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1 - INTRODUÇÃO 
 
 

“A avaliação de Escola é um processo que se reveste de enorme complexidade 

porque se, por um lado, é sempre um ato inacabado (devido à constante 

mutação da Escola), por outro lado, é sempre um ato interpretativo que resulta 

de diferentes olhares que se podem ter sobre a Escola, decorrentes dos 

referenciais utilizados, cada um privilegiando uma determinada perspetiva. 

Neste sentido, em qualquer proposta de avaliação é fundamental a definição do 

ponto de vista para que se possa conhecer o fim da avaliação, a razão por que 

se avalia, e em referência a quê o objeto é avaliado.” (Correia, 2010) 

 
De acordo com o Decreto-Lei nº 31/2002, artigo 6.º, “A autoavaliação tem 

carácter obrigatório, desenvolve-se em permanência, conta com o apoio da 

administração educativa…”. Mais especificamente, a sua alínea a) refere a 

análise ao “Grau de concretização do projeto educativo e modo como se prepara 

e concretiza a educação, o ensino e as aprendizagens das crianças e alunos, 

tendo em conta as suas características específicas”. 

O Projeto Educativo do Agrupamento e o seu contrato de autonomia têm 

como objetivo principal fazer com que o agrupamento garanta um serviço público 

de educação eficaz e de qualidade e criar condições para a promoção do 

sucesso escolar, melhorando qualidade do percurso educativo e dos resultados 

escolares tanto na avaliação externa como interna.  

No início deste ano letivo e após a apresentação e discussão do relatório 

de ano 2019/2020 elaborou-se o respetivo plano de melhoria. No seguimento do 

trabalho efetuado auscultou-se a comunidade educativa para definir qual a área 

e subárea a avaliar no presente ano letivo. Concluiu-se que dentro da área. 

 É neste enquadramento que surge o presente relatório a partir do Quadro 

de Referência da APAR.  

 Pretendemos que este relatório de autoavaliação não se reduza a um 

diagnóstico mas que seja visto como um documento estratégico, que aponta 

pistas para uma ação orientada e sustentada. A sua elaboração e apresentação 

não resolve os problemas mas, como afirma Maria Palmira Alves e Eusébio 

Machado, na “Nota de apresentação” do livro “Avaliação com sentido (s): 

contributos e questionamentos”, a avaliação pode ser um instrumento decisivo 
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de processos de melhoria e de estratégias de desenvolvimento. É neste sentido 

que se deve entender a avaliação, não se reduzindo a uma medida  legislativa a 

que é preciso atender mas  processo dinâmico com sentido que ajuda nas 

decisões a tomar. 

 Só uma avaliação contextualizada permite melhorar as práticas sendo 

esse o nosso objetivo. 

 

REFERENTES INTERNOS  

REFERENTES INTERNOS 

 

 CARTA DE MISSÂO DO DIRETOR 

 

3.3. SERVIÇOS DE APOIO AO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM  

3.3.2.1 ESTRATÉGIAS A DESENVOLVER NOS PRÓXIMOS ANOS LETIVOS  

Manutenção da afetação dos recursos humanos (docentes de Educação Especial), nos níveis mais 

baixos de escolaridade;  

Acompanhamento dos alunos com NEE pelo mesmo docente de educação especial;  

Garantir e acompanhar o desenvolvimento dos currículos específicos individuais;  

Manutenção das práticas de articulação na transição de ciclos;  

Reforço da colaboração entre docentes de educação especial/apoio educativo e restantes 

professores;  

Definição conjunta, por todos os intervenientes, das aprendizagens relevantes nos vários 

contextos;  

Monitorização dos alunos referenciados e que não foram enquadrados na educação especial;  

Programação conjunta da intervenção nos vários contextos de aprendizagem (no caso dos 

currículos específicos individuais);  

Focalização da avaliação no desenvolvimento e no processo de aprendizagem do aluno.  

 

3.3.3 SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO – SPO  

 

O Serviço de Psicologia e Orientação é uma unidade especializada de apoio ao processo ensino 

aprendizagem, cuja função é a de possibilitar a adequação das respostas psicoeducativas às 

necessidades dos alunos e promover o seu desenvolvimento pessoal, social e vocacional.  

No âmbito das suas atribuições, assegura o acompanhamento dos(as) alunos(as) individualmente 

ou em grupo, ao longo do seu percurso educativo. Tem ainda como domínio de intervenção o 

apoio ao desenvolvimento do sistema de relações dos intervenientes da comunidade educativa. 

Desenvolve atividades e/ou projetos de forma integrada, em estreita colaboração com a Educação 

Especial, com os Serviços de Ação Social Escolar, com os serviços de Saúde Escolar, bem como 

com diferentes estruturas de orientação educativa.  

 

3.3.4 NÚCLEO DE APOIO AO ALUNO E COMUNIDADE EDUCATIVA - NAAC  

 

Esta estrutura de apoio aos alunos e à comunidade educativa tem como objetivo final a promoção 

da cidadania e a prevenção da indisciplina/violência em meio escolar. As funções que lhe estão 

atribuídas referem-se:  

 à sensibilização da comunidade para a sinalização atempada de alunos em perigo ou em situações 

de risco;  

à disponibilização guiões de participação/sinalização, de forma a facilitar e formalizar as 

ocorrências;  
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 à recolha das participações preenchidas e ao seu seguimento, ou seja, analisar o seu conteúdo e 

convocar todos os intervenientes, estabelecendo e/ou codefinindo medidas psicoeducativas e/ou 

corretivas;  

à elaboração de projetos de intervenção junto dos professores, famílias, crianças e jovens, nos 

casos de absentismo, risco de abandono escolar, insucesso, comportamentos disruptivos, 

agressividade e violência, difícil integração na comunidade, entre outros;  

 à promoção e acompanhamento no desenvolvimento dos projetos elaborados;  

 ao envio para a CPCJ da sinalização de crianças e jovens em perigo, cuja intervenção ultrapasse 

as competências do NAAC.  

 

3.3.5 APOIO EDUCATIVO  

 

O Apoio Educativo visa responder às dificuldades na aprendizagem, caracterizadas como 

constrangimentos ao processo de ensino e aprendizagem, de caráter temporário, que podem ser 

sanadas através de adequadas medidas de apoio educativo, não reclamando, por isso, uma 

intervenção especializada de Educação Especial. O Apoio Educativo engloba um conjunto de 

medidas variadas, orientadas para a promoção do sucesso educativo e escolar, para a prevenção 

de comportamentos de risco e para a prevenção do abandono escolar.  

 

As medidas de Apoio Educativo em vigor são as seguintes:  

 Programa RALF – Educação pré-escolar – Programa de Avaliação das competências das 

crianças.  

 Promoção do Sucesso Educativo: Avaliar e promover os Pré-requisitos para as aprendizagens 

académicas – Educação Pré-escolar – é um Projeto dos SPO que visa avaliar os pré-requisitos das 

crianças que iniciam a escolaridade obrigatória.  

 Apoio Educativo 1º ciclo - O apoio incide na aplicação de metodologias de diferenciação do 

ensino, de investigação e desenvolvimento do pensar, de modo a permitirem a sua participação 

na construção do saber.  

 

 Sala+ - A Sala+ visa aumentar e aprimorar as competências de estudo dos alunos.  

 Coadjuvância Ativa nas Áreas Disciplinares de Português, Inglês e Matemática no 2º e 3º ciclos 

 - Consiste na partilha de boas práticas e de materiais didático-pedagógicos. Pretende-se, ainda, a 

uniformização de matérias e de estratégias, bem como a articulação de práticas pedagógicas que 

promovam o sucesso educativo, a reflexão sobre metodologias promotoras da aprendizagem, o 

aumentar da coadjuvância entre docentes, o desenvolvimento de boas práticas educativas e o 

incentivar do trabalho colaborativo.  

 

 Apoio ao estudo para o 5.º e 6.º anos - que visa a promoção do sucesso educativo e pretende 

responder às necessidades concretas apresentadas pelos alunos que são indicados em Conselho 

de Turma, para os quais tem caráter obrigatório.  

 A sala de estudo de Matemática (SEM), cuja finalidade é consolidar os conteúdos da disciplina 

e que se destina a todos os alunos.  

 A sala de estudo de Português (SEP) - depois de detetadas dificuldades de aprendizagem nos 

nossos alunos, em especial ao nível da leitura, da escrita e do Conhecimento Explícito da Língua, 

foi disponibilizada pela escola esta medida, também para todos os alunos, e cujo objetivo é 

colmatar lacunas que possam obstar ao sucesso dos alunos e/ou prejudicá-los no seu percurso 

escolar.  

 A sala de estudo de Inglês (SEI) é uma medida destinada a todos os alunos, é também de 

frequência obrigatória e tem como objetivo colmatar dificuldades de aprendizagem detetadas e 

promover o sucesso educativo.  

 

3.3.6 TUTORIA  
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O Programa de Tutoria destina-se a alunos que evidenciem elevado risco de insucesso e abandono 

escolar, insuficiente acompanhamento familiar ou problemas comportamentais, sendo 

encaminhados para este tipo de programa por proposta dos respetivos conselhos de turma. 

A tutoria é desempenhada por professores profissionalizados com experiência e perfil adequados, 

sendo designados pelo Diretor de Escola.  

 

3.3.7 BIBLIOTECA ESCOLAR /CENTRO DE RECURSOS  

 

De acordo com o Manifesto da UNESCO para as Bibliotecas Escolares, estas proporcionam 

informação e ideias fundamentais para se poder ser bem-sucedido na sociedade atual baseada na 

informação e no conhecimento. A biblioteca escolar desenvolve nos alunos competências para a 

aprendizagem ao longo da vida, estimula a imaginação e a criatividade e o espírito crítico, 

permitindo-lhes tornarem-se cidadãos responsáveis. Esta não pode funcionar como uma entidade 

isolada, mas como um instrumento vital do processo educativo, sendo cada vez mais importante 

o seu envolvimento no processo de ensino-aprendizagem.  

O Agrupamento possui uma biblioteca na escola sede, integrada na Rede de Bibliotecas Escolares 

desde o ano 2000. Orientando a sua ação sempre numa perspetiva de trabalho colaborativo 

multidisciplinar, articulado com os diferentes níveis de ensino para o desenvolvimento do 

currículo, das literacias, para a descoberta do prazer de ler / escrever e para o aprofundamento da 

cultura cívica, científica, tecnológica e artística, oferece aos seus utilizadores um conjunto de 

serviços de apoio às tarefas de aprendizagem e à prática pedagógica, assim como atividades de 

enriquecimento cultural articuladas com o currículo, com as metas e objetivos do Projeto 

Educativo e com o Plano Anual de Atividades do Agrupamento. 

 

3.4 ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR / COMPONENTE DE 

ANIMAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA E DE APOIO À FAMÍLIA  

Em parceria com outras instituições/entidades, o Agrupamento proporciona um conjunto de 

atividades que se desenvolvem para além do tempo letivo dos alunos e que são de frequência 

facultativa. Revestem-se de uma natureza lúdica, cultural, desportiva e formativa, sendo a sua 

dinamização e diversificação fundamentais para a consciencialização coletiva e de formação 

pessoal e social dos alunos. É cada vez mais relevante a dinamização de ateliers e projetos que 

vão ao encontro das expetativas dos alunos.  

3.4.1 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO 

SOCIOEDUCATIVA E DE APOIO À FAMÍLIA  

É da competência dos Educadores responsáveis pelos grupos, a supervisão pedagógica e o 

acompanhamento da execução das atividades de animação e de apoio à família, nomeadamente a 

nível da programação das atividades, do acompanhamento e avaliação das mesmas.  

 

3.4.2.4 ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC)  

De acordo com o que está definido em legislação própria, o Agrupamento disponibiliza um 

conjunto de atividades de enriquecimento curricular que são de frequência gratuita e facultativa:  

 “Atividades Lúdicas Expressivas”, integrando a música e a expressão plástica e dramática;  

 “Atividade Física e Desportiva”;  

 “Jogos Matemáticos / Ciências Experimentais.”  

Nas escolas do agrupamento, a quase totalidade dos alunos frequenta todas as atividades de AEC, 

havendo um número muito reduzido que não frequenta nenhuma atividade. É da competência dos 

Professores titulares de turma a supervisão pedagógica das referidas atividades, nomeadamente 

ao nível da programação, do acompanhamento e da avaliação das mesmas.  

3.4.3 CLUBES E PROJETOS  

A realidade sociocultural dominante determina a existência na escola de um conjunto de projetos 

e atividades de complemento curricular que vá de encontro às necessidades e interesses dos 

alunos, contribuindo para a sua formação pessoal, no sentido de formar cidadãos responsáveis e 

intervenientes na comunidade.  

Neste âmbito, os clubes/projetos que têm funcionado nos últimos anos lectivos e que serão 

propostos nos próximos são: Clube É-Te=igual? Clube de Matemática, Clube de BTT, Jovens 
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Promotores de Saúde (JPS), Clube da Estufa, Clube de Crochet, Clube Planeta Azul, Clube da 

Robótica e Programação, Desporto Escolar nas modalidades: futsal feminino (Infantis B e 

Iniciados) e Atividade Rítmica e Expressiva, Projeto eTwinning, Projeto SuperTmatik – cálculo 

mental, Projeto Quiz da Matemática, Projeto SuperTmatik - Inglês, Projeto de Educação para a 

Saúde (P.E.S.), Projetos da Biblioteca, Projetos do 1.º ciclo, Projetos da Educação Pré- Escolar, 

Assembleia de Delegados e Parlamento dos Jovens.  

 

3.5 COOPERAÇÃO COM ENTIDADES CONCELHIAS/ PARCERIAS  

A escola não pode ser uma “ilha”. Por isso, deve promover-se, cada vez mais, o contacto e 

solicitar-se o apoio das entidades existentes no meio. Esta escola mantém e pretende assegurar a 

continuidade no contacto e na cooperação com os seguintes organismos:  

- no domínio da “Uma Escola, Parceira da Comunidade”:  

- o Promover o envolvimento da comunidade educativa na construção de um bom ambiente de 

trabalho;  

 

PROJETO EDUCATIVO  

 

4.1 PRINCÍPIOS 

Princípio da cidadania e da participação democrática, encarando cada indivíduo da comunidade 

educativa como um elemento ativo e capaz de intervir de forma responsável, solidária e crítica, 

na escola e no meio envolvente, bem como no desenvolvimento de valores, tais como a liberdade, 

a solidariedade e a justiça.  

