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 Enquadramento 

 O Projeto Educativo (PE) é um instrumento de autonomia onde se encontra registada 

a orientação educativa do Agrupamento, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de 

administração e gestão para um período temporal de quatro anos, no qual se explicitam 

os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais o Agrupamento 

se compromete a cumprir a sua função educativa  

 

Introdução  

O Relatório de Autoavaliação do PE é o documento que regista e identifica o grau de 

concretização dos objetivos fixados no projeto educativo, a importância que tiveram na 

vida do agrupamento, a sua organização e gestão, designadamente no que se refere 

aos resultados escolares e à prestação do serviço educativo. 

 Por isso, a avaliação do PE é mais um contributo importante para o processo de 

autorregulação das práticas educativas no Agrupamento, e tem um papel decisivo no 

planeamento da organização dos próximos anos do agrupamento.  

A avaliação do PE deve ser um processo que conduza à melhoria da qualidade do 

serviço prestado pelo agrupamento, quer ao nível da organização e do funcionamento 

das suas unidades orgânicas, quer ao nível dos processos pedagógicos. Com esta 

avaliação fica-se a conhecer os pontos fortes e os pontos fracos do projeto e 

apresentam-se sugestões para novas estratégias e métodos de trabalho. Vários 

aspetos deste projeto têm sido avaliados anualmente através de processos de 

autoavaliação, apresentados ao Conselho pedagógico e conselho Geral de que têm 

resultado Planos de Ação de Melhoria A Equipa de Autoavaliação (EA), constituída 

propôs-se realizar esta tarefa, tendo definido cinco critérios para orientar este trabalho 

de avaliação: A relevância, a coerência, a eficácia, o impacto e a eficiência.  

 A RELEVÂNCIA permite avaliar se os objetivos estabelecidos contribuíram para 

resolver os problemas identificados e qual o valor acrescentado do projeto educativo. 

A COERÊNCIA permite identificar se os objetivos estão bem hierarquizados, se os 

meios previstos são coerentes com a ambição do projeto e se o tempo previsto para a 

sua realização foi adequado. 
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A EFICÁCIA permite identificar se os objetivos estratégicos do projeto educativo foram 

alcançados, quais os desvios verificados e em que medida comprometem a 

consecução do objetivo central do projeto educativo. 

O IMPACTO permite saber se o objetivo estratégico foi alcançado, quais as alterações 

que o projeto educativo produziu sobre o contexto socioeconómico e sobre a escola e 

quem foram os principais beneficiários do projeto. 

A EFICIÊNCIA permite avaliar se teria sido possível obter os mesmos ou melhores 

resultados com a utilização de menores recursos humanos, materiais e financeiros- 

Como fonte de recolha de dados, foram considerados preferencialmente atas de 

Conselho Pedagógico, de Departamento e/ou outros documentos significativos, como 

é o caso dos dados do MISI e inquéritos por questionário realizados aos elementos da 

comunidade educativa. Na falta de elementos consistentes, utilizou-se, ainda, a 

observação e consenso. A base do trabalho consistiu na análise da consecução dos 

objetivos definidos e/ou metas alcançadas.  

Referentes internos  

 
11.2 AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO  

 

O presente Projeto Educativo deverá ser avaliado mediante o seu desenvolvimento, a 

análise dos resultados alcançados e consequente concretização dos objetivos 

propostos.  

O processo de avaliação deverá ter duas modalidades: avaliação intermédia, a ocorrer 

no final do segundo ano da sua implementação, e avaliação final, no termo do 

correspondente período de vigência.  

A avaliação intermédia verificará o grau de articulação entre o Plano Anual de 

Atividades e o Projeto Educativo, bem como a sua coerência com as medidas 

propostas, determinando a sua adequação aos objetivos deste projeto.  

A avaliação final ocorrerá no fim do período de vigência do Projeto Educativo e incidirá 

na qualidade dos resultados obtidos e no grau de consecução das medidas de ação 

para os objetivos definidos, propondo, de acordo com as conclusões obtidas, os 

reajustamentos e reformulações que se mostrem necessários. 
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11.3 DISPOSITIVOS DE AVALIAÇÃO  
 

1. Constituem dispositivos de avaliação do PEA os seguintes dados/documentos: 

Estatísticas sobre taxas de sucesso/insucesso escolar.  

2. Estatísticas sobre taxas de abandono escolar.  

Relatórios de avaliação:  

Plano de Trabalho da Turma/ Grupo;  

Departamentos Curriculares e Conselhos de Docentes; 

Projetos de enriquecimento curricular;  

 Educação Especial;  

Clubes/Projetos;  

Plano Anual de Atividades;  

Autoavaliação da Biblioteca Escolar.  

Outros documentos considerados relevantes.  

Inquéritos.  

Entrevistas a docentes, não docente, alunos e encarregados de educação.  

 

A coordenação do trabalho de compilação de dados e de produção de relatórios 

deverá ser da responsabilidade da Comissão de Avaliação Interna da Escola, com 

base nos dados obtidos em cada ano letivo, e depois de ouvidos os diferentes 

membros da comunidade educativa.  

