestão dos recursos humanos
A gestão dos recursos humanos docentes e não docentes é efetuada, em
primeira instância, pela direção do agrupamento respeitando a legislação em vigor
e tendo em atenção o perfil de funcionalidade de cada um. Cada coordenador de
estabelecimento procede à gestão direta dos recursos ao dispor cumprindo as
normas estabelecidas.
As substituições do pessoal em falta são efetuadas tendo sempre por
finalidade que os alunos não sejam penalizados na sua componente letiva.
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Gestão dos recursos materiais e financeiros

A gestão dos recursos financeiros, obtidos através do financiamento
da Câmara municipal e Orçamento, cabe ao Conselho administrativo do
agrupamento. Os coordenadores das diferentes unidades do agrupamento e dos
diferentes departamentos apresentam a requisição dos materiais necessários
para o desenvolvimento da atividade letiva para ser sujeita a cabimentação. É
notória a otimização dos recursos para o apetrechamento das diferentes
unidades do agrupamento no âmbito dos materiais necessários para o
funcionamento de cada unidade. No que se refere à gestão das instalações,
reparações e seu apetrechamento, em parceria com a Câmara Municipal, tem
sido feito um esfoço para que as condições de funcionamento sejam
asseguradas e, aos poucos, melhoradas. No último ano não foram efetuadas
obras de fundo em nenhum dos estabelecimentos.
A falta de pavilhão gimnodesportivo na escola sede continua a ser um
dos pontos que merece mais reparos. É constantemente apontado como um
ponto fraco do agrupamento e apesar dos diversos contactos efetuados com as
entidades competentes ainda não foi possível solucionar. É importante salientar
o trabalho efetuado pelo pessoal não docente e alguns elementos do pessoal
docente no embelezamento da escola sede (construção de painéis, pintura de
espaços)
De referir que a dinamização de alguns projetos, pelo jardim de infância
de Aldreu, tem permitido a obtenção de prémios que têm sido utilizados para a
aquisição de materiais tecnológicos e pedagógicos para a respetiva sala.
Participação dos pais e outros elementos da comunidade educativa
Encarregados de educação
Os pais/Encarregados de Educação são membros de pleno direito da
comunidade educativa e como tal devem participar, dentro do possível, nas
várias atividades que decorrem ao longo do ano.
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Os pais, na reunião do início do ano e durante o ano letivo participam,
através dos seus órgãos, na organização e gestão escolar.
É norma comum nos jardins de Infância do Agrupamento a participação
dos pais e da comunidade nas dinâmicas diárias e dos projetos desses
estabelecimentos.
No ano a que respeita este relatório na Educação Pré-escolar, e num
total de 17 projetos/atividades/concursos dinamizados de forma direta e ativa,
76% abrangem a participação dos pais e/ou da comunidade educativa.
No 1º ciclo a participação denotou-se de modo indireto na preparação de
atividades como a Festa de Natal (um pouco por todas as escolas do
Agrupamento) elaboração de fantasias de Carnaval (um pouco por todas as
escolas do Agrupamento), mesas de Páscoa (na escola sede) e feira medieval,
Na palestra sobre a Ribeira de S. Vicente houve uma participação direta
e efetiva dos Encarregados de Educação sendo até intervenientes na referida
comunicação.
Salientamos a ação de sensibilização sobre o furto infantil ministrada
pelos serviços de Psicologia e Orientação que contou com um vasto número de
Encarregados de Educação.
No que concerne ao 2º e 3ºciclos realmente não foi possível obter dados
concretos sobre o número de participação dos pais e outros elementos da
comunidade educativa nas atividades dinamizadas por Clubes, Projetos e Áreas
Disciplinares, uma vez que a ficha de planificação de atividades utilizada no ano
letivo 2010/2011 não faculta esses dados, pelo que já foi reformulado e aprovado
novo modelo em Conselho Pedagógico. No entanto, os pais e encarregados de
educação envolvem-se frequentemente em atividades escolares, como é o caso
da comemoração dos Dias do Pai (cerca de 80) e da Mãe (cerca de 100), do
Arraial e da Feira Medieval.
A associação de pais, em conjunto com os Professores de atividade física
de AEC, promove, anualmente, um torneio de futebol destinado aos alunos do 1º
ciclo que envolve todas as turmas do agrupamento.
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No que se refere à participação dos representantes dos encarregados de
educação nos órgãos em que têm assento verificamos o seguinte:
.

Conselho Pedagógico:
Foram realizadas 13 reuniões deste órgão. A representante dos

encarregados de educação foi convocada para 9 reuniões, tendo participado
apenas em 5.
Conselho Geral:
Participam neste órgão 4 pais/encarregados de educação. Foram
realizadas 4 reuniões.
Verifica-se que apenas um pai participou em todas as reuniões e, no
cômputo geral foram registadas 62,5% de presenças.
Conselhos de turma
No que se refere aos 2º e 3º ciclos a participação dos representantes dos
encarregados de educação em reuniões do conselho de turma é de 50%.
De referir que em algumas turmas os dois encarregados de educação
faltaram às duas reuniões para que foram convocados apesar de estas se
realizarem em horário pós letivo. Nas intervenções efetuadas os encarregados
de educação referem quase sempre os mesmos assuntos (Transportes e
cantina) e apresentam quase sempre uma visão pessoal do assunto.
Daqui se pode inferir que o papel dos representantes dos
encarregados de educação da turma ainda não foi bem entendido e será
importante “trabalhar” um pouco esta função.
Outros elementos da comunidade
Várias

associações

se

constituíram

parceiras

da

escola

no

desenvolvimento das atividades:
A Parque Litoral Norte participou na palestra da Ribeira de S. Vicente.
O CMIA (Viana do Castelo) no projeto rios.
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A associação Lírios do Neiva no dia da árvore e dia Mundial da Criança.
A Associação de Pais de Fragoso na viagem de finalistas do 4º ano.
Gabinete de Atendimento à família (Viana do Castelo): visita de estudo
dos cursos EFA.
EDF-Portugal: cedência de técnicos da empresa para palestras nos
cursos EFA e no painel de profissões.
DECO: palestra a cargo de um jurista, no âmbito das atividades do curso
EFA-B3.
CIG: palestra por um elemento da Comissão para a Igualdade de
Género, no âmbito das atividades do curso EFA-NS.
As entidades autárquicas também participaram, nomeadamente com o
imprescindível apoio financeiro.
Equidade e justiça