Princípio da proximidade e desenvolvimento comunitário contribuindo para a continuidade dos 

percursos formativos esbatendo as inacessibilidades e concomitantemente promovendo o 

desenvolvimento e progresso da própria comunidade.  

 

4.2 OBJETIVOS GERAIS 

Estabelecer relações de cooperação e sinergias com outras entidades económicas, sociais e 

culturais do meio envolvente à escola.  

7. Promover uma imagem positiva do agrupamento, para que este se afirme no contexto de toda 

a região como uma referência cultural, científica e pedagógica de organização moderna e 

eficiente.  

8. Envolver os pais e encarregados de educação no processo educativo e promover a sua 

participação na vida da escola.  

 

4.3 METAS PRIORITÁRIAS 

Desenvolver valores, atitudes e práticas que contribuam para a formação de cidadãos conscientes 

e participativos, numa sociedade democrática.  

Fomentar a participação dos alunos nas atividades de complemento e enriquecimento curricular. 

Aprofundar as (inter) relações de cooperação e parceria na Comunidade Educativa e com outras 

entidades 

 

REGULAMENTO INTERNO  

 

SUBSECÇÃO II – APOIO PEDAGÓGICO  

A - APOIO EDUCATIVO 1º CICLO  

Artigo 174.º - Âmbito  

1. O Apoio Educativo é uma das atividades tendentes à promoção do sucesso educativo e visa 

responder às necessidades concretas apresentadas pelos alunos.  

Artigo 175.º - Definição  

1. O Apoio deverá insistir na aplicação de metodologias de diferenciação do ensino, de 

investigação e desenvolvimento do pensar, de modo a permitirem a sua participação na construção 

do saber.  
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B - APOIO AO ESTUDO/SALA DE ESTUDO DE INGLÊS (SEI), DE MATEMÁTICA 

(SEM), PORTUGUÊS (SEP) E SALA +  

Artigo 176.º - Âmbito  

1. O Apoio ao Estudo é uma das atividades tendentes à promoção do sucesso educativo e visa 

responder às necessidades concretas apresentadas pelos alunos.  

2. A sala de estudo é uma medida de apoio para todos os alunos e funciona de forma colectiva:  

a) A Sala de Estudo de Matemática (SEM), para os alunos do 2º ciclo e do 3º ciclo, aplica-se com 

o principal objetivo de melhorar e reforçar as aprendizagens à disciplina.  

b) A sala de Estudo de Português (SEP), para os alunos dos 2º e 3º ciclo, tendo como objetivo 

apoiar os alunos de acordo com as suas necessidades.  

c) A sala de Estudo de Inglês (SEI), para os alunos do 2º e 3º ciclo, tem como objetivo colmatar 

dificuldades de aprendizagem na língua estrangeira e de promover o sucesso.  

3. A sala + é uma medida destinada aos alunos do 1º ciclo, no âmbito do PNPSE, que consiste em 

criar grupos de ancoragem para suprir dificuldades/melhorar resultados académicos, 

preferencialmente, nos anos iniciais de ciclo.  

Artigo 177.º - Definição  

1. O apoio deverá insistir na aplicação de metodologias de diferenciação do ensino, de 

investigação e desenvolvimento do pensar, de modo a permitirem a sua participação na construção 

do saber.  

 

C – TUTORIA  

 

Artigo 179.º - Nomeação  

1. Cabe ao Diretor do Agrupamento designar, no âmbito do desenvolvimento contratual do 

Agrupamento, Professores Tutores que acompanharão de modo especial o processo educativo de 

um grupo de alunos, de preferência ao longo do seu percurso escolar.  

Artigo 180.º - Funções  

1. As funções de Tutoria devem ser realizadas por docentes profissionalizados com experiência 

adequada e, de preferência, com formação especializada em orientação educativa ou em 

Coordenação Pedagógica.  

 

SUBSECÇÃO III – BIBLIOTECA  

Artigo 182.º - Definição  

1. A BE é centro de recursos com áreas e suportes diversificados, de livre acesso, destinados à 

comunidade escolar.  

2. A BE é um polo dinamizador da vida pedagógica da escola, ao serviço do desenvolvimento das 

literacias e do currículo escolar, através da integração das suas atividades no Projeto Educativo, 

nos Planos de Turma e no apoio à atividade letiva.  

Artigo 184.º - Objetivos  

1. Apoiar e promover os objetivos educativos definidos no Projeto Educativo do Agrupamento e 

do currículo escolar.  

2. Possibilitar a plena utilização dos recursos existentes e dotar o Agrupamento de um fundo 

documental adequado às suas reais necessidades para as disciplinas curriculares, projetos, 

desenvolvimento da leitura, desenvolvimento das literacias e interesse pedagógico individual dos 

alunos.  

3. Proporcionar oportunidades de produção e utilização da informação que possibilite a aquisição 

de conhecimentos, o desenvolvimento da compreensão e da imaginação e criatividade.  

4. Desenvolver nos alunos competências e hábitos de trabalho, baseados na consulta, tratamento 

e produção de informação.  

5. Criar e manter nos utilizadores o hábito e prazer da leitura, da aprendizagem e da utilização das 

bibliotecas ao longo da vida.  

6. Promover atividades que levem a uma melhor compreensão do mundo em que vivemos 

enquadradas no âmbito do projeto educativo e do currículo definido pelo Agrupamento.  

7. Apoiar os professores e outros agentes educativos no desenvolvimento das atividades escolares 

e extracurriculares.  
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8. Promover a cidadania digital, para que os alunos aprendam a usar ferramentas digitais, de forma 

adequada, ética e segura, e desenvolvam estratégias para proteger a identidade e informações 

pessoais.  

Artigo 186.º - Competências do Professor Bibliotecário  

1. Sem prejuízo das demais competências definidas por lei, no âmbito da Rede Nacional de 

Bibliotecas e no Regulamento Interno da BE, compete ao professor bibliotecário:  

a. Definir o regulamento de funcionamento da BE;  

b. Gerir, organizar e dinamizar a BE;  

c. Promover a articulação das atividades da BE com os objetivos do PE;  

g. Apoiar as atividades curriculares e favorecer o desenvolvimento dos hábitos e competências de 

leitura, da literacia da informação e das competências digitais, colaborando com todas as unidades 

do Agrupamento;  

h. Apoiar atividades livres, extracurriculares e de enriquecimento curricular incluídas no PAA ou 

PE do Agrupamento;  

i. Desenvolver um trabalho cooperativo e parceria com entidades locais; com a Rede de 

Bibliotecas Escolares de Barcelos (RBEB), entre outros;  

j. Implementar processos de avaliação na elaboração dos relatórios anuais de (auto) avaliação;  

k. Representar a BE no Conselho Pedagógico.  

 

SUBSECÇÃO IV – PROJETOS/CLUBES/DESPORTO ESCOLAR  

Artigo 191.º - Definição  

1. As atividades de enriquecimento curricular constituem um conjunto de atividades não 

curriculares que se desenvolvem, predominantemente, para ocupar o tempo livre dos alunos e que 

são de frequência facultativa quando não possuem atividade letiva.  

2. As atividades de enriquecimento curricular têm uma natureza eminentemente lúdica, 

desportiva, cultural e formativa.  

Artigo 193.º - Competências  

1. Compete ao Professor Coordenador:  

a) Assegurar a articulação entre o projeto de Agrupamento e os vários projetos;  

Artigo 194.º - Objetivos  

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.  

 

SUBSECÇÃO V - ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA E DE ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E NO 1º CICLO  

Artigo 203.º - Âmbito geral  

1. O desenvolvimento da Componente de apoio à família, na educação pré-escolar, e das 

atividades de enriquecimento curricular no 1º Ciclo, visa adaptar os tempos de permanência dos 

alunos no jardim-de-infância e na escola às necessidades das famílias e, simultaneamente, garantir 

que os tempos de permanência na escola são pedagogicamente ricos e complementares das 

aprendizagens associadas à aquisição das competências básicas.  

 

A. COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  

Artigo 205.º - Responsabilidade e Competências  

1. O regime de funcionamento da componente de apoio à família é da responsabilidade conjunta 

do Agrupamento e da Autarquia.  

2. A criação e manutenção das condições físicas e humanas para a implementação e 

funcionamento da componente social de apoio à família são da responsabilidade da Autarquia, 

em articulação com o Agrupamento.  

3. A planificação das atividades de animação e de apoio à família deve envolver obrigatoriamente 

os educadores titulares de grupo.  

4. A supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das mesmas são da competência 

dos educadores titulares de grupo.  

Artigo 208.º - Profissionais Intervenientes  
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1. Educador Titular de Grupo/Turma  

a) É da competência dos Educadores Titulares de Grupo assegurar a supervisão pedagógica e o 

acompanhamento da execução das atividades de animação e de apoio à família no âmbito da 

educação pré-escolar, tendo em vista garantir a qualidade das atividades, bem como a articulação 

com as atividades curriculares.  

Artigo 209.º - Organização  

1. A planificação das Atividades de Animação e de Apoio à Família deve ser comunicada aos 

Encarregados de Educação no início do ano letivo.  

4. Tempos após as atividades pedagógicas  

a) O tempo das Atividades de Animação e de Apoio à Família será marcado por um processo 

educativo informal de caráter lúdico. Nestas atividades é muito importante o grau de 

envolvimento e satisfação das crianças. Há que privilegiar momentos de convívio, das mais 

variadas formas: jogar (jogos tradicionais e outros), cantar, ouvir histórias, dançar, ouvir música, 

dramatizar, etc. Estas formas de intervenção, bem como os espaços, equipamentos e materiais 

devem ser alternativas diferentes às componentes organizativas, aos processos e às dinâmicas que 

ocorrem no Jardim de Infância.    

  5. Visitas de estudo  

a) O Educador poderá solicitar a participação do Animador para a realização de visitas de estudo. 

  

 

C. ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR  

Artigo 220.º - Definição e âmbito  

1. Entende-se por atividades de enriquecimento curricular aquelas que incidem nos domínios 

desportivos, artístico, científico, tecnológico e das tecnologias de informação e comunicação, de 

ligação do Agrupamento com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia da 

educação.                                                    

Artigo 221.º - Período de funcionamento  

1. As atividades de enriquecimento curricular desenvolvem-se apenas durante os períodos em que 

decorrem as atividades letivas, havendo a interrupção destas, sempre que haja interrupção das 

atividades letivas, nos termos do calendário escolar.                                                                                    

Artigo 226.º - Supervisão das atividades  

1. A supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das atividades de enriquecimento 

curricular são da competência dos Professores Titulares de Turma. 

 2. O exercício desta atividade tem em vista garantir a qualidade das atividades bem como a 

articulação com todas as áreas curriculares e não curriculares e deve contemplar os seguintes 

aspetos: 

 a) Programação das atividades; 

 b) Acompanhamento das atividades através de reuniões e/ou encontros informais com os 

intervenientes nas atividades; 

   Artigo 227.º - Articulação Pedagógica 

1. A programação das atividades de enriquecimento curricular deverá ser elaborada: 

 a) Nos termos da lei em vigor. 

 b) A partir do Projeto Educativo do Agrupamento, dos projetos curriculares de escola e de turma 

e do plano anual de atividades, tendo por suporte as orientações programáticas para o 1º Ciclo do 

Ensino Básico.     

                                                                                               

SUBSECÇÃO IX - ATIVIDADES NO EXTERIOR DO RECINTO ESCOLAR  

Artigo 294.º - Âmbito geral  

1. As atividades a ministrar no exterior do recinto escolar carecem de autorização prévia do 

Conselho Pedagógico e da autorização escrita dos Encarregados de Educação.  

2. Os alunos não autorizados pelos Pais ou Encarregados de Educação a participar serão 

encaminhados, quando possível, para outras atividades. Não havendo estas, os Pais 

responsabilizar-se-ão pelos educandos.  

Artigo 295.º - Visitas de Estudo  
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1. As visitas de estudo constam do plano de atividades do Agrupamento, aprovado pelo Conselho 

Geral e estão cobertas pelo seguro escolar.  

2. Devem ser cuidadosamente planificadas numa perspetiva disciplinar ou interdisciplinar e 

integradas no Plano de Atividades do Departamento e das respetivas Escolas de 1º ciclo e Jardins 

de Infância.  

3. Os professores que organizam as visitas de estudo devem, para cada uma delas, elaborar um 

projeto sucinto do qual constem:  

Artigo 297.º - Preparação dos alunos  

1. Devem ser cuidadosamente preparadas com os alunos envolvidos, devendo-se, antes da 

viagem:  

a) Dar a conhecer aos alunos os objetivos da viagem;  

b) Incentivar à curiosidade dos alunos;  

c) Definir, com os alunos, estratégias de organização durante o percurso;  

d) Definir regras a cumprir durante a visita.  

2. Os alunos deverão ser informados que o não cumprimento das regras estipuladas implicará 

procedimento disciplinar.  

 

REFERENTES EXTERNOS  

 

Despacho n.º 6147/2019 
O exercício pleno de uma cidadania informada e criteriosa, atenta ao mundo e às suas alterações, 

consolida -se mediante um desenho  curricular que beneficia e potencia aprendizagens realizadas 

dentro e fora da sala de aula, nomeadamente, através da realização de visitas de estudo preparadas 

e planeadas pela escola em articulação com os pais e encarregados de educação. 

As visitas de estudo têm vindo a assumir um lugar de destaque enquanto estratégia para o 

desenvolvimento de atividades de concretização do currículo, que se revestem de particular 

importância na qualidade das aprendizagens e na formação integral dos alunos, uma vez que 

promovem o conhecimento através de atividades e projetos multidisciplinares, a formação pessoal 

e social dos alunos e a articulação entre a escola e o meio. 

Em conformidade com o Decreto -Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, que estabelece o currículo dos 

ensinos básico e secundário e os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens, o 

currículo é concebido e desenvolvido agregando todas as atividades e projetos da escola, 

assumindo -os como fonte de aprendizagem e de desenvolvimento de competências. 

Artigo 3.º 

Princípios 

c) A conceção de um currículo integrador, que permita o desenvolvimento de projetos que 

aglutinem aprendizagens das diferentes disciplinas, planeados, realizados e avaliados pelo 

conjunto de professores, assumindo -os como fonte de aprendizagem e de desenvolvimento de 

competências pelos alunos; 

d) A assunção da importância da natureza transdisciplinar das aprendizagens, da mobilização de 

literacias diversas, de múltiplas competências, teóricas e práticas, promovendo o conhecimento 

científico, a curiosidade intelectual, o espírito crítico e interventivo, a criatividade e o trabalho 

colaborativo; 

e) A promoção da educação para a cidadania e do desenvolvimento pessoal, interpessoal, e de 

intervenção social, ao longo de toda a escolaridade obrigatória; 

Artigo 4.º 

Conceitos 

Para efeitos de aplicação do presente despacho, entende -se por: 

a) «Visita de estudo», atividade curricular intencional e pedagogicamente planeada pelos 

docentes destinada à aquisição, desenvolvimento ou consolidação de aprendizagens, realizada 

fora do espaço escolar, tendo em vista alcançar as áreas de competências, atitudes e valores 

previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e, quando aplicável, no perfil 

profissional associado à respetiva qualificação do Catálogo Nacional de Qualificações; 
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c) «Intercâmbio escolar», atividade educativa que tem por finalidade a inserção de alunos e 

docentes na vivência letiva e escolar de outra escola, nacional ou estrangeira, por um determinado 

período de tempo; 

 

d) «Representação de escola», meio pelo qual as escolas, através da participação individual ou 

coletiva de membros da sua comunidade, comparecem em atividades de âmbito desportivo, 

cultural ou outras por si consideradas relevantes; 

 

e) «Passeio escolar», atividade lúdico -formativa institucionalmente planeada e a realizar fora do 

calendário das atividades letivas tendo em vista o desenvolvimento das competências, atitudes e 

valores previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e, quando aplicável, 

no perfil profissional associado à respetiva qualificação do Catálogo Nacional de Qualificações. 

 

Artigo 5.º 

Planeamento e organização 

No respeito pelas linhas orientadoras estabelecidas no presente despacho, as escolas, no âmbito 

da sua autonomia, estabelecem no regulamento interno as regras e os procedimentos inerentes ao 

planeamento e organização de visitas de estudo em território nacional ou que impliquem 

deslocações ao estrangeiro. 

 

 

Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho 

 

Nesta incerteza quanto ao futuro, onde se vislumbra uma miríade de novas oportunidades para o 

desenvolvimento humano, é necessário desenvolver nos alunos competências que lhes permitam 

questionar os saberes estabelecidos, integrar conhecimentos emergentes, comunicar 

eficientemente e resolver problemas complexos. 

 

v) Apostar na dinamização do trabalho de projeto e no desenvolvimento de experiências de 

comunicação e expressão nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal, valorizando o papel 

dos alunos enquanto autores, proporcionando -lhes situações de aprendizagens significativas; 

 

Artigo 4.º 

Princípios orientadores 

c) Garantia de uma escola inclusiva, que promove a igualdade e a não discriminação, cuja 

diversidade, flexibilidade, inovação e personalização respondem à heterogeneidade dos alunos, 

eliminando obstáculos e estereótipos no acesso ao currículo e às aprendizagens, assente numa 

abordagem multinível, que integra medidas universais, seletivas e adicionais de suporte à 

aprendizagem e à inclusão; 

d) Reconhecimento dos professores enquanto agentes principais do desenvolvimento do 

currículo, com um papel fundamental na sua avaliação, na reflexão sobre as opções a tomar, na 

sua exequibilidade e adequação aos contextos de cada comunidade escolar; 

e) Envolvimento dos alunos e encarregados de educação na identificação das opções curriculares 

da escola; 

 

SECÇÃO I 

Conceção 

 

Artigo 6.º 

Finalidade 

2 — Com vista a atingir aquela finalidade, e sem prejuízo da autonomia e flexibilidade exercida 

pela escola, à conceção do currículo subjazem os seguintes princípios: 

f) Enriquecimento do currículo com a dinamização da componente de Oferta Complementar, 

através da criação de novas disciplinas no ensino básico; 
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l) A oferta de Atividades de Enriquecimento Curricular no ensino básico, com natureza 

eminentemente lúdica, formativa e cultural, a regulamentar, designadamente quanto ao seu 

âmbito, por portaria do membro do Governo responsável pela área da educação. 

 

Artigo 21.º 

Dinâmicas pedagógicas 

1 — Nas dinâmicas de trabalho pedagógico deve desenvolver -se trabalho de natureza 

interdisciplinar e de articulação disciplinar, operacionalizado preferencialmente por equipas 

educativas que acompanham turmas ou grupos de alunos. 

2 — Cabe às equipas educativas e aos docentes que as constituem, no quadro da sua especialidade, 

definir as dinâmicas de trabalho pedagógico adequadas, tendo por referência as especificidades 

da turma ou grupo de alunos. 

3 — Com vista ao desenvolvimento de aprendizagens de qualidade e incorporando medidas 

enquadradas nos instrumentos de planeamento da escola, na ação educativa deve, entre outras, 

garantir -se: 

a) Uma atuação preventiva que permita antecipar e prevenir o insucesso e o abandono escolares; 

b) A implementação das medidas multinível, universais, seletivas e adicionais, que se revelem 

ajustadas à aprendizagem e inclusão dos alunos; 

c) A rentabilização eficiente dos recursos e oportunidades existentes na escola e na comunidade; 

5 — Com vista à promoção da qualidade e eficiência educativas, podem ser implementadas 

diferentes formas de organização, nomeadamente: 

a) O trabalho colaborativo, valorizando -se o intercâmbio de saberes e de experiências, através de 

práticas de: 

i) Coadjuvação entre docentes, do mesmo ano ou ciclo, de vários ciclos e níveis de ensino e de 

diversas áreas disciplinares; 

ii) Permuta temporária entre docentes da mesma área ou domínio disciplinar. 

b) A criação de grupos de trabalho para: 

i) Aquisição, desenvolvimento e consolidação de aprendizagens específicas, com vista à 

promoção da articulação entre componentes de currículo e de formação, áreas disciplinares, 

disciplinas ou unidades de formação de curta duração, a funcionar, em regra, de forma temporária; 

ii) Apoio ao estudo, assente numa metodologia de integração das aprendizagens de várias 

componentes de currículo e áreas disciplinares, privilegiando a pesquisa, tratamento e seleção de 

informação; 

iii) Desenvolvimento de trabalho autónomo, interpares, com mediação de professores. 

 

Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho, - perfil dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória  

A ação educativa é, pois, compreendida como uma ação formativa especializada, fundada 

no ensino, que implica a adoção de princípios e estratégias pedagógicas e didáticas que 

visam a concretização das aprendizagens. Trata-se de encontrar a melhor forma e os 

recursos mais eficazes para todos os alunos aprenderem, isto é, para que se produza uma 

apropriação efetiva dos conhecimentos, capacidades e atitudes que se trabalharam, em 

conjunto e individualmente, e que permitem desenvolver as competências previstas no 

Perfil dos Alunos ao longo da escolaridade obrigatória. 

 
INVESTIGAÇÂO 

 

É POSSÍVEL FAZER DA ESCOLA UM LUGAR DE CONHECIMENTO PARA TODOS 

Hoje, não são poucos os pesquisadores e profissionais da educação que defendem a escola 

como um possível e privilegiado espaço de aprendizagem para todos – alunos, profissionais, 

familiares e comunidade em geral.  

Uma escola que aprende pode ser também uma escola que produz conhecimento – à medida 

que os seus educadores assumem o desafio de pesquisar respostas para as questões que se colocam 

no exercício da profissão e de sistematizar os saberes construídos nesse processo.  
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Utilizando como referência o conceito de professor reflexivo, hoje bastante difundido e aceito, 

Isabel Alarcão desenvolve, por analogia, o conceito de escola reflexiva e apresenta dez idéias que 

traduzem o seu pensamento a esse respeito, aqui resgatadas, ampliadas e ilustradas com o 

depoimento de dez educadores brasileiros. Em linhas gerais, são estas as idéias:  

Tomar como princípio que o mais importante são as pessoas.  

Considerar que liderança, visão, diálogo, pensamento e ação são fundamentais.  

Construir e consolidar um projeto educativo próprio, explícito e compartilhado.  

Compatibilizar a dimensão local e universal.  

Garantir o exercício da cidadania no interior da própria escola.  

 Articular as ações de natureza político-administrativa, curricular e pedagógica.  

Criar contextos que favoreçam o protagonismo e a profissionalidade dos professores.  

 Favorecer o desenvolvimento profissional e a ação refletida.  

 Desenvolver uma epistemologia da vida da escola.  

 Pautar-se por uma perspectiva de desenvolvimento ecológico.  

 

Revista Portuguesa de Investigação Educacional 16/2016 

 

Por isso se fala atualmente na necessidade de agir sobre a cultura da escola para a transformar 

numa comunidade de aprendizagem profissional, no pressuposto de que a criação de uma nova 

cultura de aprendizagem dos alunos requer a criação também de uma cultura de aprendizagem 

para os professores e de que esta se desenvolve através de mecanismos de formação na ação, 

numa lógica de resolução de problemas, através de uma forte interação com os pares e com os 

destinatários da ação educativa (Canário, 2005: 143). 

A construção social do conhecimento opera-se, pois, através da interação docente e, quando 

inserida no próprio processo de construção da mudança, faz da colaboração docente a pedra 

basilar da construção de uma comunidade de aprendizagem. E, neste sentido, o desenvolvimento 

de uma capacidade coletiva de mudança requer um esforço da escola para que “os que nela 

trabalham se reúnam, partilhem interesses, experiências, supervisionem e examinem informação, 

de modo a que o ensino que os alunos recebem seja de qualidade” (Bolívar, 2012: 130). 

 

Senge (1998) afirma que é na capacidade de aprender dos indivíduos que está o progresso das 

instituições, mais do que nos recursos materiais, naturais ou com as competências tecnológicas. 

Mas para que escolas, famílias, empresas, se constituam em “learning organization” ou escola 

que aprende se fizermos a analogia do conceito, é necessário que aprender não signifique apenas 

e só, reproduzir comportamentos ou memorizar conteúdos determinados, mas sim constituir e 

possibilitar na organização capacidade de reflexão e consequente autotransformação. 

Neste sentido, para mudar as escolas, é preciso que as mudanças necessárias não ocorram apenas 

nas organizações de que fazemos parte, ou nos outros ao nosso lado, mas dentro de cada um de 

nós. Como afirma Senge (1998), “temos uma profunda tendência para ver as mudanças que 

precisamos de efetuar como estando no mundo exterior, não no nosso mundo interior.” (p. 23). 

Como Senge (2005) salienta, na realidade, instituições aprendentes são aquelas que todos os seus 

atores e o próprio currículo interagissem de uma forma ativa e inovadora como realidades vivas 

em desenvolvimento. Mas para que isto aconteça, de facto, é preciso uma grande transformação 

e mudança, por ventura, uma verdadeira transmutação em todos os seus segmentos e 

componentes. 

Neste sentido, Benavente (2001) diz que: Uma Escola mais democrática, onde todos aprendam, 

mais flexível, em que a uniformidade dê lugar à diversidade, uma escola com mais qualidade, em 

que as aprendizagens formais sejam aprendizagens reais, uma escola com identidade em que todos 

gostem de trabalhar é, certamente, um objetivo nobre, urgente mas difícil de alcançar. (p. 9). 

Já Guilherme DOliveira Martins, em artigo a propósito do papel de educador de Emmanuel 

Mounier, referia que a escola devia contribuir para a consolidação duma «consciência da 

importância dos espaços públicos  e do lugar das pessoas e cidadãos neles, como agentes de 

criação e de aperfeiçoamento», na medida em que, afirma o articulista logo de seguida, esses 

lugares públicos «são pontos de encontro, de relação e de complementariedade».(2). É assim que 

qualquer reforma educativa nunca é uma reforma educativa qualquer. Antes, ao procurar ser 
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balizada pelos ideais da modernidade, deve assentar no princípio de que a escola é o tempo e o 

espaço de encontro de uma comunidade, alunos, professores, interesses sociais, económicos e 

culturais, organizada e orientada para a construção de um projecto de desenvolvimento dos seus 

recursos humanos. 

Significa isto que a escola é o lugar privilegiado do encontro dos vários agentes educativos na 

procura solidária, quer dum projecto de alargamento da autonomia individual, quer da autonomia 

social. 

É deste modo que o devir educacional, ainda que não se reduzindo à escola ela-mesma, tem o seu 

lugar preferencial na escola, entendendo-se esta, não já como o lugar de transmissão de 

conhecimentos cujo centro seria a sala de aula onde o professor encarnaria o corpo histórico da 

disciplina, que se auto-legitima como sendo o lugar do saber, mas antes entendendo a escola como 

um centro educativo cuja inscrição num território educativo permitiria accionar um feixe de 

solidariedades comprometidas num projecto de alargamento da autonomia individual e social. 

 

 

 

Questões de Avaliação 
Escola como lugar de aprendizagem dos alunos 

Como são planeadas as atividades no âmbito da coadjuvação/ desdobramento 

para rentabilização dos recursos? 

Quais os Critérios para a atribuição de coadjuvação? 

O Diretor mobiliza os recursos educativos existentes com o objetivo de responder 

às necessidades dos alunos? 

Existe um aproveitamento de todos os recursos disponíveis para dar resposta às 

necessidades do apoio educativo? 

Os critérios de de seleção dos alunos que frequentam o Apoio ao Estudo e o 

Estudo Orientado estão definidos? 

Nas aulas de apoio são adotadas medidas de diferenciação pedagógica 

adequadas às características dos alunos e às aprendizagens a desenvolver? 

Os conselhos de Turma acompanham a eficácia das medidas da promoção de 

sucesso dos alunos? 

A coadjuvação na sala de aula tem valorizado experiências e práticas 

colaborativas conducentes à melhoria do ensino? 

As visitas de estudo promovem a aprendizagem dos alunos? 

As medidas de promoção do sucesso escolar, designadas por SEP a Português, 

SEM a Matemática e SEI a Inglês, têm contribuído para minimizar as dificuldades 

dos alunos? 

A coadjuvação promove a operacionalização de uma educação inclusiva em 

função das caraterísticas de cada aluno, assente em processos de diferenciação 

pedagógica, numa abordagem multinível e no carácter formativo da avaliação? 