A equidade e justiça são duas vertentes onde a ação do agrupamento se
tem afirmado. O agrupamento está atento aos problemas e desenvolve ações
diferenciadas no sentido de disponibilizar a todos os alunos os meios e as
condições para o seu sucesso educativo.
No âmbito pedagógico, e tendo em atenção que muitos alunos provêm de
meios familiares com um nível socioeconómico e cultural médio baixo, são
disponibilizados apoios no sentido de melhorar os resultados e a ultrapassagem
de dificuldades. Estão neste caso as aulas de SEP. SEM, SEI; os APAS, o apoio
educativo no 1º ciclo.
É também relevante o trabalho efetuado para incutir nos alunos desde o
pré-escolar os valores da igualdade, justiça, responsabilidade e solidariedade ao
desenvolver projetos como “Irmãos Koala – Pequenos Ajudantes 2”, o qual se
focalizou nos valores humanos universais (solidariedade e ajudar o outro).
Também com o projeto “Género e Cidadania” foi notório o trabalho com os
referidos valores de equidade e justiça.
A educação para a igualdade e para a justiça está presente nas
planificações de Formação Cívica, constantes nos PCT.
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Nos 3ºe 4º anos do 1º ciclo e nos 2º e 3ºciclos os alunos são chamados a
procederem à sua autoavaliação tendo por base os critérios definidos em cada
área disciplinar. Na sua maioria revelam sentido de justiça.
No âmbito social o agrupamento fornece suplemento alimentar a meio da
manhã e da tarde aos alunos mais carenciados sinalizados pelo diretor de turma.
No ano letivo 2010/2011 foram abrangidos por esta medida 13 alunos.
Ao longo do ano foram desenvolvidas campanhas que apelavam à
solidariedade:
Uma campanha de recolha de roupas para fazer chegar a alunos com
dificuldades (diretamente ou em parceria com o centro social)
Uma campanha de recolha de tampas plásticas revertendo para a
compra de próteses auditivas para uma aluna da escola.
Uma campanha de venda de trabalhos feitos pelos alunos para recolha
de fundos para a Cáritas (foi entregue um total de 150 euros no âmbito desta
campanha à Cáritas de Braga:
Campanha – um milhão de estrelas – venda de velas revertendo o lucro
para a Cáritas (venderam-se 200 velas)
4.2.5 Liderança
Visão e Estratégia
A direção do agrupamento tem desenvolvido a sua ação tendo por base
uma relação de confiança e de responsabilidade partilhada com as várias
lideranças intermédias do agrupamento e os diferentes atores educativos.
Nesse sentido, no início do ano, promove reuniões com o pessoal
docente e não docente, pais e encarregados de educação, centros sociais,
autarquias e associações de pais para definir metas e harmonizar formas de
atuação.
Verifica-se que a participação nessas reuniões tem sido deficitária por
parte dos elementos das juntas de freguesia, tendo neste ano letivo obtido 50% de
participação.
Anualmente é pedido às áreas disciplinares que definam metas para a
melhoria dos resultados académicos dos alunos, partindo dessa base para a
definição da meta global do agrupamento
O plano anual de atividades é elaborado por uma comissão depois de

92
2009/2011

Equipa de autoavaliação

analisadas as propostas dos diferentes departamentos, tendo por base a
consecução das metas do projeto educativo, sendo depois discutido e aprovado
em conselho pedagógico e conselho geral.
A execução do plano anual de atividades e a consecução das metas do
projeto educativo são objeto de avaliação e acompanhamento por parte da
direção, do conselho geral, do conselho pedagógico e departamentos.
As diretivas que saem do conselho geral são transmitidas à direção
sendo posteriormente dadas a conhecer à comunidade educativa. Há uma boa
relação e articulação entre os diferentes órgãos do agrupamento

Motivação e Empenho

A direção tem a noção de que é necessário manter elevados níveis de
empenho e motivação, pelo que analisa, regularmente, os dados disponíveis a fim
de aferir os procedimentos.
No que se refere à assiduidade dos alunos esta é monitorizada pelos
titulares/diretores de turma, não se verificando índices elevados de absentismo

Ano letivo 2010/2011
1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

49764

36714

27666

286

159

nº alunos

211

907

3356 3335

Total faltas

1,82%12,13%9,08%

nº dias

%

O pessoal docente apresenta uma taxa total de absentismo de 12,49% e
o pessoal não docente de 12,53%
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Se retirarmos o absentismo originado por doença de longa duração e
pelo gozo de licenças de maternidade e parentalidade o absentismo cifra-se nos
10,8% para o pessoal docente e 12,53% para o pessoal não docente.
Comparativamente com o ano anterior verifica-se um aumento do absentismo de
no pessoal docente e uma diminuição no pessoal não docente.

Total de faltas do pessoal não docente
2009/2010

2010/2011
14235

39

38

Nº funcionários

13870

2176,5 1738,4

Total de Faltas

15,29% 12,53%

Total de dias

% de faltas

Excluíndo faltas por motivo de paternidade/maternidade e
por doença prolongada
2009/2010

2010/2011
14235

39

38

Nº funcionários

13870

1540,5 1377,4

Total de Faltas

10,82% 9,93%

Total de dias

% de faltas

Total de Faltas do Pessoal docente
2009/2010

2010/2011
36865

4309,4
101

33215

4150,2

91

Nº funcionários

11,69% 12,49%

Total de Faltas

Total de dias

% de faltas
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Excluíndo faltas por motivo de paternidade/maternidade e por
doença prolongada
2009/2010

2010/2011
36865

101

3363,4

91

Nº funcionários

33215

3596,2

Total de Faltas

9,12%

Total de dias

10,83%

% de faltas

No que se refere à presença do pessoal docente e não docente nas
reuniões é de referir que, nos diversos órgãos, se verificaram as seguintes
percentagens de absentismo

Conselho Geral
A percentagem de absentismo do Pessoal Não Docente foi de 25% (mais
5% que o ano anterior), dos Representantes da Autarquia 70% (menos 10% que o
ano anterior) e dos Representantes do Pessoal Docente, aproximadamente 4,2%
(no ano anterior não se registou absentismo). Não se regista absentismo nos
Representantes da Comunidade Local.

Conselho pedagógico
A percentagem de absentismo dos membros que fazem parte do
Conselho Pedagógico foi de aproximadamente 2,4% (menos 1,5% que o ano
anterior) para os professores, de aproximadamente 44,4% (mais 4,4% que o ano
anterior) para a Representante da Associação de Pais e para o Representante do
Pessoal Não Docente aproximadamente 33.3% (no ano anterior não se verificou
absentismo).

Departamentos curriculares
A percentagem de absentismo dos docentes que fazem parte dos
Departamentos Curriculares foi de aproximadamente 3,4% (mais 0,3% que o ano
anterior).
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Áreas Disciplinares
No Agrupamento de Escolas de Fragoso existem 16 áreas disciplinares.
Constatou-se que a maioria das áreas reuniu mais vezes do que aquilo que
estipula o Regulamento Interno deste Agrupamento, isto é, que cada área
disciplinar deve reunir pelo menos duas vezes por período.
A percentagem de absentismo dos membros que fazem parte das
diversas áreas disciplinares foi de aproximadamente 0,6% (menos 0,1% de
absentismo que o ano anterior). Relativamente aos professores das AEC a
percentagem é de 45% (mais 38,7% que o ano anterior).
Conselho de docentes Titulares de Turma do 1.º ciclo
A percentagem de absentismo de professores é de aproximadamente
0,8% (menos 0,9% que o ano anterior).
Conselho de Docentes Titulares de Turma do 1.º Ciclo e de professores
de AEC
Neste conselho realizaram-se 3 reuniões e foram sempre convocados 15
professores. Verificou-se uma percentagem de absentismo dos professores de
2,2%. (menos 0,3% que o ano anterior). Nestas reuniões também foram sempre
convocados 13 professores das AEC onde se registou uma percentagem de
absentismo de aproximadamente 43,6% (mais 8,6% que o ano anterior).
Conselhos de ano do1º ciclo
Foram realizadas 4 reuniões. O absentismo nestes conselhos é de 3,7%.
Conselho dos Diretores de Turma dos 2.º e 3.º ciclos
Foram realizadas 6 reuniões ao longo do ano letivo. Foram sempre
convocados o Representante do Ensino Especial e dezanove Diretores de
Turma. A percentagem de absentismo dos Diretores de Turma às reuniões deste
conselho é de aproximadamente 1,7% (menos 3,6% que o ano anterior).
Conselhos de Turma - 2º e 3º ciclo e CEF
A percentagem de absentismo dos professores é aproximadamente 2,2%
(menos 0,2% que o ano anterior), dos Representantes de Pais e Encarregados
de Educação é de 37% (mais 12% que o ano anterior) e a dos alunos ronda os
30,4% (mais 21,7% que o ano anterior)
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Curso de Educação Formação (CEF) - Reuniões quinzenais
Ao longo do ano letivo o CEF realizou 28 reuniões. Foram sempre
convocados 12 docentes. O absentismo foi muito reduzido nestas reuniões,
aproximadamente 0,9% (menos 1,7% que o ano anterior),
Cursos EFA – Básico e Secundário
No Curso EFA – Básico verificou-se que foram realizadas 17 reuniões.
Foram 6 os professores convocados para as reuniões deste curso. A
percentagem de absentismo é de aproximadamente 1% (menos 1% que o ano
anterior
Relativamente ao Curso EFA – Secundário foram sempre convocados 7
professores nas 17 reuniões. Não se registou absentismo (menos 1,9% que o
ano anterior).
Reunião do Conselho de Docentes do 1.º Ciclo e de Docentes do Préescolar
Este conselho reuniu 5 vezes. O número de professores convocados do
1.º ciclo foi sempre o mesmo, de 17 professores. A percentagem de absentismo
a este conselho é de aproximadamente 2,5 % (em relação ao ano anterior este
conselho só reuniu uma vez estando presentes todos os docentes convocados).
Serviços Especializados da Educação Especial
Foram realizadas 7 reuniões. Destas 7, há reuniões só com a equipa da
Educação Especial e/ou com as psicólogas e/ou terapeuta da fala ou então há
reuniões com a equipa da Educação Especial e professores dos alunos da E. E.
e/ou psicóloga. Para além das reuniões da E.E., durante o ano realizaram-se 3
reuniões com todos os docentes que lecionam áreas específicas dos 2.º e 3.º
ciclos com os alunos de NEE.
Verificou-se que a percentagem de absentismo dos professores dos alunos de
NEE do 2.º e 3.ºciclos foi de aproximadamente 5,1%. Não se registou
absentismo por parte dos outros elementos.
Clubes/Projetos
Realizaram-se 4 reuniões dos Clubes. A percentagem de absentismo é
de aproximadamente 1,7% (menos 0,5% que o ano anterior).
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Podemos daqui inferir que o absentismo não é, de uma forma global, um
problema grave neste agrupamento.
O nível de motivação para o desempenho da atividade docente e não
docente pode ser avaliado pelo investimento que cada um faz na formação para o
seu desenvolvimento profissional
O pessoal não docente investiu na sua formação tanto ao nível da
formação profissional como pessoal.