As atividades de apoio educativo oferecidas pela escola são eficazes? 

As atividades de apoio educativo oferecidas pela escola são alvo de avaliação? 

O Plano Anual de Atividades deste Agrupamento contribui para a melhoria das 

aprendizagens dos alunos? 
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As atividades de enriquecimento curricular respondem aos interesses e 

expectativas dos alunos? 

O número de alunos participantes nos clubes/ projetos justificam a continuidade 

dos mesmos? 

A participação nos clubes/projetos contribui para desenvolver e pôr em prática 

os valores (enunciados no perfil dos alunos) por que se deve pautar a cultura de 

escola? 

 Os clubes existentes vão de encontro às novas orientações do Ministério 

(flexibilidade curricular e perfil dos alunos)? 

 

Escola lugar de aprendizagem da restante comunidade educativa 

 

Os projetos que envolvem a comunidade educativa contribuem para a melhoria 

das aprendizagens? 

O Plano Anual deste Agrupamento contribui para a melhoria das aprendizagens 

da comunidade educativa? 

Espaços como a Biblioteca Escolar e o pavilhão são rentabilizados para servir a 

comunidade educativa?  

O agrupamento é um recurso educativo para a comunidade educativa?  

O Projeto Educativo pode entender-se como um programa de aprendizagem de 

toda a comunidade educativa?  

A comunidade educativa vê a escola como referencial de aprendizagem? 

A escola identifica as necessidades de formação da comunidade educativa? 

As estruturas de orientação educativa procuram desenvolver o Projeto Educativo 

de forma articulada com a comunidade educativa? 

Existe uma estratégia de escola para a formação e o desenvolvimento 

profissional? 

 

 



R E F E R E N C I A L   
Á R E A  A  A V A L I A R : 3 - Desenvolvimento curricular 

DIMENSÃO: Construído 

SUBÁREA: Escola como lugar de aprendizagem dos alunos (apoio educativo, atividades 

extracurriculares, clubes, visitas de estudo..) 

Escola lugar de aprendizagem da restante comunidade educativa 

P E R Í O D O  D E  

A V A L I A Ç Ã O  
 

2 0 19/ 2 0 20 

R
E
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E
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T

E
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EXTERNOS 

Administração central: 

 Despacho n.º 6147/2019 estatuto do aluno;  

Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho, - perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória  

Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho 

 Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho 

Investigação 

É possível fazer da escola um lugar de conhecimento para todos; Revista Portuguesa de 

Investigação Educacional 16/2016 

INTERNOS 
Contexto local 

Carta de missão do diretor 

Projeto educativo, regulamento interno  

E L E M E N T O S  

C O N S T I T U T I V O S  
C R I T É R I O S     I N D I C A D O R E S   

P I S T A S  A  

I N V E S T I G A R  
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Apoio educativo  

Coadjuvação  

Atividades do 

PAA 

Planeamento 

As atividades de coadjuvação e apoio educativo são planeados de 

acordo com critérios de rentabilização de recursos. 

Há critérios definidos na identificação dos alunos  para a atribuição e 

seleção das medidas de apoio ao desenvolvimento da aprendizagem.  

A EMAEI apoia os docentes no planeamento das medidas de suporte à 

aprendizagem.  

A planificação das atividades do PAA obedece a critérios definidos  

tendo em conta o desenvolvimento de competências ou consolidação 

de aprendizagens, atitudes e valores previstos no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória. 
Atores  

PAA 

Atas de 
departamento Desenvolvimento 

Os apoios disponibilizados permitem a efetiva diferenciação 

pedagógica de que os alunos necessitam. 

A coadjuvação em sala de aula valoriza e incrementa práticas de 

trabalho colaborativo que promovem a melhoria das aprendizagens dos 

alunos. 

As atividades desenvolvidas pela EMAEI contribuem para sensibilizar a 

comunidade para a educação inclusiva. 

A EMAEI apoio os docentes na implementação de práticas inclusivas. 

As atividades do PAA e o desenvolvimento de projetos contribuem para 

a melhoria das aprendizagens dos alunos  

Avaliação 

As medidas de promoção do sucesso escolar disponibilizadas têm 

contribuído para a melhoria das aprendizagens.  

A EMAEI desenvolve mecanismos de monitorização das medidas de 

suporte à aprendizagem implementadas. 

O plano anual de atividades promove o desenvolvimento de 

competências que contribuem para o sucesso dos alunos. 
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Atividades de 
enriquecimento 
Curricular  
Clubes 
projetos 

Planeamento 

As atividades de enriquecimento curricular, clubes e projetos são 

planeados tendo por base os interesses dos alunos. 

As atividades de enriquecimento curricular, clubes e projetos são 

planeados para desenvolver competências e valores previstos no perfil 

dos alunos à saída da Escolaridade obrigatória  

Atores  

PAA 

Atas de 
departamento 
Relatórios dos 
clubes  

Desenvolvimento 

Os alunos são assíduos nos clubes em que estão inscritos. 

Os alunos são empenhados no desenvolvimento dos projetos existentes. 

As atividades de enriquecimento curricular, os clubes e projetos 

permitem a articulação entre ciclos. 

Avaliação 

As atividades de enriquecimento curricular, clubes e projetos 

contribuem para a aquisição de competências e valores previstos no 

perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória  
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Comunidade 
educativa  
 

Capacitação 

A escola é um espaço de aprendizagem para todos – alunos, 

profissionais, familiares e comunidade em geral.  

Cada elemento da comunidade educativa é capaz de intervir ativamente 

de forma responsável, solidária e crítica, na escola e no meio envolvente. 
Atores  

 Cooperação Os espaços da escola estão ao serviço da comunidade educativa.  

Adequação 
O plano de formação do agrupamento responde às necessidades 

sentidas na comunidade.  

 



 

7 - OPÇÕES METODOLÓGICAS 
 

Para avaliarmos a área em estudo definimos como pistas a investigar o 

discurso dos atores, a análise às atas do Conselho Pedagógico, Departamentos, 

área disciplinar e clubes e projetos.  

  Assim, para auscultar os primeiros, construímos um inquérito por 

questionário, para analisar os documentos referidos fizemos a leitura dos 

mesmos. O diretor e a coordenadora da EMAIE, inicialmente, seriam ouvidos por 

entrevista mas depois em virtude da pandemia foram ouvidos através de um 

questionário de resposta aberta. 

 Os questionários foram estruturados segundo a escala de Likert de 

opinião (DT – Discordo totalmente, D – Discordo moderadamente, NTO – Sem 

Opinião, C – Concordo e CT – Concordo Totalmente). Em algumas questões do 

inquérito dos alunos utilizamos a escala sim, não, às vezes. Para obter as médias 

atribuímos pontuação a cada um dos elementos da escala: Discordo 

completamente - 1ponto; discordo moderadamente - 2 pontos; Não concordo 

nem discordo - 3 pontos; concordo moderadamente - 4 pontos; Concordo 

totalmente - 5 pontos  

 

8 - CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

O universo de aplicação dos questionários, que decorreu durante o mês 

de junho de 2020, procurou abranger a totalidade dos professores, a totalidade 

dos alunos, com exceção do pré - escolar e 1º e 2ºanos do 1ºciclo, a totalidade 

do pessoal não docente e a totalidade dos encarregados de educação com 

email. Os inquéritos foram efetuados através dos formulários Google.  

 

 

 

TOTAL  AMOSTRA 
Questionários 

devolvidos 

Percentage
m do 

número  total 
de 

elementos 

 
  Nº % Nº  % da 

amostra 
 

Alunos  

Pré  121 0 0 0 0 0% 

1º ciclo 

1º e 2º 75 0 0 0 0 0% 

3ºe 4º 94 94 100% 56 59,57% 

50,08% 
Total 169 94 100% 56 62,22% 

2º ciclo 120 120 100% 
233 81,18% 

3ºciclo 167 167 100% 

Total  577 381 66,03 289 75,85%  

Docentes  Pré  8 8 100% 8 100% 100% 



20 

 

 
 
9 - DADOS DE ENQUADRAMENTO DA AMOSTRA  
 
 Não esquecer que este processo de autoavaliação estabelece o confronto 

entre o referente, o ideal, e o referido, a realidade. 

 
Pessoal docente  

 

 

 

 

1º ciclo 17 17 100% 100% 100% 

2º ciclo 
64 64 100% 55 85,9 85,9% 

3ºciclo 

Total  89 89 100% 80 89,88% 89,88 

Pessoal não docente  27 27 100% 21 77,77% 77,77% 

Enc. de educação  577 350 60,65 181 51,14% 31,36% 

Total geral 1270 847 66.69% 651 76,85% 51,25% 
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Alunos 1º ciclo  
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Alunos do 2º e 3º ciclo 
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Encarregados de educação  
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Pessoal não docente  
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Resumo dos dados de enquadramento da amostra 

 

Pessoal docente 

A maioria está na faixa etária dos 41 a 50 anos, logo seguida da faixa 51 a 60. 

Apenas 5 professores estão na faixa de 31 a 40. A maioria tem mais de 21 anos 

de serviço. Apenas 15% são contratados, pertencendo ao quadro do 

agrupamento 51%. Os restantes são quadros de outros agrupamentos ou Q.Z.P 

Alunos 1º ciclo 

A média da idade dos alunos que responderam ao inquérito é nove anos e 

estão no 4º ano de escolaridade. Os alunos que mais responderam foram os de 

Aldreu e a percentagem de respostas mais baixa foi a de Fragoso onde só 

responderam ao inquérito 18 alunos. (39,1%). Pertencem ao género masculino 

67,3% dos que responderam. 

Alunos do 2º e 3º ciclos 

A média das idades dos alunos que responderam é de 12,44 anos, havendo 6 

alunos com 16 anos ou mais. Os alunos que mais responderam pertencem ao 

6º ano e ao género feminino. 

Encarregados de educação  

A maior parte dos encarregados de educação está na faixa etária dos 41 a 50 

anos e é do género feminino. A maioria tem como habilitações académicas o 

12º ano havendo 19% com licenciatura. A maioria tem, apenas um educando a 

frequentar as escolas do agrupamento. 

Pessoal não docente 

A maioria está na faixa etária dos 41 a 50 anos logo seguida da faixa etária dos 

51 a 60 anos. Tem entre 11 a 20 anos de serviço e como habilitações 

académicas o ensino secundário. A percentagem dos que têm contrato por 

tempo indeterminado é de 66,7%  

 

 

Apresentação dos resultados  

 

 

Escola como lugar de Aprendizagem dos alunos 

Apoio educativo  

Coadjuvação  

PAA 

Planeamento 
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Indicador 1 - As atividades de coadjuvação e apoio educativo são 

planeados de acordo com critérios de rentabilização de recursos. 

 

Docentes  

Existe um aproveitamento de todos os recursos disponíveis para dar resposta 

às necessidades do apoio educativo. 

 

 

Estão definidas linhas orientadoras comuns no planeamento das medidas de 

promoção da aprendizagem. 

 

Na medida de coadjuvação, as atividades a realizar são planeadas em 

conjunto. 

As atividades de coadjuvação e apoio educativo são planeados de acordo com 

critérios de rentabilização de recursos. 

Há critérios definidos na identificação dos alunos  para a atribuição e seleção 

das medidas de apoio ao desenvolvimento da aprendizagem.  

A EMAEI apoia os docentes no planeamento das medidas de suporte à 

aprendizagem.  

A planificação das atividades do PAA obedece a critérios definidos  tendo em 

conta o desenvolvimento de competências ou consolidação de aprendizagens, 

atitudes e valores previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 
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Há uma estratégia definida para desenvolver na sala de estudo semanal.  

 

 Estão delineadas as atividades a privilegiar no âmbito do desdobramento 

semanal.  

 

 Estão definidas as formas de organização dos alunos na medida 

desdobramento.  

 

 Estão definidas as formas de organização dos alunos na medida de 

coadjuvação. 
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Os professores desenvolvem formas de trabalho colaborativo com carácter 

sistemático. 

 

 

 

Resumo do indicador 1 

 

No 1º indicador só foram colocadas questões aos docentes. A média de 

pontuação atingida nas respostas é de 4,08. No conjunto das questões 

41, 2% concordam totalmente, 36,48% concordam moderadamente. 

14,7% não concordam nem discordam, 2,75% discordam moderadamente 

e 1,8%  discordam totalmente. As questões que oferecem mais 

resultados discordantes são as que se referem à existência uma 

estratégia para a sala de estudo, de normas para atividades a priveligiar 

no desdobramento das turmas e à existência de regras para a 

organização dos alunos nos desdobramentos  

 

  

Indicador 2 - Há critérios definidos na identificação dos alunos  para a 

atribuição e seleção das medidas de apoio ao desenvolvimento da 

aprendizagem. 

 

Docentes  

 Há critérios definidos na identificação dos alunos para frequentar o Estudo  

Orientado.  



30 

 

 

Há critérios definidos na identificação dos alunos para frequentar o Apoio ao 

Estudo.  

 

 

 Há critérios definidos na identificação dos alunos para usufruírem de apoio 

educativo. 

 

Os alunos, por sua iniciativa, podem frequentar as aulas de apoio ao estudo.  

  

Os alunos, por sua iniciativa, podem frequentar as aulas de estudo orientado 
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Os Conselhos de Turma/Conselhos de ano/ conselhos de docentes refletem 

sobre as dificuldades de aprendizagem dos alunos, indicando as 

disciplinas/áreas em que, prioritariamente, deve ser prestado Apoio 

Pedagógico/educativo. 

 

Resumo Docentes  

Neste indicador 60% dos docentes concorda totalmente com as afirmações 

feitas e apenas 0,32% discorda totalmente. A média atingida é de 4,49.   

 

Alunos 1º ciclo  

 No apoio ao estudo posso tirar dúvidas para melhorar as minhas 

aprendizagens. 
  

 

 No apoio ao estudo posso pedir ajuda na realização dos trabalhos de casa 
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Resumo dos alunos do 1º ciclo  

A média atingida é de 4,56 e 69,45% dos alunos do 1º ciclo concorda 

totalmente com as afirmações apresentadas. 

 

Alunos 2º e 3º ciclos 

Costumo ir ao apoio ao estudo e/ou ao estudo orientado. 

 

 
 Costumo ir, por minha vontade, ao apoio ao estudo e/ou ao estudo orientado 
para esclarecer dúvidas ou pedir apoio na realização dos trabalhos de casa. 

  

Os meus professores costumam aconselhar-me a frequentar o apoio ao 
estudo ou o estudo orientado para melhorar as minhas aprendizagens. 
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O meu encarregado de educação costuma aconselhar-me a frequentar as 

aulas de apoio ao estudo e/ou estudo orientado. 

 

 

 

Resumo dos alunos do 2º e 3º ciclo 

Os alunos do 2º e 3º ciclos na sua maioria afirma que vai ao apoio ao 

estudo e/ou ao estudo orientado sendo que há uma diferença de 2,7 % 

entre os que afirmam que vão e os que vão por sua iniciativa. Há uma 

percentagem de 64,4 de alunos que afirmam os professores 

aconselham a frequência do estudo orientado e/ou o apoio ao estudo e 

82,8 % afirmam o mesmo em relação aos encarregados de educação. 

A média da pontuação obtida é 4,15.  

 

Encarregados de educação  

O meu educando participa nas aulas de apoio ao estudo e/ou estudo 

orientado. 

 

Aconselho o meu educando a aproveitar as aulas de apoio ao estudo e/ou de 

estudo orientado para tirar dúvidas ou pedir apoio para a realização dos 

trabalhos de casa. 
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Resumo dos encarregados de educação  

Os encarregados de educação afirmam que os respetivos educandos 

participam no apoio ao estudo e ao estudo acompanhado e que os 

aconselham a participar. A média atingida pelos encarregados de educação 

é de 4,54. 

 

Resumo do indicador 2  

A média da pontuação obtida é de 4,30 e a média de inquiridos que 

concorda totalmente com as afirmações é de 66,54%. 

De referir que a maioria dos alunos afirma que frequenta o apoio ao 

estudo e/ou estudo orientado por sua iniciativa e que os professores e 

encarregados de educação os aconselham a frequentar estas medidas.  

 

Indicador 3 - A EMAEI apoia os docentes no planeamento das medidas de 

suporte à aprendizagem 

 

Docentes  

Procuro junto da EMAEI ajuda para o planeamento das medidas de suporte à 
aprendizagem para os meus alunos. 
 

 

Sou apoiado pela EMAEI no planeamento das medidas de suporte à 

aprendizagem para os meus alunos. 

 

Resumo  do indicador 3 



35 

 

Neste indicador apenas foram inquiridos os docentes e a coordenadora 

da EMAEI. Quase 60% dos docentes concordam totalmente que 

procuram ajuda junto da EMAEI e que são apoiados pela mesma. A 

média de pontuação obtida é de 4,36.  

 

Indicador 4 - A planificação das atividades do PAA obedece a critérios 

definidos  tendo em conta o desenvolvimento de competências ou 

consolidação de aprendizagens, atitudes e valores previstos no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

 

Docentes  

As atividades aprovadas no PAA decorrem dos objetivos do PE. 
 

 
 As atividades aprovadas no PAA promovem a consolidação das 

aprendizagens, atitudes e valores previstos no perfil dos alunos. 

 

 As atividades propostas pela minha/meu área disciplinar/ departamento são 

indicadas tendo como objetivo a consecução das metas definidas no PE. 

 

 No início do ano letivo, discuto com os meus alunos as competências que 

devem adquirir no âmbito das atividades propostas no PAAA. 
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As atividades promovidas no Agrupamento contribuem para melhorar as 

aprendizagens dos meus alunos. 

 

 

As atividades promovidas no Agrupamento contribuem para o 

desenvolvimento pessoal/social dos meus alunos. 

 

Resumo dos docentes 

Neste indicador a média de pontuação dos docentes é 4,58. A média da 

percentagem dos docentes que concordam totalmente com as diferentes 

afirmações é 71, 33%. 

 

Alunos 1º ciclo  

O meu professor pede a minha opinião na planificação (como organizar) das 

atividades. 
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Antes da realização das atividades discutimos, na sala de aula, com os 

professores o que precisamos aprender com as mesmas. 

 

 As atividades desenvolvidas pela escola fora da sala de aula, são 

importantes para eu ter sucesso escolar. 

  

As atividades desenvolvidas pela escola, fora da sala de aula, fazem com que 

eu me torne um aluno mais responsável. 

 

Os professores falam, connosco, sobre o que vamos ver, os conteúdos que 

vamos explorar nas visitas de estudo e nas outras atividades que fazemos 

fora da sala de aula. 
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As visitas de estudo e outras atividades, fora da sala de aula, são importantes 

para aprender coisas novas ou para relembrar e entender melhor o que 

aprendemos nas aulas. 

 
Resumo dos alunos do 1º ciclo 

 

A média de pontuação atingida neste indicador é  4,49. A média dos alunos 

que concordam totalmente com as afirmações é de 64,76%. A questão que 

suscita opiniões mais díspares é a que se refere à discussão em sala de aula 

sobre os conteúdos que precisam ser apreendidos nas visitas de estudo.  

 

Alunos 2º e 3º ciclo  

Participo, com a minha opinião, na planificação/organização das atividades do 

Plano Anual de Atividades. 

 

Antes da realização das atividades debatemos, com os professores, as 

competências que precisamos atingir com as mesmas. 
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As atividades desenvolvidas pela escola, fora da sala de aula, contribuem 

para eu ter sucesso escolar. 

  

As atividades desenvolvidas pela escola, fora da sala de aula, contribuem 

para eu me tornar uma pessoa mais responsável. 

 

Os nossos professores preparam, connosco, as visitas de estudo e outras 

atividades que fazemos no exterior. 

 

As visitas de estudo e outras atividades no exterior da sala de aula são 

importantes para a aprendizagem de coisas novas ou para consolidar o que 

aprendemos nas aulas. 
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Resumo dos alunos do 2º e 3º ciclo 

Em média 61% dos alunos refere que em todas as disciplinas participa com a 

sua opinião na planificação/organização das atividades e debatem com os 

professores as competências que precisam atingir com a realização das 

atividades.  

A média atingida é de 4,30. A média da percentagem de alunos que 

concorda totalmente com as 4 últimas afirmações é de 58, 53%. 

 

Encarregados de educação  

O meu educando participa em atividades promovidas pela escola fora da sala de 

aula (visitas de estudo, atividades na biblioteca, e outras…) 

 

As atividades em que o meu educando participa, no exterior da sala de aula, 

são importantes para a consolidação das aprendizagens. 

 

 As atividades em que o meu educando participa no exterior da sala de aula 

são importantes para o seu desenvolvimento pessoal e social. 
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Resumo dos encarregados de educação  

A média de pontuação atingida pelos encarregados de educação é de 4,68. 

A percentagem média dos que concordam totalmente é de 75,53%. 

 

Resumo do indicador 4 

Este indicador atingiu uma pontuação média global de 4,44. Em média 

67,53 % dos inquiridos concorda totalmente com as afirmações 

produzidas. A média e percentagem mais baixa é a dos alunos, mesmo 

assim acima de 4 e de 50%. A afirmação que suscita mais dúvida em 

todos os inquiridos é a que diz respeito à discussão com os alunos e 

preparação prévia das visitas de estudo e outras atividades no exterior. 

 

 

Resumo do critério planeamento 

No critério planeamento a média da pontuação obtida foi 4,37. A 

percentagem média dos que concordam totalmente foi 58,79% 

 

 

Critério Desenvolvimento 

Os apoios disponibilizados permitem a efetiva diferenciação 

pedagógica de que os alunos necessitam. 

A coadjuvação em sala de aula valoriza e incrementa práticas de 

trabalho colaborativo que promovem a melhoria das aprendizagens dos 

alunos. 

As atividades desenvolvidas pela EMAEI contribuem para sensibilizar a 

comunidade para a educação inclusiva. 

A EMAEI apoio os docentes na implementação de práticas inclusivas. 

 

 

Indicador 1 - Os apoios disponibilizados permitem a efetiva diferenciação 

pedagógica de que os alunos necessitam 
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Docentes  

As medidas de apoio (SEM, SEP, SEI, Coadjuvação, Desdobramento, AE, 

EO) permitem a efetiva diferenciação pedagógica de que os meus alunos 

necessitam. 

 

Nas aulas de SEM, SEP, SEI, Coadjuvação, Desdobramento, AE, EO em que 

participo desenvolvem-se processos consistentes de diferenciação. 

pedagógica. 

 

 Nas minhas aulas preocupo-me em apoiar a aprendizagem e a participação 

de todos os alunos. 

 

Os horários dos apoios em que os meus alunos participam estão definidos em 

função das suas necessidades. 
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Os professores dos conselhos de turma em que participo fornecem 

informação aos docentes que orientam as aulas de apoio ao estudo e/ou 

estudo orientado. 

 

Os Conselhos de Turma/conselhos de ano em que participo acompanham os 

efeitos produzidos pelo desenvolvimento das medidas de apoio 

implementadas. 

 

Resumo dos docentes  

A média de pontuação atingida foi de 4,46. A percentagem média dos que 

concordam totalmente com as afirmações produzidas é dev57, 28%. 

 

Alunos 1º ciclo  

Nas aulas em que estão dois professores na sala consigo trabalhar mais. 
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Nas aulas em que estão dois professores na sala, os professores conseguem 

ajudar mais cada um dos alunos. 

 

Nas aulas em que estão dois professores na sala tenho mais apoio para 

esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Resumo dos alunos do 1º ciclo  

A média global da percentagem obtida é de 4,46. A média da percentagem 

dos que concordam totalmente é de 61,9%.  

 

Alunos do 2º e 3º ciclos  

 Nas aulas de (SEM, SEP, SEI, Coadjuvação - dois professores em sala de 

aula, Desdobramento - metade da turma por turnos, AE -apoio ao estudo, EO- 

estudo orientado) em que participo consigo trabalhar melhor. 
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Nas aulas de (SEM, SEP, SEI, Coadjuvação - dois professores em sala de 

aula, Desdobramento - metade da turma por turno, AE- Apoio ao estudo, EO - 

estudo orientado) em que participo os meus professores conseguem trabalhar 

mais individualmente com os alunos que necessitam. 

 

Nas aulas de coadjuvação (dois professores em sala de aula) há mais apoio 

para eu ultrapassar as minhas dificuldades. 

 

Nas aulas de SEM, SEP, SEI, Coadjuvação - dois professores em sala de 

aula, Apoio ao Estudo, Estudo Orientado os meus professores trabalham 

comigo de forma diferente (fazem outros exercícios para eu compreender as 

matérias estudadas).  
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Resumo dos alunos do 2º e 3º ciclo 

A média da pontuação obtida é de 4,21 e a média da percentagem dos que 

concordam totalmente é de 46,88%. De referir que a afirmação que diz que 

nas aulas em questão os professores trabalham com os alunos de forma 

diferente é a que oferece opiniões mais divergentes atingindo 6% os que 

discordam totalmente e uma média de 3,90. 

 

 

Resumo do indicador 1 

Média da pontuação deste indicador foi de 4,31. A percentagem média dos 

que concordam totalmente com as afirmações produzidas é de 55,35%. São 

os alunos do 2º e 3º ciclo quem tem uma opinião menos favorável em relação 

ao funcionamento das diferentes medidas de apoio. 

 

 

Indicador 2 - A coadjuvação, em sala de aula, valoriza e incrementa 

práticas de trabalho colaborativo que promovem a melhoria das 

aprendizagens dos alunos. 

 

Docentes  

Nas aulas com coadjuvação é promovida, com mais regularidade, a interação 

entre os alunos, nomeadamente através do trabalho de pares e em grupo. 

 

Há colaboração sistemática, entre os pares em coadjuvação, no 

desenvolvimento da atividade letiva. 
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As coadjuvações favorecem planos de atividades de acompanhamento 

pedagógico orientados para a turma ou individualizados, com medidas 

adequadas à resolução das dificuldades dos alunos. 

 
Nas aulas de desdobramento são privilegiadas atividades experimentais e/ou 

atividades práticas. 

 

Resumo dos docentes  

A pontuação média é de 4,63 e a percentagem média dos que concordam 

totalmente é de 69,22%. 

 

Alunos do 1º ciclo  

 

Nas aulas em que estão dois professores na sala, as aulas são interessantes, 

trabalho melhor e aprendo mais. 
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Nas aulas em que estão dois professores na sala é mais fácil tirar dúvidas e 

ultrapassar dificuldades. 

 

Nas aulas em que estão dois professores na sala trabalhamos mais vezes em 

grupo ou em pares. 

 

Resumo  dos alunos do 1º ciclo  

A pontuação média obtida é de 4,34. A percentagem média dos que 

concordam totalmente é de 54,43%. A afirmação que dá origem as respostas 

menos coincidentes é de que nas aulas com coadjuvação trabalham mais 

vezes em grupo ou em pares  

 

Alunos do 2º e 3º ciclo  

Nas aulas com dois professores em coadjuvação (dois professores em sala 

de aula) trabalho melhor e aprendo mais. 
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Nas aulas com dois professores em coadjuvação é mais fácil tirar dúvidas e 

ultrapassar dificuldades. 

 

Nas aulas com dois professores em coadjuvação trabalhamos mais vezes em 

grupo ou em pares. 

 

Resumo dos alunos do 2º e 3º ciclos  

A média da pontuação obtida foi de 4,16. A percentagem média dos que 

concordam totalmente é de 44,56%. A afirmação que tem respostas mais 

divergentes e média mais baixa é a que diz respeito a trabalharem mais 

vezes em grupo ou em pares nas aulas de coadjuvação. 

 

Encarregados de Educação  

O meu educando gosta das aulas em coadjuvação. (dois professores na 

turma 
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Nas aulas em coadjuvação (dois professores na turma) o meu educando é 

mais apoiado quando sente dificuldades. 

 

Resumo encarregados de educação  

A média de pontuação obtida foi 4,28, A percentagem média dos que 

concordam totalmente é de 49%. A percentagem média dos que não 

concordam nem discordam é de 14,4%. 

 

Resumo do indicador 2 

Neste indicador a pontuação média foi de 4,28. A percentagem média 

dos que concordam totalmente é de 54,30%. O ponto que merece uma 

resposta mais divergente é o que se refere ao trabalho a pares e 

trabalho de grupo nas aulas com coadjuvação. 

 

Indicador 3 - As atividades desenvolvidas pela EMAEI contribuem para 

sensibilizar a comunidade para a educação inclusiva. 