Formação do Pessoal não docente

67,60%
32,40%

Realizaram

Não Realizaram

A percentagem de pessoal docente que realizou formação no ano letivo
2010/2011é superior a 80%.
De referir que a percentagem de formação creditada é superior a 90%,
sendo de realçar a formação no âmbito do programa Presse que decorreu no
agrupamento.

100%
80%
60%
40%
20%
0%

78%
22%

94%

100%

5,50%

Realizaram

0%

79%

80%

21%

20%

81%
19%

Não Realizaram
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100%
80%
60%
40%
20%
0%

86%

100%

14%

78%
22%
0,00%

Formação Creditada

100%

93%

7%

100%

0%

0%

Formação não Creditada

No âmbito das Tic, e do novo programa de português também se
desenvolveu formação no agrupamento.

Abertura à Inovação

O agrupamento tem seguido uma política de abertura constante à
inovação. Isso se pode constatar através da adesão aos vários projetos tanto no
âmbito do ministério da educação como de outras entidades.
Este ano destacamos o desenvolvimento do programa Passe e do
programa Presse onde, numa parceria entre o centro de saúde, o centro de
formação e o agrupamento, foi possível promover a formação de docentes na
área da educação sexual em meio escolar e implementar o programa de
educação sexual no agrupamento.

Plano da Matemática
Quando foi elaborado o Plano de Matemática I, (em julho de 2006) os
professores envolvidos entenderam que a principal razão do insucesso era a
falta de hábitos e métodos de trabalho e de estudo. Neste plano foram criados
um conjunto de medidas para aumentar o sucesso na disciplina (2006/2009). Em
julho de 2009 foi elaborado o Plano de Matemática II, alargado ao primeiro ciclo.
No primeiro ciclo, o principal objetivo era desenvolver capacidades de cálculo
mental, raciocínio e comunicação. O trabalho tem sido desenvolvido num tempo
de Apoio ao Estudo, dedicado a jogos matemáticos e nas novas metodologias do
ensino da matemática, em grande parte fomentadas pelos novos programas.
Começa a notar-se melhorias sendo a comunicação matemática o domínio onde
se regista mais dificuldades. Os alunos apresentam muitas dificuldades em
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exprimir os processos e ideias matemáticos que os conduziram a um resultado,
assim como serem críticos em relação a este. No segundo e terceiro ciclos, este
plano é uma continuação do trabalho iniciado com o plano anterior (PMI).
Manteve-se a essência dos objetivos traçados no anterior plano, reforçando
algumas estratégias já aplicadas. Destas consideram-se pilares o estudo
acompanhado (um tempo semanal, no 2º ciclo e nono ano e dois tempos nos
sétimo e oitavo anos) e o SEM.
Em Estudo Acompanhado o trabalho conjunto de um par pedagógico em
sala de aula, contribuiu para uma aprendizagem mais significativa por parte dos
alunos, uma vez que permitiu a implementação e o desenvolvimento de
atividades mais diversificadas e enriquecedoras. Algumas destas práticas foram:
cálculo mental; reforço do estudo individual; desenvolvimento da autonomia dos
alunos; resolução de problemas do Projeto 1000 Itens e Exames Nacionais;
áudio testes, De um modo geral, os alunos aderem bem às aulas de Estudo
Acompanhado que se traduzem em tempos de estudo efetivo para a disciplina
de Matemática.
A Sala de Estudo de Matemática (SEM) para os alunos do 9ºano foi uma
medida introduzida à luz do PMI, no início do ano letivo 2007/2008. Esta medida,
por ser bastante positiva, foi posteriormente alargada às disciplinas de Língua
Portuguesa e Inglês.
Sendo os novos programas uma medida, do Plano da Matemática, a nível
nacional, tudo o que se faz no âmbito dos novos programas também se pode
considerar metodologias/estratégias do PMII. Estas são orientadas para o ensino
pela