 

Docentes  

 

Tenho conhecimento das atividades desenvolvidas pela EMAEI. 
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As atividades e medidas de apoio e complemento educativo contribuem para 

a igualdade de oportunidades de todos os alunos. 

 

São disponibilizados apoios que permitem, aos alunos, ultrapassar as 

dificuldades de aprendizagem. 

 

Os alunos usufruem, de acordo com as suas necessidades educativas, de 

apoios específicos dos serviços de psicologia e orientação. 

 

 

Resumo dos docentes  

A média da pontuação obtida foi de 4,57. A percentagem média dos que 

concordam totalmente é de 65,12%.  

 

Alunos 1º ciclo  

Se eu tiver alguma dificuldade sei que há sempre alguém na escola que me 

pode ajudar. 
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Sinto que, nesta escola, sou importante e que todos se preocupam comigo se 

eu estiver com problemas. 

 

 Na escola todos os alunos são tratados de acordo com o que precisam. 
  

 

Resumo dos alunos do 1º ciclo 

A média da pontuação foi de 4,55. A percentagem média dos que concordam 

totalmente é de 69,33%. 

 

Alunos do 2º e 3º ciclos  

Se eu tiver alguma dificuldade sei que há sempre alguém na escola que me 

pode ajudar. 
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Sinto que sou valorizado nesta escola. 
  

 

Na escola todos os alunos são apoiados em função das suas necessidades. 

 

Resumo dos alunos do 2º e 3º ciclos  

A pontuação média obtida pelos alunos é de 4,42 e a percentagem média dos 

que concordam totalmente é de 54,9%. A afirmação que suscita respostas 

mais divergentes é a que se refere ao facto de o aluno se sentir valorizado.  

 

Encarregados de Educação  

Na escola há a preocupação de que o meu educando se sinta bem acolhido e 

apoiado na melhoria das suas aprendizagens. 
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Resumo dos encarregados de educação  

A média da pontuação é de 4,5. A percentagem dos que concordam totalmente 

é de 62,5%.  

 

Resumo do indicador 3 

A média da pontuação obtida neste indicador é de 4,50. A percentagem 

média dos que concordam totalmente é de 62,96%. A afirmação que suscita 

respostas mais divergentes é a que se refere ao facto de o aluno se sentir 

valorizado. 

 

Indicador 4 - A EMAEI apoia os docentes na implementação de práticas 

inclusivas. 

 

Docentes  

Sempre que necessito, sou apoiado pela EMAEI na minha ação educativa . 
  

 

Sempre que necessito, sou apoiado pela EMAEI na implementação de 

práticas inclusivas com os meus alunos. 
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Resumo do indicador 4  

Este indicador só foi avaliado pelos docentes. A média da percentagem 

obtida foi de 4,60. A média da percentagem dos que concordam 

totalmente é de é de 72,15%. 

 

Resumo do critério – desenvolvimento  

Neste critério a média da pontuação obtida foi 4,36. A percentagem média 

dos que concordam totalmente é de 61,10%. De salientar que em todos os 

indicadores a média obtida foi superior a 4 

 

 

Avaliação 

As medidas de promoção do sucesso escolar disponibilizadas têm 

contribuído para a melhoria das aprendizagens.  

O plano anual de atividades promove o desenvolvimento de 

aprendizagens e competências que contribuem para a melhoria das 

aprendizagens e para o sucesso dos alunos 

 

 

Indicador 1 - As medidas de promoção do sucesso escolar 

disponibilizadas têm contribuído para a melhoria das aprendizagens.  

 

Docentes  

 

Estão definidos indicadores claros que me permitam obter informação sobre a 

eficácia de cada uma das medidas de promoção do sucesso. 
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Nos Conselhos de turma/ ano em que participo efetua-se uma reflexão sobre 

a eficácia das diferentes metodologias de ensino e aprendizagem aplicadas o 

que contribui para a melhoria da minha prática letiva. 

 

As aulas de apoio integradas nas medidas universais revelam-se eficazes na 

melhoria das aprendizagens dos meus alunos. 

 

As medidas de promoção do sucesso escolar, designadas por SEP a 

Português, SEM a Matemática e SEI a Inglês, têm contribuído para melhorar 

as aprendizagens dos meus alunos nestas disciplinas. 

 

As aulas em coadjuvação têm-se revelado um fator de maior sucesso para os 

meus alunos. 
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Face às dificuldades diagnosticadas inicialmente, registam-se melhorias nas 

aprendizagens / resultados escolares dos meus alunos que participam nas 

aulas de apoio e/ou estudo orientado. 

 

Resumo docentes  

A pontuação média obtida neste indicador foi 4,30. A percentagem média dos 

que concordam totalmente é 48,78%. A afirmação que obtém a média mais 

baixa é a que diz respeito à existência de indicadores sobre a eficácia de 

cada uma das medidas de promoção do sucesso. (3,98) 

 

 

Alunos 1º ciclo  

O apoio que os professores me têm dado tem contribuído para eu melhorar as 

minhas aprendizagens. 

 

Resumo alunos 1º ciclo  

A média da pontuação obtida foi 4,89. A percentagem dos que concordam 

totalmente é de 89,3%.  

 

Alunos 2º e 3º ciclos  
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As medidas de apoio (SEM, SEP, SEI, Coadjuvação, Desdobramento, AE, 

EO. têm contribuído para a melhoria das minhas aprendizagens 

 

 

Melhorei os meus resultados quando comecei a frequentar a sala de estudo 

orientado e/ou o apoio ao estudo. 

 

As aulas de SEP, SEM E SEI são importantes para eu melhorar as minhas 

aprendizagens. 

 

Resumo dos alunos do 2º e 3º ciclos 

A média da pontuação obtida foi 4,09. A percentagem média dos que 

concordam totalmente foi 43%. A afirmação que deu origem a mais 

divergência foi a que dizia respeito à melhoria dos resultados. 35,1% dos 

alunos não têm a perceção de melhorarem os resultados com a frequência 

do apoio ao estudo e do estudo orientado. O mesmo não se passa em 

relação ao SEM, SEP e SEI onde essa percentagem desce para 12,3%. 

 

Resumo do indicador 1  

A pontuação média deste indicador foi 4,21. A percentagem média dos 

que concordam totalmente é 60.36%. Há, por parte de alunos e 
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professores, alguma incerteza quanto à melhoria dos resultados 

daqueles que participam nas aulas de apoio ao estudo e estudo 

orientado. 

 

Indicador 2 - O plano anual de atividades promove o desenvolvimento de 

aprendizagens e competências que contribuem para a melhoria das 

aprendizagens e para o sucesso dos alunos.  

 

Docentes  

 

As atividades do PAA permitem diversificar as estratégias educativas e as 

atividades de aprendizagem tendo em consideração as necessidades dos 

alunos. 

 
 As atividades do PAA contribuem para a melhoria global das aprendizagens 

dos alunos. 
  

 

Os projetos em desenvolvimento na escola/agrupamento (Ser+, Dar voz às 

palavras, A ciência dos + pequenos, Presse, Passe, SuperT e Quiz, Sobe, 

Prevenção violência no namoro, Pangea, Miúdos a votos, Geoparque) 

permitem diversificar as estratégias educativas tendo em consideração as 

necessidades dos alunos. 
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Os projetos em desenvolvimento na escola/agrupamento (Ser+, Dar voz às 

palavras, A ciência dos + pequenos, Presse, Passe, SuperT e Quiz, Sobe, 

Prevenção violência no namoro, Pangea, Miúdos a votos, Geoparque) 

contribuem para a melhoria global das aprendizagens dos alunos. 

 

Resumo dos docentes 

A pontuação média obtida é de 4,59. A percentagem média dos que 

concordam totalmente é de 67,55%. 

 

Alunos 1º ciclo 

 

Nas atividades do Plano anual de atividades (visitas de estudo, atividades da 

biblioteca, atividades fora da sala de aula) aprendo português, matemática, 

estudo do meio e expressões de forma diferente. 

 

Nas atividades do Plano anual de atividades (visitas de estudo, atividades da 

biblioteca, atividades fora da sala de aula) posso aprender coisas diferentes e 

de forma mais interessante. 
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As atividades do Plano anual de atividades (visitas de estudo, atividades da 

biblioteca, atividades fora da sala de aula) são importantes para eu melhorar 

as minhas aprendizagens. 

 

A minha participação nos projetos da escola (Ser+, Dar voz às palavras, A 

ciência dos + pequenos, Presse, Passe, SuperT e Água Segura) permitem 

que eu aprenda coisas importantes. 

 

 A minha participação nos projetos da escola (Ser+, Dar voz às palavras, A 

ciência dos + pequenos, Presse, Passe, SuperT e Água Segura) são 

importantes para eu melhorar as minhas aprendizagens. 

 

 

Resumo dos alunos do 1º ciclo  

A pontuação média obtida é de 4,52. A média da percentagem dos que 

concordam totalmente é 62,34%. 
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Alunos do 2º e 3º ciclos  

 

Nas atividades do PAA (palestras, visitas de estudo, atividades da biblioteca) 

aprendo os conteúdos das disciplinas de forma diferente. 

 

Nas atividades do PAA (palestras, visitas de estudo, atividades da biblioteca) 

posso aprender coisas diferentes e de forma mais interessante. 

 

As atividades do PAA (palestras, visitas de estudo, atividades da biblioteca) 

contribuem para eu melhorar as minhas aprendizagens. 

 

A minha participação nos projetos da escola (Ser+, Dar voz às palavras, A 

ciência dos + pequenos, Presse, Passe, SuperT e Quiz, Sobe, Prevenção 

violência no namoro, Pangea, Miúdos a votos, Geoparque, Parlamento jovem) 

permitem que eu aprenda conteúdos importantes. 
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 A minha participação nos projetos da escola (Ser+, Dar voz às palavras, A 

ciência dos + pequenos, Presse, Passe, SuperT e Quiz, Sobe, Prevenção 

violência no namoro, Pangea , Miúdos a votos, Geoparque, parlamento 

jovem) contribuem para eu melhorar as minhas aprendizagens. 

 

Resumo dos alunos do 2º e 3º ciclos 

A pontuação média obtida é 4,36 e a percentagem média dos que 

concordam totalmente é 50,78%. 

 

Resumo do indicador 2  

A pontuação média deste indicador é 4,42. A percentagem média dos que 

concordam totalmente é 60,22%. A percentagem média dos que discordam 

ou discordam totalmente é residual. 

 

Resumo do critério avaliação 

No critério avaliação obtém-se uma pontuação média de 4,34. A 

percentagem média dos que concordam totalmente é 62,62%, os que 

concordam moderadamente são 17,59%, os que não concordam nem 

discordam são 13,44%, os que discordam moderadamente são 1,27 e os que 

discordam totalmente são 0,54%. 

 

Atividades de enriquecimento Curricular  
Clubes 
Projeto 

Planeamento  
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As atividades de enriquecimento curricular, clubes e projetos são 

planeados tendo por base os interesses dos alunos. 

As atividades de enriquecimento curricular, clubes e projetos são 

planeados para desenvolver competências e valores previstos no perfil 

dos alunos à saída da Escolaridade obrigatória  

 

Planeamento 

 

Docentes  

Indicador 1 - As atividades de enriquecimento curricular, clubes e 

projetos são planeados tendo por base os interesses dos alunos. 

 

As atividades de enriquecimento curricular, clubes e projetos respondem aos 

interesses dos alunos. 

 

 

É valorizada a dimensão lúdica no desenvolvimento de atividades de 

enriquecimento curricular, clubes e projetos. 

 

 

 As atividades propostas (culturais, artísticas, científicas, etc) têm integração 

curricular. 
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As atividades desenvolvidas estão orientadas para o desenvolvimento das 

competências e valores previstos no perfil dos alunos à saída da Escolaridade 

obrigatória. 

 

Resumo dos docentes 

A pontuação média obtida foi 4,47. A percentagem média dos que 

concordam totalmente foi 60,02%. 

 

Alunos 1º ciclo  

As atividades dos clubes, da biblioteca e projetos são interessantes para mim. 
  

 

Participo, com a minha opinião, no planeamento das atividades dos clubes e 

projetos. 
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Resumo do 1º ciclo  

A pontuação média obtida é 4,21. A percentagem média dos que concordam 

totalmente é 54,30%. 

 

Alunos do 2º e 3º ciclos  

As atividades dos clubes, da biblioteca e projetos são interessantes para mim. 
  

 

 Participo, com a minha opinião, no planeamento/organização das atividades 

dos clubes e projetos. 

  

 

Resumo alunos 2º e 3º ciclo 

A pontuação média obtida foi 3,99. A percentagem média dos que 

concordam totalmente é de 39,05%. 

 

Resumo do indicador  

Neste indicador a pontuação média obtida é de 4,18. A percentagem média 

dos que concordam totalmente é de 51,12%. A afirmação que suscita 

respostas mais divergentes e pontuação mais baixa é a que se refere à 
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participação dos alunos no planeamento das atividades dos clubes e projetos. 

É também essa que atinge a percentagem maior de respostas – discordo 

totalmente. 

 

Indicador 2 - As atividades de enriquecimento curricular, clubes e 

projetos são planeados para desenvolver competências e valores 

previstos no perfil dos alunos à saída da Escolaridade obrigatória.  

 

Docentes  

 

As atividades propostas e desenvolvidas nos clubes são planeadas tendo 

como finalidade o desenvolvimento de competências e valores previstos no 

perfil dos alunos. 

 

 

As atividades de enriquecimento curricular, os clubes e projetos são um 

espaço de novos modos de aprender e de ensinar. 

 
Os clubes e projetos são um espaço de partilha de ensinamentos e 

aprendizagens. 
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Resumo docentes  

A pontuação média obtida foi 4,53. A percentagem média dos que 

concordam totalmente é 71,93%. 

 

Alunos 1º ciclo  

Os clubes e projetos contribuem para o meu desenvolvimento fazendo com 

que eu seja uma pessoa melhor. 

 

Nas atividades dos clubes partilho com os professores e com os meus 

colegas as minhas ideias/opiniões. 

 

 

Resumo alunos 1º ciclo  

A pontuação média obtida foi 4,31. A percentagem média dos que 

concordam totalmente é 54,75%. 

 

Alunos do 2º e 3º ciclos  

Os clubes e projetos contribuem para o meu desenvolvimento pessoal e 

social. 
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Nas atividades dos clubes posso partilhar com os professores e com os meus 

colegas as minhas ideias/opiniões. 

 

Resumo alunos 2º e 3º ciclo  

A pontuação média obtida foi 4,22. A percentagem média dos que 

concordam totalmente é 49,25%. 

 

 

Encarregados de Educação  

O meu educando participa em clubes/projetos desenvolvidos na escola. 
  

 

As atividades dos clubes e/ou projetos em que o meu educando participa são 

planeadas para que ele desenvolva várias competências como sociabilidade, 

responsabilidade, criatividade, solidariedade, entre outras. 
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Resumo encarregados de educação  

A pontuação média obtida foi 4,16. A percentagem média dos que 

concordam totalmente é 52,75%. 

 

Resumo do indicador 2  

A pontuação média obtida foi 4.27%. A percentagem média dos que 

concordam totalmente é 54,75%. 

 

Resumo do critério  

A pontuação média obtida foi 4.23%. A percentagem média dos que 

concordam totalmente é 54,15%. Os que concordam moderadamente são 

23,10%. Há 15,20% que não concordam nem discordam, 1,80 discordam 

moderadamente e 2,73% discordam totalmente. 

Verifica-se alguma consistência nas respostas dos alunos no que diz 

respeito á sua participação no planeamento das atividades dos clubes e 

projetos.  

 

 

 

critério – desenvolvimento 

Os alunos são assíduos nos clubes em que estão inscritos. 

Os alunos são empenhados no desenvolvimento dos projetos 

existentes. 

As atividades de enriquecimento curricular, os clubes e projetos 

permitem a articulação entre ciclos. 

 

Docentes  

 

Indicador 1 - Os alunos são assíduos nos clubes em que estão inscritos. 

 

Os alunos inscritos no clube/projeto que oriento são assíduos. 
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Resumo docentes  

A pontuação obtida é 4,33. Há 51,9% dos inquiridos que concordam 

totalmente 

 

 

Alunos 1º ciclo  

Estou inscrito num clube.55 respostas 
  

 
 2 -O clube em que estou inscrito é: 

 

 
Resumo alunos do 1º ciclo  

 

A maioria dos alunos afirma não estar inscrito num clube (61,8%). De referir 

que os alunos identificam os clubes com nomes diversos não sendo possível 

identificar corretamente cada um. Podemos formar três grupos tendo em conta 

o facto de um ser dinamizado pelo basquetebol de Barcelos, (4) outro 
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integrado no desporto escolar (2) e outro desenvolvido pelos professores do 

1º ciclo (9). De referir que só 15 alunos identificaram um clube em que 

participam. 

 

 

 

Alunos do 2º e 3º ciclos  

 

Estou inscrito num clube 

 
 

Vou ao clube 
  

 

Futsal – 10  

Etwinning - 8 

Teatro - 17 

Ténis de mesa 7 

et-igual 16 

dança 10 

BTT - 6 

Crochê 9 

JPS 5 

Matemática 

Resumo dos alunos do 2º e 3º ciclo  

A percentagem de alunos que afirma estar inscrito num clube é 40,6% o que 

representa, no universo dos que responderam ao inquérito, 95 alunos.. 

46,8% afirma ir sempre ao clube, mas há 38,5% que afirma ir poucas vezes. 



73 

 

 

Encarregados de Educação  

 

O meu educando não falta às atividades do clube/ projeto em que está 

inscrito. 
 

 
Resumo dos encarregados de educação  

Pontuação média obtida é 4.20 e 51,6% concorda totalmente com a 

afirmação. . 

 

 

Resumo do indicador 1  

A pontuação média obtida é 4,22. A percentagem média dos que concordam 

totalmente é 50,1% 

 

Indicador 2  - Os alunos são empenhados no desenvolvimento dos projetos 

existentes. 

 

Docentes 

Os alunos participam com empenho nas atividades do clube/ projeto que 

oriento. 

 

 
Resumo dos docentes  

A pontuação média obtida é 4,5. A percentagem dos que concordam 

totalmente é 61,5% 
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Alunos do 1º ciclo  

Gosto muito de participar nas atividades do clube em que estou inscrito. 
  

 
 

Resumo dos alunos do 1ºciclo 

 

A pontuação média obtida é 4,46. A percentagem dos que concordam 

totalmente é 66,7% 

 

Alunos do 2º e 3º ciclos 

 

Participo com empenho em todas as atividades do clube/ projeto em que 

estou inscrito. 
  

 
Resumo dos alunos do 2º e 3º ciclo 

A pontuação média obtida é 3,94. A percentagem dos que concordam 

totalmente é 45,8% 

 

Encarregados de Educação  

 

 

O meu educando participa com empenho nas atividades do clube/projeto em 

que está inscrito. 
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Resumo dos encarregados de educação 

A pontuação média obtida é 4,27. A percentagem dos que concordam 

totalmente é 54,7%. 

 

 

Resumo do indicador  

A pontuação média obtida é 4,14. A percentagem média dos que concordam 

totalmente é 57,18% 

 

Indicador 3 - As atividades de enriquecimento curricular, os clubes e 

projetos permitem a articulação entre ciclos. 

 

Docentes  

 

No clube que oriento estão inscritos alunos de vários ciclos. 
  

 
 

Nas atividades dos clubes e projetos faz-se articulação interciclos. 
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Resumo dos docentes 

A pontuação média obtida é 3,59. A percentagem dos que concordam 

totalmente é 46,65% 

 

 Alunos 1º ciclo  

 

Nas atividades dos clubes e na biblioteca posso conviver com outros alunos de 

outros anos. 

 

 
Resumo dos alunos do 1º ciclo  

A pontuação média obtida é 4,48. A percentagem dos que concordam 

totalmente é 64,5% 

 

Alunos do 2º e 3º ciclos  

 

Nas atividades dos clubes, na biblioteca posso conviver e trabalhar com alunos 

de diferentes ciclos. 

 

 
 

Resumo dos alunos do 2º e 3º ciclo  
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A pontuação média obtida é 4,19. A percentagem dos que concordam 

totalmente é 51,9% 

 

Resumo do indicador  

A pontuação média obtida neste indicador é 4,07. A percentagem média dos 

que concordam totalmente é 54,35% 

 

Resumo do critério desenvolvimento  

 

 

A pontuação média obtida é 4,13. A percentagem média dos que concordam 

totalmente é 53, 87%. Os que concordam moderadamente são 20,2%. Há 

1,52% que discordam moderadamente e 4,16% que discordam totalmente. 

 

 

Avaliação  

 

As atividades de enriquecimento curricular, clubes e projetos contribuem 

para a aquisição de competências e valores previstos no perfil dos alunos 

à saída da escolaridade obrigatória 

 

Docentes  

As atividades desenvolvidas nos clubes e projetos contribuem para o 

desenvolvimento de competências e valores previstos no perfil dos alunos à 

saída da escolaridade obrigatória. 
  

 

 
 

 As atividades desenvolvidas nos clubes e projetos contribuem para aumentar 

a capacidade de adaptação a situações novas. 
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As atividades desenvolvidas nos clubes e projetos promovem a 

interdisciplinaridade no processo ensino/aprendizagem e a complementaridade 

de saberes e de competências. 

 

 
 

As atividades desenvolvidas nos clubes e projetos permitem desenvolver 

hábitos de socialização, responsabilidade, iniciativa, autonomia, criatividade, 

espírito crítico e de intervenção. 

 

 
 

As atividades desenvolvidas nos clubes e projetos permitem integrar, com 

caráter transversal, a educação para a cidadania em todas as áreas 

curriculares. 
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Resumo dos docentes 

A pontuação média obtida é 4,55. A percentagem média dos que concordam 

totalmente é 67,46%. 

 

 

Alunos 1º ciclo  

 

Nos clubes aprendo a: 
  

 
 

 
 

Resumo das afirmações dos alunos  
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A minha participação no clube é importante para eu melhorar as minhas 

aprendizagens. 

 

 
 

Resumo dos alunos do 1º ciclo  

A pontuação média obtida é 4,36 e a percentagem média de concordo 

totalmente é 70,84%. 

 

2º e 3º ciclo  

 

 Nos clubes aprendo a ser: 
  

 

 
 

CT CM NCND DM DT

  

CT 64,28 

CM 7,14 

NCND 10,71 

DM 3,57 

DT 14,28 
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Resumo dos alunos  

 

  

 

Resumos dos alunos do 2º e 3º ciclo  

A pontuação média é de 4,07. A percentagem média dos que concordam 

totalmente com as afirmações é 49,57% 

 

Encarregados de Educação  

 
As atividades que o meu educando realiza nos projetos e clubes são 

importantes para ele adquirir competências de: (assinale todas as que achar 

importantes) 

CT CM NCND DM D T

CT – 49,57% 
 
CM – 21,79% 
 
NCND- 20,51% 
 
DM – 2,99% 
 
DT- 5,12% 
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Resumo do critério Avaliação 

 

 

A pontuação média obtida é 4,36. A percentagem média dos que concordam 

totalmente é 62,62%. Os que concordam moderadamente são 17,59%. Há 

uma percentagem média de 13,44% que não concordam nem discordam. 

2,25% discordam moderadamente e 4,08% discordam totalmente. A maioria 

dos encarregados de educação refere que a frequência dos clubes faz com 

que os alunos adquiram competências previstas no perfil dos alunos à saída 

da escolaridade obrigatória 

.  

 

 

Escola lugar de aprendizagem da restante comunidade educativa 

Capacitação 

 

A escola é um espaço de aprendizagem para todos – alunos, 

profissionais, familiares e comunidade em geral.  

Cada elemento da comunidade educativa é capaz de intervir ativamente 

de forma responsável, solidária e crítica, na escola e no meio 

envolvente. 

 

 

Indicador 1 - A escola é um espaço de aprendizagem para todos – alunos, 

profissionais, familiares e comunidade em geral.  

Docentes  
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O agrupamento promove atividades/oportunidades para envolver a 

comunidade nas aprendizagens. 

 
A escola é um lugar de formação que responde às necessidades do meio 

social e económico em que está inserida. 

 

Resumo Docentes 

 

A pontuação média obtida é 4,43. A percentagem média dos que concordam 

totalmente é 53,5. 

 

 

Encarregados de Educação  
O agrupamento desenvolve atividades/oportunidades para envolver a 

comunidade nas aprendizagens. 
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Existe uma estratégia de escola para a formação e o desenvolvimento 

profissional e social de toda a comunidade educativa 

 
A escola é um lugar de formação que responde às necessidades do meio 

social e económico em que está inserida. 

 

 

Resumo dos encarregados de educação 

A pontuação média obtida é 4,31. A percentagem média dos que concordam 

totalmente é 38,6.  

 

Pessoal não docente  

 
O agrupamento promove atividades/oportunidades para envolver a 

comunidade nas aprendizagens. 
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 Existe uma estratégia de escola para a formação e o desenvolvimento 

profissional e social de toda a comunidade educativa. 

 

 
A escola é um lugar de formação que responde às necessidades do meio 

social e económico em que está inserida. 

 

 

Resumo do pessoal não docente  

A pontuação média obtida é 4,52. A percentagem média dos que concordam 

totalmente é 65,1%.  

 

Resumo do indicador  

A pontuação média deste indicador é 4,35. A percentagem média dos que 

concordam totalmente é 52,04. 

 
Indicador 2 - Cada elemento da comunidade educativa é capaz de intervir 

ativamente de forma responsável, solidária e crítica, na escola e no meio 

envolvente. 

 

Pessoal docente  
 A comunidade educativa é incentivada a intervir de forma a expressar a sua 

crítica construtiva na escola e no meio envolvente. 
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 Os diferentes elementos da comunidade educativa intervêm na escola e no 

meio envolvente de forma responsável. 

 

Resumo docentes  

A pontuação média é 4,24. A percentagem média dos que concordam 

totalmente é 40,6% 

 

 

Encarregados de Educação  

 
A comunidade educativa é incentivada a intervir, de forma a expressar a sua 

crítica construtiva, na escola e no meio envolvente. 
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Os diferentes elementos da comunidade educativa intervêm na escola e no 

meio envolvente de forma responsável. 

 
Os diferentes elementos da comunidade educativa intervêm na escola e no 

meio envolvente de forma solidária. 

 

 

Resumo dos encarregados de educação  

A pontuação média é 4,16. A percentagem média dos que concordam 

totalmente é 40,6% 

 

Pessoal não docente  
A comunidade educativa é incentivada a intervir de forma a expressar a sua 

crítica construtiva na escola e no meio envolvente. 
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Os diferentes elementos da comunidade educativa intervêm na escola e no 

meio envolvente de forma responsável. 

 

 

 
Os diferentes elementos da comunidade educativa intervêm na escola e no 

meio envolvente de forma solidária. 

 

 

Resumo do pessoal não docente  

A pontuação média obtida é 4,46. A percentagem média dos que concordam 

totalmente é 54,19%. 

 

Resumo do indicador 2  

A pontuação média obtida é 4,20. A percentagem média dos que concordam 

totalmente é 44.65%. 

 

Resumo do critério capacitação  

 

 

A pontuação média obtida é 4,28. A percentagem média dos que concordam 

totalmente é 48,53. Há 39,99% que concordam moderadamente. Os que nem 

concordam nem discordam são 8,57%. Os que discordam moderadamente 

são 3,37% e 0,49% discordam totalmente. 
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Cooperação 

Os espaços da escola estão ao serviço da comunidade educativa. 

Docentes  
O agrupamento incentiva a participação dos pais e outros elementos da 

comunidade nas atividades que promove. 

 
 Os espaços e recursos das escolas estão ao serviço da comunidade em que 

estão inseridas. 

 

Resumo docentes  

A pontuação média obtida é 4,56. Há uma média de 63,35% de inquiridos 

que concorda totalmente. 

 

Encarregados de educação  

 
A escola favorece a participação dos pais e outros elementos da comunidade 

nas atividades que promove. 
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Os espaços e recursos da escola estão ao serviço da comunidade em que 

está inserida. 

 

 

Resumo dos encarregados de educação  

A pontuação média neste indicador é 4,37 e a percentagem dos que concordam 

totalmente é 37,85. 

 

Pessoal não docente 

 
A escola incentiva a participação dos pais e outros elementos da comunidade 

nas atividades que promove 

 
Os espaços e recursos da escola estão ao serviço da comunidade em que 

está inserida 
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Resumo do Pessoal não docente 

A pontuação média é 4,63 e a percentagem dos que concordam totalmente é 

68,45%. 