descoberta

dando-se

muita

importância

ao

desenvolvimento

das

capacidades transversais- resolução de problemas, raciocino e comunicação
matemática. Não sendo uma estratégia de aplicação direta aos alunos mas de
grande importância para a qualidade das suas aprendizagens, revela-se o
trabalho colaborativo (preparação tarefas a propor aos alunos, discussão de
propostas de planificação de aulas, definição de estratégias, elaboração de
fichas de avaliação e respetivos critérios de classificação) desenvolvido nas
reuniões semanais, no âmbito do plano da Matemática. Dado o tempo
insuficiente destas reuniões para desenvolver todo o trabalho necessário, os
professores continuam a fazê-lo fora dos seus horários de trabalho.
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Tendo em conta os resultados obtidos, considera-se que o trabalho
desenvolvido é muito positivo.
No âmbito dos Novos Programas a área disciplinar de Matemática aderiu
no ano piloto, sendo que para estas turmas não esteve disponível manual para
adotar. Foi disponibilizado pela escola um bloco de noventa minutos semanal
para coordenação dos Novos Programas de Matemática, este bloco foi
essencialmente utilizado para conceção de materiais de apoio à sua
implementação, nomeadamente fichas de trabalho, tarefas, fichas informativas,
etc.
Semanalmente nas reuniões do Plano da Matemática, com todos os
docentes que lecionavam a disciplina no 2º e 3ºciclos, partilhavam-se materiais,
experiências e também havia lugar para a divulgação dos temas abordados e
partilha dos materiais fornecidos nas reuniões do PMII e do NPMEB II. Durante
este ano letivo houve nove reuniões, tendo cada uma a duração de 3 horas, com
a professora acompanhante e professores de outras escolas da área de
Esposende envolvidos no PMII e no NPMEB II.
PROJETO PROMED
Política e Procedimentos de avaliação das aprendizagens
Práticas PROMED são práticas de utilização formativa dos resultados da
avaliação externa das aprendizagens, ou seja, são práticas assentes em
estratégias de intervenção na sala de aula ou nas dinâmicas de funcionamento
das estruturas orgânicas da escola que conduzam à melhoria das aprendizagens
e/ou do ensino e cujo ponto de partida tenham sido os resultados obtidos pelos
alunos em qualquer dos dispositivos de avaliação externa produzidos pelo
Ministério da Educação – exames nacionais, provas de aferição e testes
intermédios. As práticas PROMED devem atender a um conjunto de critérios
gerais para, respeitando a sua definição, poderem ser reconhecidas com o Selo
de Qualidade PROMED. A Escola inscreveu-se neste projeto candidatando-se
ao Selo de Qualidade PROMED. O grupo disciplinar de Matemática elaborou um
PowerPoint e uma comunicação/resumo onde se descreveram as práticas
orientadoras no âmbito das avaliações das aprendizagens que foi enviado para o
GAVE.
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Novos Programas de Português do Ensino Básico (NPPEB)
Na sequência da homologação do novo Programa de Português do
Ensino Básico, em março de 2009, foi concebido um Plano de Implementação do
mesmo com o objetivo de apoiar as escolas e os professores em práticas
pedagógicas que permitam a operacionalização dos novos textos programáticos.
No sentido de preparar as reformas propostas ao nível da Língua
Portuguesa, a escola aderiu a este plano de implementação dos Novos
Programas de Português do Ensino Básico. Com esse objetivo, no ano letivo
2009-2010 indicou dois docentes do quadro, um do segundo e outro do terceiro
ciclo, para frequência da formação da DGIDC sobre os NPPEB.
Dando seguimento ao trabalho encetado, seguindo as orientações da
DGIDC e DGHRE, disponibilizou dois tempos semanais no horário dos
professores de Língua Portuguesa do 2º e 3º ciclo, abrangendo 8 docentes.
Nestes encontros semanais, tendo por base os documentos “Roteiros de
Trabalho” elaborados pela Comissão de Acompanhamento da implementação
dos Novos Programas de Português, orientados pelos docentes que haviam
frequentado a formação no ano anterior, os docentes refletiram sobre os novos
programas, partilharam e elaboraram materiais para aplicação em sala de aula.
Durante este ano letivo, realizaram-se 30 sessões, com a presença de
todos os elementos.
Todos os participantes consideraram estas sessões de grande
importância, pois possibilitou um trabalho de aprofundamento e conhecimento do
programa, para além de ser um espaço de partilha de materiais, ideias e
preocupações. Esta apreciação levou o grupo a solicitar a um dos colegas com
CAP de formador que dirigisse ao Centro de Formação de Barcelos a proposta
para a realização de uma ação de formação creditada sobre os novos
programas, formação que teve início em setembro do presente ano, num total de
51h.
Projeto “Género e Cidadania”
Respondendo ao convite lançado pela DREN e pela DGIDC, numa
reunião, realizada no Porto, em que participaram o subdiretor e os
coordenadores do pré-escolar e do 3º ciclo, a escola participou no projeto
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“Género e Cidadania”, consistindo na aplicação dos guiões de educação
elaborados dela CIG para a DGIDC, tendentes ao fomento da igualdade de
género e à desconstrução de estereótipos de género.

Alunos envolvidos
50

44

40

36

32

27

30
20

Raparigas

13

12

7

10

6

3

rapazes

5

0
Pré-esc

7ºA

cef

9º

EFA

turmas envolvidas
7

8
6

4

3

4
2

1

1

7º

CEF

2

0
Pré-esc.

9º

EFA

Total

Prof. envolvidos
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

16

4

3
1

Pré-esc.

AP

FC

2

2

2

TIC

EF

CN

1
EMRC

2

CMA

1
SPO

total
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
- a) “Género e quotidiano em diferentes gerações”;
- a1) “As crenças e os estereótipos de género nas atividades profissionais”;
- d) “Género e as práticas desportivas”;
- e) “Novo desporto, não marcado pelo género”;
- n) “Trajetórias profissionais e género;
- o) “Ocupação do tempo e género”;
- r) “Atividades de rapazes e raparigas com as TIC;
- q) “Género e atividade com as TIC;
- g) “Género e comportamentos de risco em saúde”
OUTRAS ATIVIDADES FOMENTANDO A IGUALDADE DE GÉNERO


Orientação escolar/profissional dos alunos (em grupo e individual)



Feira de Formação – participação das escolas secundárias, profissionais
e centros de formação da área de abrangência, para desenvolvimento de
atividades e divulgação das suas ofertas formativas;



Visita à Feira de formação – Expo;



Painel de profissionais – “Falar de profissões /experiências”



Workshop destinado a pais – percursos e ofertas formativas após o 9º
ano



@@@. conversa.com … profissionais



Participação no “Parlamento dos Jovem”, fomentando e estimulando a
igualdade de género;



Dinamização da Assembleia de Delegados;



Palestra sobre “Violência Doméstica” – direitos e deveres;



Palestra “ Mulheres na 1ª República”
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Nota: Na elaboração do projeto, e consequente escolha de guiões e
atividades a aplicar, foram tidos em conta os seguintes critérios:


disponibilidade dos docentes;



relação das temáticas a abordar com os conteúdos
programáticos, por forma a não sobrecarregar os colegas;



pertinência das questões tendo em conta o contexto
sociocultural;

IMPACTOS NOS ALUNOS E NOS PROFESSORES
Os

alunos

aderiram

entusiasticamente

às

atividades

propostas

participando ativa e criativamente nas mesmas.
Com o decorrer das atividades, em especial nos momentos de
“justificação” de escolhas efetuadas, transpareciam, por vezes, estereótipos
marcados pelo género, deixando transparecer o meio cultural envolvente.
No

entanto,

perante

o

confronto

de

ideias

e

às

questões

problematizadoras, notou-se uma mudança relativamente às questões de
género.
Na globalidade, os alunos consideraram positiva a sua participação no
projeto, não só pelo que significou de inovação, mas, essencialmente, por lhes
permitir refletir em questões ancestralmente assumidas como normativas e
reproduzidas pelos padrões culturais, sem reflexão pessoal, por forma a integrálas na sua idiossincrasia.
Os professores consideraram as atividades como gratificantes. Em
primeiro lugar porque há a tendência comodista a aceitar determinadas
situações,

com

as

quais,

refletidamente,

não

concordamos

e

que

frequentemente não praticamos. Em segundo lugar, porque constituiu um
desafio contribuir para a desconstrução de estereótipos de género que
enfermam a nossa sociedade e urge alterar em prol de uma sociedade
verdadeiramente igualitária, nos direitos e nos deveres, onde a sexualidade seja
vista como um complemento enriquecedor e não como marca diferenciadora que
fomenta a discriminação e a perpetuação da desigualdade.
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Parcerias, Protocolos e Projetos
No agrupamento são estabelecidas várias parcerias e protocolos de
cooperação com as entidades da região. Existe o envolvimento com a Câmara
Municipal de Barcelos, com as Juntas de Freguesias da região (Aldreu, Durrães,
Fragoso, …), com associações culturais e recreativas (Grupo Cultural e
Etnográfico de Aldreu, Comissão de Festas de fragoso, …), com associações de
pais, com associações de solidariedade e proteção (Cruz Vermelha, Centro
Social e Paroquial de Fragoso, Centro Social de Durrães, centro social de
Balugães, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Barcelos, …) e com
outros estabelecimentos de ensino. A riqueza deste intercâmbio verifica-se em
diferentes áreas: Atividades de Animação e Apoio à Família; AECs; Centro de
Saúde de Barcelinhos; Dinamização de Projetos (Fundação Ilídio Pinho; CMIA
Parque Litoral Norte) Biblioteca Municipal; Comissão de Festas da Freguesia;
Gabinete de Atendimento à família (Viana do Castelo), EDF-Portugal, DECO,
CIG
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4.3 AVALIAÇÃO DA CONSECUÇÃO DAS METAS DO PROJETO EDUCATIVO

Avaliação da execução das medidas de ação do projeto educativo
No que concerne ao projeto educativo, relativamente às diferentes metas
e domínios constata-se quanto à execução das medidas de ação:

Domínio: Potenciar o Sucesso Educativo
Medida de
ação
Executada

Medida de
ação
Em execução

Medida de ação

Potenciar o sucesso educativo

16

10

2

Combater o abandono escolar

2

4

2

Meta

não executada

Domínio: Organização Escolar
Meta
Aprofundar inter-relações de
cooperação e parceria na
comunidade educativa
Envolver os E.E. na vida
escolar
Melhorar e rentabilizar os
recursos humanos, físicos e
materiais
Aprofundar o relacionamento
entre a escola e a
comunidade

Medida de
ação
Executada

Medida de
ação
Em execução

Medida de ação

14

2

3

5

0

0

0

5

0

0

3

0

Medida de
ação
Executada

Medida de
ação
Em execução

Medida de ação
não executada

8

14

0

6

2

0

não executada

Domínio: Cidadania e Qualidade Ambiental
Meta
Prevenção da indisciplina e
violência
Promoção
da
educação
ambiental e da educação
para a saúde

No total apresentam-se executadas 51 medidas de ação, em execução
40 medidas de ação, e não executadas 7 medidas de ação:
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Criação da associação de estudantes
Criação de uma equipa responsável pela articulação entre ciclos
Criação de espaços que reforcem as relações interpessoais entre todos os
membros da comunidade fomentando a socialização
Melhoria/criação de espaços escolares de qualidade vocacionados para o estudo
e metodologias de trabalho em grupo (sala de estudo orientado, biblioteca)
Organização de encontros de leitura e literacia
Envolver os pais na criação de expetativas mais elevadas na formação dos seus
educandos
Alargamento da oferta de ensino profissional a nível secundário (esta medida foi
apresentada à Dren que não viabilizou a pretensão do agrupamento)
Relativamente à consecução dos objetivos do projeto educativo através
das atividades desenvolvidas, constantes no Plano Anual de Atividades,
constata-se que:
Os Objetivos do Projeto Educativo mais trabalhados/privilegiados foram:
Objetivo 1: Promover a formação global da personalidade do aluno numa
perspetiva de plena e livre cidadania e o seu desenvolvimento integral;
Objetivo 2: Desenvolver capacidades, conhecimentos, competências, atitudes e
destrezas, assegurando uma crescente auto - estima e autonomia do aluno;
Objetivo 12: Promover uma imagem positiva do agrupamento de forma que esta
se afirme no contexto de toda a região como uma referência cultural, científica e
pedagógica de organização moderna e eficiente.
Os Objetivos do Projeto Educativo menos trabalhados/evidenciados foram:
Objetivo 5: Proporcionar aos alunos com necessidades educativas especiais
condições de aprendizagem de acordo com o seu perfil de funcionalidade;
Objetivo 9: Valorizar o mérito, os resultados escolares e a aquisição de saberes
e competências;
Objetivo 10: Promover a defesa do meio ambiente e consciencializar para os
direitos e deveres do consumidor
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4.4 PONTOS FORTES E ASPETOS A MELHORAR
Resultados escolares /académicos





Evolução dos resultados internos
Evolução dos resultados externos
Qualidade do sucesso
Abandono e desistência
Pontos fortes

Fontes

Sucesso educativo superior a 90% apesar de se ter registado uma
descida no presente ano letivo (últimos 3 anos - 92,6 / 96,13% /
93,73%).
Média global superior a 3 em todas as turmas do segundo e terceiro
ciclos – média da escola 3.60.
Resultados razoáveis nas diferentes provas de avaliação externa:

Relatórios de

No 1º ciclo 85% de sucesso em língua portuguesa com 54% de avaliação
classificações A e B e 87% em Matemática com 51% de Relatórios
classificações A e B.

das provas

No segundo ciclo média de 3.20 no último ano a língua portuguesa.

de aferição e

Resultados acima da média nacional no exame de matemática do 9º dos exames
ano nos dois anos. A Língua Portuguesa, resultados acima da Dados dos
média nacional no exame de 2010.

serviços

Aumento da % de alunos que transitam ou são aprovados sem administrativ
níveis negativos nos últimos três anos – 2009 - 64,40%; 2010- 79%; os
2011 -81,1%.

Relatório dos

Não se registam casos de abandono.

projetos

Há poucas transferências. A maioria das que se verificam é
motivada por mudança de residência ou de local de trabalho do
encarregado de educação.
Implementação/desenvolvimento do projetos para a promoção de
sucesso: avaliação dos pré-requisitos para a entrada no 1º ciclo.

Aspetos a melhorar

Mediania dos resultados em áreas chave do currículo.
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Taxas de insucesso em algumas disciplinas /turmas.
Reformulação dos documentos de recolha dos dados dos resultados dos alunos
para permitir uma maior fiabilidade das análises efetuadas.
Diferença entre os resultados da avaliação interna e a avaliação externa nas
disciplinas de língua portuguesa e matemática. (está justificada nos relatórios)
Reflexão aprofundada e definição de estratégias para melhorar as competências em
língua portuguesa de uma forma global. (globalmente, os resultados são bons)
Criar dinâmicas de apoio ao estudo nos três níveis de ensino, incentivando o
“aprender a aprender”.
Deverá efetuar-se uma análise/discussão dos resultados da avaliação em área
disciplinar e departamento com apresentação de estratégias para melhorar os
resultados, sendo posteriormente apresentadas no conselho pedagógico as
conclusões dos diversos departamentos. As estratégias não se devem centrar
unicamente no trabalho do aluno mas devem ser apontadas também, mudança de
práticas pedagógicas.
Estratégias conducentes a uma utilização sistemática da BE, com o intuito de
aquisição/desenvolvimento de atitudes e competências dos alunos no âmbito da
leitura e da literacia.
Diminuir o número de alunos das escolas de Durrães e Balugães que no fim do 1º
ciclo escolhem o agrupamento de Barroselas para prosseguir estudos.

Resultados sociais
 Participação na vida da escola e assunção de responsabilidades
 Cumprimento das regras e disciplina
 Formas de solidariedade
 Impacto da escolaridade no percurso dos alunos

Pontos fortes

Fontes
Plano anual

Inclusão no Plano Anual de Atividades de um conjunto coerente e de atividades
viável de atividades de complemento curricular, incorporando um Relatório do
conjunto de objetivos realizáveis.

NAC e do

O envolvimento dos alunos na definição de regras no início do ano.