 

 

Resumo do critério  

A pontuação média obtida foi 4,45. Há uma percentagem de 56,55% de 

inquiridos que concordam totalmente com as afirmações. O grupo de inquiridos 

com a opinião mais favorável é o pessoal não docente, e o que revela mais 

opiniões divergentes é o dos encarregados de educação. 

 

Adequação  

Docentes 

 
Existe uma estratégia de escola para a formação e o desenvolvimento 

pessoal e social da comunidade educativa. 

 

A informação mobilizada promove a formação do pessoal docente na escola. 
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Resumo dos docentes  

A pontuação média obtida é 4,29. A percentagem média dos que concordam 

totalmente é 46,05% 

 

Encarregados de educação  

 
 Existe uma estratégia de escola para a formação e o desenvolvimento 

pessoal e social da comunidade educativa.177 respostas 

 

 
A informação mobilizada promove a formação dos encarregados de educação 

e de outros elementos da comunidade educativa. 

 

 

Resumo dos encarregados de educação 

A pontuação média obtida foi 3,97. A percentagem média dos que concordam 

totalmente foi 30,15%. 
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Pessoal não docente  

 
Existe uma estratégia de escola para a formação e o desenvolvimento 

pessoal da comunidade educativa. 

 

 
 A informação mobilizada promove a formação do pessoal não docente na 

escola. 
  

 

Resumo do pessoal não docente  

A pontuação média obtida foi 4,33. A percentagem média dos que 

concordam totalmente foi 61,9%. 

 

Resumo do critério  

A pontuação média obtida foi 4,09. A percentagem média dos que concordam 

totalmente foi 46,03%; 34,2% concordam moderadamente. Há 15,85% que 

não concordam nem discordam, 2,15% discordam moderadamente e 2,56% 

discordam totalmente.  

Análise global do relatório  

 

A pontuação média obtida nos diferentes grupos constituintes foi 4,31. A média 

dos professores foi 4,43, dos alunos do 1º ciclo 4,45, dos alunos dos 2º e 3º 

ciclos 4,22, dos encarregados de educação 4,32 e do pessoal não docente 
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4,49. O indicador com média mais baixa (4,07) é o indicador 3 do critério 

“desenvolvimento” do elemento constituinte “Escola lugar de aprendizagem 

dos alunos - Atividades de enriquecimento curricular, clubes, projetos” 

 

Destaques  

 

 Os inquéritos devolvidos representam cerca de 50% dos elementos da 

comunidade educativa (alunos, encarregados de educação, pessoal 

docente e pessoal não docente). 

 A maioria do pessoal docente está acima dos 40 anos de idade. 

Apenas 5 docentes têm entre 31 e 40 anos. Há 19 professores com 

mais de 30 anos de serviço e 50% pertence ao quadro do 

agrupamento. 

 Os alunos que responderam em maior percentagem têm 12 anos e 

frequentam o 6º ano. 

 Ao longo dos anos tem se verificado uma ligeira melhoria no que diz 

respeito às habilitações dos Encarregados de educação.  

 Só 39% dos encarregados de educação têm mais do que um 

educando a frequentar os diferentes estabelecimentos de educação do 

agrupamento. 

 Há convergências das respostas dos docentes, no que diz respeito à 

rentabilização de recursos no planeamento das medidas de 

coadjuvação e apoio educativo, com as respostas do diretor sobre o 

mesmo tema. 

 As respostas da coordenadora da EMAIE e dos docentes convergem 

no que se refere ao apoio prestado pela EMAIE aos docentes na 

planificação das medidas de suporte à aprendizagem.  

 A audição dos alunos sobre o planeamento das atividades não parece 

ser uma prática consistente. 

 Existe uma consciência clara de que a medida da coadjuvação é um 

fator importante para a melhoria das aprendizagens e para a 

diferenciação pedagógica.  

 Globalmente, a escola adota páticas inclusivas com o apoio da 

EMAIE. 



95 

 

 Existe alguma incerteza na melhoria das aprendizagens através do 

apoio ao estudo e do estudo orientado. 

 A participação nas atividades do PAA é um fator importante para o 

desenvolvimento de competências e melhoria das aprendizagens. 

 Os clubes e projetos e a participação em atividades de enriquecimento 

são vistos como um fator de desenvolvimento de competências e 

aprendizagens. 

 A escola é vista como um polo de desenvolvimento da comunidade em 

que está inserida. 

 Os diferentes elementos da comunidade educativa têm, na sua 

maioria, uma opinião favorável sobre a área em avaliação.  

 
 

Interpretação swot após análise dos departamentos 

 

 Pontos fortes Fragilidades 
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Há a perceção de que todos os recursos 
disponíveis são aproveitados na 
implementação de medidas de apoio.  
 
Existem linhas orientadoras comuns no 
planeamento das medidas de promoção das 
aprendizagens e sucesso escolar.  
 
A maioria dos alunos frequenta o apoio ao 
estudo/estudo orientado por sua iniciativa. 
Há aconselhamento dos professores e dos 
Encarregados de educação para os alunos 
frequentarem o apoio ao estudo.  
 
Todas as medidas de apoio contribuem para a 
diferenciação pedagógica de que os alunos 
necessitam.  
 
A coadjuvância é uma mais - valia que permite 
o trabalho colaborativo e a utilização de 
estratégias diferenciadoras.  
 
Os encarregados de educação consideram 
importante a existência das medidas de 
promoção do sucesso escolar.  
 

 

Existência de uma percentagem 

relativamente elevada de docentes que 

em vários assuntos não têm opinião 

formada. 

Os alunos têm a perceção que são 

pouco ouvidos na planificação das 

atividades e visitas de estudo. 

 

Os alunos consideram que o trabalho 

de grupo e a pares não é uma opção 

muito usada nas aulas em coadjuvação 

e em desdobramento. 

 

Parecem não estar claras as estratégias 

para a sala de estudo orientado, as 

regras para a organização dos alunos 

nos desdobramentos e as atividades a 

privilegiar. 

 

Existem opiniões discordantes dos 

alunos dos 2º e 3º ciclos no que se 
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Reconhecimento dos encarregados de 
educação de que os alunos gostam das aulas 
em coadjuvância.  
 
Os conselhos de turma fazem o 
acompanhamento e refletem sobre as medidas 
de promoção do sucesso escolar.  
 
Há uma perceção generalizada de que as 
medidas de apoio disponibilizadas têm 
contribuído para a melhoria das aprendizagens 
e sucesso dos alunos. 
  
É reconhecido pela comunidade escolar que a 
EMAEI apoia a implementação de práticas 
inclusivas com reflexo positivo nos alunos que 
se sentem valorizados. 
 
Os docentes reconhecem o apoio da EMAEI 
na procura de soluções para as dificuldades 
dos alunos.  
 
Há uma perceção global de que as atividades 
do PAA são planificadas tendo como objetivo a 
consecução das metas definidas no PE. 
Existe uma concordância alargada sobre a 
existência de critérios a que deve obedecer a 
planificação das atividades do PAA, de acordo 
com o desenvolvimento de competências, 
consolidação de aprendizagens, atitudes e 
valores previstos no perfil dos alunos à saída 
da escolaridade obrigatória. 
 
As atividades promovidas contribuem para o 
desenvolvimento Pessoal e Social dos alunos 

refere ao funcionamento das medidas 

de apoio.  

Nem sempre os alunos se sentem 

valorizados 
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Verifica-se alguma consistência nas respostas 
dos alunos no que diz respeito à sua 
participação no planeamento das atividades 
dos clubes e projetos. 
 
A assiduidade e empenho dos alunos no 
desenvolvimento das atividades dos clubes e 
projetos. 
 
Percentagem significativa de inquiridos que 
reconhece o contributo destas atividades no 
desenvolvimento de competências e valores 
previstos no Perfil dos alunos à saída da 
escolaridade obrigatória. 

 

A não frequência sistemática de muitos 

alunos nos clubes nem a participação 

nos projetos. 

 

Parece não ser claro para alguns 
inquiridos que estas atividades 
permitem a articulação entre ciclos. 
 

A existência de uma percentagem 
razoável de alunos do 2º e 3º ciclos que 
afirmam frequentar poucas vezes os 
clubes. 
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A promoção de articulação entre várias áreas 
e ciclos. 
 
A promoção de interdisciplinaridade, o 
desenvolvimento de hábitos de socialização, 
responsabilidade, intervenção, espírito crítico.  
 
A assunção, por parte dos alunos de que a 
sua participação nos clubes e projetos é 
importante para melhorar as aprendizagens. 
 
O reconhecimento dos pais de que a 
frequência dos clubes contribui para que os 
alunos adquiram competências previstas no 
Perfil dos alunos à saída da escolaridade 
obrigatória.  

Há alguns Encarregados de Educação 
que referem não concordar nem 
discordar no que respeita à assiduidade 
do seu educando nos clubes/ projetos 
podendo indiciar algum alheamento da 
vida escolar dos mesmos. 
 

  A existência de docentes 
dinamizadores de clubes que referem 
não concordar nem discordar no que 
respeita ao empenho dos alunos. 
Em todos os ciclos cerca de 20% dos 

alunos inscritos respondem não 

concordar nem discordar quanto ao 

empenho nas atividades. 

 

Cerca de 29% dos docentes referem 
que o clube que orientam não integra 
alunos de vários ciclos (embora 
permitam a inscrição de alunos de todos 
os ciclos). 
 
Cerca de 5% dos alunos do 2º e 3º 

ciclos afirmam discordar que nas 

atividades dos clubes e na biblioteca 

possam conviver e trabalhar com alunos 

de diferentes ciclos. 

 

A existência de alguns inquiridos que 

revela não ter conhecimento de que as 

atividades desenvolvidas contribuam 

para a aquisição de competências e 

valores previstos no perfil dos alunos à 

saída da escolaridade obrigatória. 
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Regista-se um reconhecimento global da 
comunidade escolar do papel da escola como 
espaço de aprendizagem para todos. 
 
 Regista-se um reconhecimento global de que 
o agrupamento incentiva a participação dos 
pais e outros elementos da comunidade nas 
atividades que promove e que os espaços e 
recursos das escolas estão ao serviço da 
comunidade em que estão inseridas. 
 
O agrupamento promove atividades para 
envolver a comunidade nas aprendizagens. 
 
Existe uma estratégia de escola para a 
formação e o desenvolvimento pessoal e 
social da comunidade educativa. 
 
 A comunidade educativa é incentivada a 
intervir de forma a expressar a sua crítica 
construtiva na escola e no meio envolvente. 
 
Os diferentes elementos da comunidade 
educativa intervêm na escola e no meio 
envolvente de forma solidária. 
 
A quantidade/diversidade de formação. 
 
 

 

 

A existência de pessoal não docente 

que considera que o agrupamento não 

promove o suficiente 

atividades/oportunidades para envolver 

a comunidade nas aprendizagens. 

 

Desconhecimento e/ou inexistência de 

um plano de formação para o pessoal 

não docente. 

 

A existência de Pais que não 

concordam nem discordam como que 

pode revelar desconhecimento do 

funcionamento da comunidade 

educativa e estilo de vida( falta de 

tempo. 

 

7,65% dos docentes e 20,55% revelam 

falta de conhecimento sobre a 

disponibilização dos espaços do 

agrupamento. 

 

Verificar-se ainda uma percentagem de 

EE que considera que não intervém 

ativamente. 
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Conclusão 

 

A cultura de autoavaliação faz parte da vida e dos processos deste 

agrupamento. Este facto é evidente na forma como a maioria dos elementos da 

comunidade educativa observam e executam as suas tarefas, pois colocam o 

sentido de pensar sobre a aplicação das medidas, ponderar sobre os resultados, 

procurar ideias para melhorar e sugerir a sua implementação.  

A autoavaliação permite identificar com clareza o que a escola faz bem e 

o que precisa de melhorar. Na verdade, oferece à escola uma oportunidade para 

aprender a conhecer-se no sentido de atingir a excelência através de uma efetiva 

melhoria continuada (Alaíz, Góis, & Gonçalves, 2003). A procura da excelência 

e da qualidade nas organizações é uma preocupação que tem assumido 

particular relevo, tendo em conta a concorrência e a competitividade na 

economia global, bem como a importância do capital humano nos processos de 

crescimento e desenvolvimento das organizações (Clímaco, 2007). 

Genericamente, o conjunto de resultados obtidos pelo Agrupamento 

revela que a avaliação é claramente positiva, pois todos os critérios destacam 

sobremaneira inúmeros aspetos positivos e só pontualmente aspetos a 

melhorar.  

Este ano foi ainda mais difícil desenvolver o processo de autoavaliação 

em virtude de todos os condicionalismos vividos pelas escolas. A ausência das 

atividades presenciais levou à diminuição de questionários devolvidos 

particularmente pelos alunos  

A Equipa de Autoavaliação entende que o trabalho desenvolvido poder ter 

aspetos menos conseguidos, mas procurou-se ser o mais transparente e 

criterioso nos métodos que foram utilizados e na análise às respostas recebidas 

e à observação dos factos. A Equipa de Autoavaliação não existe para resolver 

problemas. A sua missão consiste em trabalhar em conjunto com as estruturas 

de gestão e estruturas intermédias, realizando trabalhos de diagnóstico, 

apresentando sugestões, mas sobretudo estimulando a reflexão e a cultura de 

autoavaliação. 

 Pretende – se que todos os intervenientes do agrupamento realizem uma 

reflexão conjunta de modo a dar resposta aos problemas da comunidade. Este 

entendimento de escola contribui para a criação de um ambiente promotor de 

uma real comunicação entre parceiros, que valorize a autoestima, os valores 

culturais e a aprendizagem numa perspetiva de integração e valorização do 

saber no âmbito da gestão curricular, de modo a “aprender a ser/estar, aprender 

a fazer, aprender a aprender e aprender a conhecer”. 

Cabe aos agentes educativos e às estruturas a execução de medidas 

concretas de melhoria.  

Não podemos deixar de destacar, mais uma vez, que este trabalho foi 

desenvolvido num ano demasiado complicado para todos, consequência da 

pandemia que estamos a viver. 
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Aqui fica expresso o agradecimento da equipa de Autoavaliação a todos 

aqueles que deram o seu valioso contributo para que este processo pudesse ser 

concretizado. 
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