SPO

A existência do NAC que atua em situações de incumprimento de PCT
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regras e disciplina.
Existência de um código de conduta que, explicita ou implicitamente,
contribui para um clima tranquilo e propício à aprendizagem.
Sensibilização dos alunos para o respeito pelos outros, o espírito de
solidariedade e a convivência democrática.
O acompanhamento a nível psicológico aos alunos com maiores
dificuldades comportamentais.
A existência de uma percentagem não muito elevada de ocorrências
disciplinares.
Existência de projetos e clubes promotores do desenvolvimento
sócio- moral (voluntariado, parlamento jovem ….)
Desenvolvimento de ações Workshops de formação parental (préescolar, 1º ciclo)
O agrupamento está atento às necessidades dos alunos e cria as
condições
desenvolver

necessárias para
as

suas

que

todos

capacidades:

os

alunos

(suplemento

possam
alimentar,

participação em visitas de estudo, Banco de roupas para distribuir
aos mais carenciados)

Aspetos a melhorar

Prevenção da indisciplina dentro e fora da sala de aula.
Supervisão dos recreios e espaços exteriores através da criação de um grupo de
jovens voluntários.
Criar um projeto para dinamizar os espaços e tempos livres (intervalos de almoço)
através de voluntariado. (possível nome do projeto: Bem brincar/ vem brincar)
Criação de um registo “bio-gráfico-comportamento” ou “comportamento biográfico”.
Desenvolver o Projeto “Abafa o Palavrão” com Figura Mistério numa vertente
transdisciplinar/Formação Cívica.
Desenvolver ações / projetos no sentido de uma maior responsabilização dos
alunos, incutindo-lhes valores de cidadania.
Continuar a desenvolver/organizar formação dirigida aos Encarregados de
Educação no âmbito das práticas Educativas Parentais nos vários níveis de ensino.
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Reconhecimento da comunidade


Grau de satisfação da comunidade educativa



Formas de valorização dos sucessos dos alunos

 Contributo da escola para o desenvolvimento da comunidade envolvente

Pontos fortes

Fontes

Atendimento aos alunos e ao público, em geral, é feito com simpatia
e educação.
Simpatia e tolerância nas relações interpessoais manifestadas pelos
docentes e funcionários.
Estímulo dos alunos pela valorização do conhecimento.
A oportunidade de os alunos expressarem as suas dúvidas e
dificuldades tanto em contexto de sala de aula como junto da
direção, no SPO, ou em espaços criados para o efeito – espaço+ .
Participação do Agrupamento em programas de defesa do Constatação/
ambiente, de educação para a saúde, da preservação do património observação
e dos recursos naturais.

Projeto Rios,

Atribuição de diploma de “melhor aluno” ao melhor aluno de cada Compostage
turma do 9º ano e CEF.

m,

Incentivo à comunidade para colaborar nas atividades realizadas Concurso da
pelo Agrupamento.

fundação

Divulgação do jornal / boletim informativo (digital) que serve para dar Ilídio Pinho
a conhecer as atividades do Agrupamento.

Programa

Empenho do Agrupamento para que o nível educativo e formativo da Passe e
comunidade local melhore através de atividades integradoras dos presse
cursos EFA abertas à comunidade.
Palestras/workshops para pais desenvolvidos pelas psicólogas e
enfermeiras (SPO e PES)
Projetos e atividades desenvolvidos que abrangem a participação
dos pais em particular e da comunidade em geral.
Promoção, nos alunos, do conhecimento da cultura local e regional.
Intervenção/sinalização em famílias em contextos socioeconómicos
difíceis e com acompanhamento escolar dos educandos irregular ou
desajustado
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Aspetos a melhorar

Meios adequados para efetuar críticas e sugestões sobre a organização da escola.
Preservação pelos alunos da higiene e conservação dos espaços e equipamentos.
Maior visibilidade e intervenção na vida do Agrupamento por parte da Assembleia
dos delegados de turma.
Valorização dos saberes e da aprendizagem, que poderá ser traduzida na criação
de um quadro de mérito e excelência.
Sensibilização para uma maior participação dos Pais/Encarregados de Educação na
vida do Agrupamento.

Prestação do serviço educativo
Planeamento e articulação
 Gestão articulada do currículo


Contextualização do currículo e abertura ao meio



Utilização da informação sobre o percurso escolar dos alunos



Coerência entre ensino e avaliação

 Trabalho cooperativo entre docentes

Pontos fortes
Articulação

existente

entre

todos

os

Fontes
níveis

de

ensino

no

desenvolvimento de atividades.
A assunção cada vez mais partilhada pelos professores de que é
importante a articulação de conteúdos numa visão integrada do
currículo.
Existe uma articulação entre o Plano Anual de Atividades e o Projeto
Educativo do Agrupamento.
Os projetos e as atividades do Plano Anual de Atividades.
contemplam, de modo articulado, as diferentes áreas curriculares e

Atas de
departamento
Relatórios
Plano anual
de atividades
e relatório
final

diferentes níveis de ensino.
Desenvolvimento de atividades/projetos de diferentes níveis de

PCTs

ensino abertos e coparticipados com diferentes entidades do meio.
A avaliação final de cada Plano Anual de Atividades envolve todos os
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participantes diretos e indiretos, servindo de correção / regulação
para o Plano Anual de Atividades do ano seguinte.

Aspetos a melhorar
A forma como é efetuado o registo das atividades desenvolvidas para que os dados
possam ser trabalhados usando as mesmas variáveis

Práticas de ensino
 Adequação do ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem
dos alunos e dos apoios aos alunos com necessidades educativas
especiais
 Exigência e incentivo à melhoria de desempenhos
 Metodologias ativas e experimentais no ensino e nas aprendizagens
 Rentabilização dos recursos educativos e do tempo dedicado às
aprendizagens.
 Acompanhamento e supervisão da prática letiva

Fontes

Pontos fortes
A diversidade de estratégias e de apoios implementados no sentido de
proporcionar a todos os alunos o sucesso. (SEM, SEP, SEI).
A diferenciação das medidas de apoio aos alunos com NEE.
A

diferenciação

pedagógica

aos

alunos

com

dificuldades

de

aprendizagem.
Projetos e atividades organizadas, no âmbito dos PCT e do plano anual
de atividades que procuraram promover o desenvolvimento global do
aluno

incitando

a

aprendizagens

significativas

e

diferenciadas

envolvendo a família no processo educativo. (semana das ciências,
projeto rios, escola eletrão….)
O acompanhamento e supervisão feitos ao nível do departamento e
área disciplinar. (Não existe a prática de supervisão em contexto de

PCTs

Relatório
do serviço
de
educação
especial e
do SPO

sala de aula).
Crescente trabalho reflexivo no domínio pedagógico, por parte do
Conselho Pedagógico e da Direção.
Uso das novas tecnologias
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Projeto de prevenção/promoção do insucesso/sucesso

Aspetos a melhorar
Diversificar as estratégias de sala de aula e os instrumentos de avaliação, dando
maior ênfase à avaliação formativa.
Maior envolvimento, acompanhamento e apoio na ação dos docentes pelos
Pais/Encarregados de Educação.
Implementar a supervisão da prática letiva em contexto de sala de aula numa
perspetiva de interajuda.
Criar instrumentos de avaliação e guiões para a elaboração de relatórios finais
uniformizados em termos de estrutura para assegurar critérios e procedimentos
comuns.

Monitorização e avaliação das aprendizagens
 Diversificação das formas de avaliação e aferição critérios e dos
instrumentos de avaliação
 Monitorização interna do desenvolvimento do currículo
 Eficácia das medidas de apoio educativo
 Prevenção da desistência e do abandono

Pontos fortes

Fontes
Atas do

Os critérios de avaliação são aprovados em conselho pedagógico conselho
e discutidos em departamento.

pedagógico e

Os instrumentos de avaliação de algumas disciplinas (testes e de
outros) e os critérios de correção são elaborados em trabalho de departamento
equipa. (professores de disciplina e/ou ano)
Análise da situação das turmas, identificando as características Atas de
específicas dos alunos a ter em conta no processo de ensino e de conselho de
aprendizagem, por parte dos Conselhos de Turma.

turma

Coordenação e supervisão, por parte do Conselho Pedagógico, da Atas das
avaliação das crianças e dos alunos e do trabalho desenvolvido reuniões de
pais e registo
em cada uma das áreas curriculares.
do caderno
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Informação prestada pelos docentes aos alunos do 1º,2º e 3ºciclos dos alunos.
sobre as finalidades e os objetivos das disciplinas respetivas.
Informação prestada pelos docentes aos alunos do 1º,2º e 3ºciclos
sobre os critérios de avaliação que utilizam.
Gestão e avaliação dos apoios educativos.
Avaliação dos planos de recuperação e acompanhamento.
Desenvolvimento do projeto de orientação vocacional no 9º ano.
Criação/desenvolvimento de cursos CEF e currículo alternativo.

Aspetos a melhorar
Valorizar a exigência e o rigor em todas as práticas aplicando com rigor os critérios
estabelecidos.
Delinear estratégias que não se centrem unicamente em mudança de práticas do
aluno.
Tornar o trabalho de equipa uma prática em todas as áreas.

Liderança e gestão
Liderança
 Visão estratégica e fomento do sentido de pertença e de identificação com
a escola
 Valorização das lideranças intermédias
 Desenvolvimento de projetos, parcerias e soluções inovadoras
 Motivação das pessoas e gestão de conflitos
 Mobilização dos recursos da comunidade educativa

Pontos fortes

Fontes
Atas

Os órgãos de gestão e administração do agrupamento são Relatório de
conhecedores das suas áreas de atuação e das suas atividades
responsabilidades.

da direção

A direção agenda reuniões para discussão e análise das questões da Relatório do
vida do agrupamento.
Paa
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Empenhamento da direção na melhoria da qualidade do Agrupamento Atas
nas várias vertentes.

Página da

Existe uma boa articulação e cooperação entre os vários órgãos de internet
gestão e estruturas de orientação educativa do Agrupamento.

Protocolos

Fomento de um ambiente de confiança e solidariedade por via da

assinados

atuação da Direção.

CM, APACI,

Monitorização pela Direção do absentismo tendo uma política ativa APAC
para a sua diminuição.

empresas

A Direção, com a colaboração das pessoas envolvidas, elabora para
relatórios periódicos de execução do Plano Anual de Atividades.

aplicação

O Agrupamento estabelece, anualmente, metas e objetivos ao nível do PIT
dos resultados.
A Direção mostra-se disponível para a resolução dos problemas.
O Coordenador de Departamento exerce funções de supervisão (não
em contexto de sala de aula) e promove o trabalho de equipa.
O Conselho Geral acompanha e avalia a execução do Projeto
Educativo e do Plano Anual de Atividades.
A Direção faz reuniões com o pessoal não docente para debater os
objetivos do Agrupamento explicitados no Projeto Educativo e
promover a cooperação e empenho de todos.
Divulgação pública da organização do Agrupamento e dos seus
serviços.
Protocolos e parcerias com diversas instituições, principalmente com o
Município.
Bom ambiente e boas condições de trabalho, liberdade de expressão e
informalidade de algumas dimensões de colaboração.
Desenvolvimento, ao longo do ano letivo, de projetos e de atividades
de articulação curricular no 1º, 2º e 3ºciclos.
Existência de um ambiente de confiança e solidariedade nos docentes.
Estabelecimento de protocolos e parcerias e celebração de acordos de
cooperação com várias entidades - Câmara municipal, centro de
saúde, centros Sociais.
Participação dos encarregados de educação e de outros elementos da
comunidade educativa (parcerias informais) no desenvolvimento de
várias atividades (escola eletrão, feira medieval).
Cooperação do Conselho Geral, da Direção e do Conselho Pedagógico
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na construção das decisões pedagógicas que conduzam à melhoria do
sucesso educativo.
Abertura à inovação e capacidade de mobilizar os apoios necessários
para a tornar consistente manifestada pela Direção.
A existência de Cursos CEF e EFAS indo de encontro às
especificidades dos alunos e da comunidade.
A dinamização de projetos inovadores que através das suas
metodologias, conteúdos, dinâmicas e novas formas de comunicação
com os diferentes parceiros educativos, permitiram trilhar caminhos de
excelência.

Aspetos a melhorar

Os elementos que integram o Conselho Geral, devem auscultar opiniões e interesses
da comunidade que representam.
Necessidade de incutir uma cultura reflexiva sobre os dispositivos implementados,
nomeadamente os dados disponibilizados sobre os Resultados Escolares.
Orientar / rentabilizar as reuniões de Departamento numa perspetiva de carácter mais
pedagógico e de partilha de boas práticas. Caso já se faça deve ficar registado nas
atas.
A Direção em conjunto com as lideranças intermédias devem analisar o resultado do
seu trabalho e estabelecer prioridades, apoiar, organizar e fomentar ações de
melhoria no agrupamento.
Melhorar as formas de comunicação com a comunidade educativa.
Prever a forma e o espaço temporal em que a comunidade educativa será ouvida
sobre o seu nível de satisfação (Inquéritos)
Tornar a página da internet mais dinâmica.
Formação adequada para o seu desempenho profissional e pessoal do pessoal não
docente.
Maior objetividade e eficácia na gestão do tempo das reuniões departamentais e das
equipas ligadas a projetos.
Promoção, mais efetiva, da autoformação interna junto dos docentes e não docentes.
Maior reconhecimento e valorização do desempenho do pessoal não docente pela
comunidade educativa.
Medição periódica da perceção do pessoal docente e não docente sobre os vários
aspetos do funcionamento do agrupamento, tais como: condições de trabalho, nível
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de informação e comunicação, ambiente educativo.
Melhoria da ficha de planificação e avaliação de atividades (no que diz respeito a
quantificar o número de participantes efetivos, o tipo de participação e as parcerias
estabelecidas).
Uso da plataforma Moodle, já em funcionamento mas subaproveitada, que permitirá a
troca e partilha de recursos entre professores e apoio a alunos.

Gestão


Critérios e práticas de organização e afetação dos recursos



Critérios de constituição dos grupos e das turmas, de elaboração de
horários e de distribuição de serviço



Avaliação do desempenho e gestão das competências dos trabalhadores



Promoção do desenvolvimento profissional

 Eficácia dos circuitos de informação e comunicação interna e externa

Pontos fortes

Fontes

Preocupação de melhorar os serviços ouvindo as sugestões.
Apoio, por parte da Direção, a todos os que têm iniciativas de
inovação e melhoria.
Definição pela Direção de critérios específicos para distribuição do
serviço docente tendo em conta um melhor desempenho.
Reconhecimento

pela

Direção

das

competências

pessoais

e

profissionais dos docentes.

Constatação/

Encorajamento do trabalho em equipa numa perspetiva de apoio e observação
interajuda e desenvolvimento profissional.
direta
Pessoal docente e não docente motivado para fazer formação a fim Atas
de promover o desenvolvimento profissional. (84% do pessoal
docente fez formação em áreas consideradas importantes para o seu
desenvolvimento profissional).
Coordenação e supervisão do desenvolvimento dos projetos no
âmbito dos programas e planos nacionais e da iniciativa do
Agrupamento, por parte do Conselho Pedagógico.
A otimização dos recursos para o apetrechamento dos Jardins de
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Infância no âmbito do material de desgaste, do material de limpeza,
do mobiliário, do material pedagógico, e, em parceria com a Câmara
Municipal, na gestão das próprias instalações, para que estas não se
degradem.
A gestão eficaz dos recursos tecnológicos postos à disposição de
todos os docentes do agrupamento.
O esforço no âmbito de dinamização de projetos regionais, nacionais
e internacionais conseguindo obter financiamentos assinaláveis.
Na Educação Pré-escolar e 1º ciclo, e devido às dinâmicas de
funcionamento

dos

estabelecimentos,

o

Responsável

pela

Coordenação do Estabelecimento procede à rentabilização dos
recursos humanos existentes.
Articulação da Direção com chefe dos serviços de administração
escolar

e

encarregado

operacional

para

identificação

e

estabelecimento de prioridades de melhoria e outras mudanças, quer
para o desenvolvimento, quer para superar dificuldades.

Aspetos a melhorar
Estabelecer uma calendarização e hierarquizar os objetivos do projeto educativo.
Criar a equipa de formação do conselho pedagógico.
Pôr em prática um plano de formação do pessoal docente e não docente
aproveitando os recursos existentes no agrupamento.

Autoavaliação e melhoria


Coerência entre a autoavaliação e a ação para a melhoria



Utilização dos resultados da avaliação externa na elaboração dos planos
de melhoria



Envolvimento e participação da comunidade educativa na autoavaliação

 Continuidade e abrangência da autoavaliação
 Impacto da autoavaliação no planeamento, na organização e nas práticas
profissionais

Pontos fortes

Fontes
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Práticas de autoavaliação, em particular dos resultados escolares
internos e externos como uma prática continuada e que tem produzido

Relatórios de
autoavaliação

mudança de práticas.
Conjunto de práticas reflexivas através da elaboração de relatórios e de
discussão em conselho pedagógico, departamentos, grupos de área

da biblioteca
Relatório de
avaliação do

disciplinar e conselho geral.
A autoavaliação da biblioteca e do plano anual de atividades com um
Bom nível de envolvimento da comunidade.
Mudança de atitude em relação à necessidade/importância da

plano anual de
atividades
Atas

autoavaliação.

Aspetos a melhorar

É necessário definir, com clareza, o modelo de autoavaliação e promover formação
neste âmbito.
Deve ter-se em conta que os elementos da equipa de auto avaliação devem pertencer
ao quadro do agrupamento a fim de esta manter a mesma composição durante o ciclo
de avaliação tendo tempos definidos no seu horário para o desenvolvimento desta
atividade.
É importante envolver a comunidade educativa na autoavaliação como ponto de partida
para a envolver na construção/reformulação de um projeto educativo que dê resposta às
suas necessidades.
Elaborar um plano de melhoria com objetivos a atingir, metas quantificáveis e
responsabilização direta dos vários intervenientes

Resultados do desempenho Chave
 Os resultados alcançados pela escola face aos objetivos delineados no
projeto educativo e aos recursos utilizados

Pontos fortes

Desenvolvimento de projetos no âmbito do Plano Nacional da Leitura, da Rede de
Bibliotecas Escolares, do Desporto Escolar e do Programa de Promoção e Educação
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para a Saúde e inclusão das respetivas atividades no Projeto Educativo, Plano Anual
de Atividades.
Sensibilização dos pais e encarregados de educação das crianças e alunos do
Agrupamento para o projeto Educação Sexual.
Utilização das tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nas atividades de
ensino aprendizagem.
Conhecimento das orientações programáticas para as atividades de enriquecimento
curricular por parte de todos os docentes envolvidos.
Articulação das atividades de enriquecimento curricular com as atividades da
componente letiva.
Dinamismo da biblioteca escolar/boa gestão dos recursos.
Adequação da oferta educativa do Agrupamento às necessidades do meio.
Cumprimento dos programas previstos nos currículos da maioria das disciplinas.
Melhoria do rendimento escolar dos alunos por via da adequação das estratégias de
apoio (apoio pedagógico acrescido, SEM, SEI, SEP) promovendo o seu sucesso.
Reflexão sobre a adequação das metodologias utilizadas e dos apoios educativos
proporcionados, tendo por base a avaliação dos resultados efetuada.
Cumprimento dos objetivos previstos no Projeto Educativo e no Plano Anual de
Atividades.
Adequação das atividades desenvolvidas (desporto, atividades de complemento
curricular, projetos pedagógicos, etc.) aos interesses dos alunos.
Análise sistemática pelos diferentes órgãos do Agrupamento do aproveitamento dos
alunos.
Percentagem baixa de absentismo da maioria do pessoal docente e não docente.
Incentivo para a colaboração da comunidade nas atividades realizadas no
Agrupamento.
Promoção de iniciativas que proporcionam à comunidade experiências e conhecimento
sobre práticas profissionais.
Aumento da percentagem de alunos que prosseguem estudos após o 9º ano.

Aspetos a melhorar
Escolha criteriosa das áreas de melhoria, a sua hierarquização e o aprofundamento do
trabalho nas mesmas.
Aumento e/ou rentabilização de assistentes operacionais para o acompanhamento dos
alunos.
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A discussão, em conjunto, das metodologias de trabalho e as planificações das
aulas/atividades.
Práticas sistemáticas de monitorização da atividade letiva.
Clarificação prévia das aprendizagens a avaliar nos vários instrumentos de avaliação e
elaboração em conjunto das matrizes dos testes/fichas de avaliação em todas as áreas
disciplinares e departamentos.
Dinamização de Comissões Especializadas (estatística, PAA, CAI, ….)

4.5 ANÁLISE CRÍTICA DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO

Constrangimentos no processo de autoavaliação
A dinâmica do grupo não foi muito conseguida, por motivos vários (colisão de horários,
maior ou menor investimento por parte de cada elemento, falta de tempo), fazendo com
que a análise da documentação e a elaboração do relatório se prolongasse.
O tempo que uma análise deste tipo requer não é compatível com o pouco tempo
destinado à sua realização, não havendo tempos específicos a ela destinados nos
horários dos professores.
A divulgação do processo de avaliação não chegou a todos os elementos da
comunidade educativa não se tendo criado, por isso, a envolvência desejável para que
todos participassem ativamente no processo.
A falta de elementos representantes do pessoal não docente e dos encarregados de
educação na equipa de avaliação interna nos anos 2009/2010 e 2010/2011.
Alguns indicadores são apresentados com constatações / observação / consenso e não
com evidências concretas.
A falta de formação, neste âmbito, dos elementos da equipa de autoavaliação

5 – CONCLUSÃO
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A avaliação é um elemento essencial ao processo de aprendizagem e por
conseguinte à “vida” de um agrupamento. É a tomada de consciência do que foi feito
e que irá condicionar a tomada de decisões relativamente ao percurso a seguir.
Neste sentido, consideramos a avaliação, não apenas como um ponto de chegada
mas um ponto de partida. A leitura que se apresenta dos dados é sempre um olhar
sobre uma realidade. O nosso agrupamento apresenta, em nosso entender, um
desempenho globalmente positivo.
Após a análise dos pontos fracos do nosso agrupamento, é necessário
clarificar as prioridades a estabelecer, sobre quais será realizado o enquadramento
do plano de melhoria a desenvolver. No entanto, entendemos que os pontos que
consideramos fortes precisam de um investimento contínuo numa lógica de melhoria
constante.
O Agrupamento deve dispor de mecanismos de monitorização dos processos
de conceção e de desenvolvimento do projeto educativo, recolhendo informação que
registe a evolução e permita ir introduzindo as correções necessárias.
Esta monitorização, em nosso entender, deverá ser feita pela Equipa de
Autoavaliação.
Por fim, é importante reafirmar que este relatório não foi um feito por técnicos
com formação em autoavaliação mas a comissão que o elaborou pretendeu efetuar
uma análise rigorosa e imparcial que servisse para informar os elementos da
comunidade educativa sobre os resultados alcançados e provocar a discussão sobre
as suas conclusões. O trabalho mais importante será o que se segue: provocar a
discussão que dará lugar a um plano de melhoria.

A equipa de autoavaliação ________________________________

Apresentado no conselho geral em ____/____/____
Apresentado em conselho pedagógico em ____/____/____
O diretor ____________________________________
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