Cabe ao Conselho Geral tomar decisões referentes a possíveis ajustamentos ao nível 

das estratégias de ação. 

Referentes externos  

Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril 
 

CAPÍTULO II 
 
Regime de autonomia 

Artigo 9.º 
 
Instrumentos de autonomia 
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1 — O projecto educativo, o regulamento interno, os planos anual e plurianual de 

actividades e o orçamento constituem instrumentos do exercício da autonomia de todos  

os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, sendo entendidos para os 

efeitos do presente decreto -lei como: 

a) «Projecto educativo» o documento que consagra a orientação educativa do 

agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, elaborado e aprovado pelos seus 

órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam 

os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais o agrupamento de 

escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir a sua função educativa; 

2 — São ainda instrumentos de autonomia dos agrupamentos de escolas e das escolas 

não agrupadas, para efeitos da respectiva prestação de contas, o relatório anual de 

actividades, a conta de gerência e o relatório de auto- -avaliação, sendo entendidos para 

os efeitos do presente decreto -lei como: 

a) «Relatório anual de actividades» o documento que relaciona as actividades 

efectivamente realizadas pelo agrupamento de escolas ou escola não agrupada e 

identifica os recursos utilizados nessa realização;  

c) «Relatório de auto -avaliação» o documento que procede à identificação do grau de 

concretização dos objectivos fixados no projecto educativo, à avaliação das actividades 

realizadas pelo agrupamento de escolas ou escola não agrupada e da sua organização 

e gestão, designadamente no que diz respeito aos resultados escolares e à prestação 

do serviço educativo. 

 

Questões de avaliação 

O agrupamento faz o diagnóstico e respetivo encaminhamento dos alunos com 

problemas específicos? 

O pessoal docente e não é sensibilizado para identificar os alunos com problemas que 

possam levar ao abandono? 

Os SPO têm sido eficazes no diagnóstico e avaliação dos alunos com problemas? 

As práticas de inclusão estão consolidadas no seio da comunidade educativa? 

A eficácia das medidas educativas implementadas são devidamente monitorizadas?  

Os resultados académicos dos alunos são valorizados? 
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Os Conselhos de turma/ano articulam atividades e estratégias diferenciadas e 

adequadas às características dos alunos? 

Nas reuniões de área disciplinar/equipas de articulação é promovida uma ação 

pedagógica diferenciada e flexível dos conteúdos? 

As dinâmicas de trabalho são adequadas às especificidades dos alunos? 

Os instrumentos de avaliação são diversificados?  

Os instrumentos de avaliação são ajustados às especificidades dos alunos? 

As metodologias usadas em sala de aula são diversificadas? 

As medidas de suporte à aprendizagem são eficazes? 

As medidas de suporte à inclusão são eficazes? 

As medidas de apoio implementadas estão de acordo com as necessidades dos 

alunos? 

As medidas de apoio implementadas estão de acordo com especificidade das diversas 

disciplinas? 

Os alunos beneficiados com medidas de apoio têm obtido sucesso? 

A coadjuvância tem promovido a partilha de experiências Pedagógicas? 

Há articulação entre o NAAC e os EE? 

A articulação entre o NAAC e os Dt é efetiva e tem produzido efeitos? 

Os bons desempenhos sociais dos alunos são valorizados? 

As atividades desenvolvidas promovem a responsabilidade cívica? 

As atividades desenvolvidas promovem a aceitação das diferenças? 

A participação dos alunos nas atividades de complemento curricular tem aumentado? A 

participação dos alunos nas atividades de complemento curricular tem aumentado? 

Os alunos com NEE participam em todas as atividades da turma? 

Os alunos têm conhecimento do processo de elaboração dos documentos 

estruturantes do agrupamento? 

Os encarregados de educação têm conhecimento do processo de elaboração dos 

documentos estruturantes do agrupamento? 

A comunidade educativa conhece os documentos de referência do agrupamento? 
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Os pais/encarregados de educação têm um papel ativo e dinâmico no processo de 

aprendizagem dos seus educandos? 

Os pais/encarregados de educação têm um papel ativo e dinâmico no desenvolvimento 

pessoal e social dos seus educandos? 

Existe cooperação efetiva com os encarregados de educação e as suas estruturas 

representativas? 

Os órgãos administrativos do agrupamento funcionam no respeito pela legalidade e 

normas previstas? 

Os órgãos pedagógicos do agrupamento funcionam no respeito pela legalidade e 

normas previstas? 

Há coerência e continuidade entre os diferentes níveis de ensino? 

A transição dos alunos NEE para o ensino secundário é feita em articulação com todos 

os envolvidos? 

Os recursos educativos são partilhados entre as diversas escolas do agrupamento? 

A autonomia e identidade de cada estabelecimento de ensino são asseguradas? 

Os diversos elementos da comunidade educativa são motivados a participar na vida da 

escola? 

A dinamização da assembleia de delegados tem sido fator de maior participação e 

empenho dos alunos na vida escolar? 

A utilização de recursos tecnológicos têm sido um meio de promoção de sucesso dos 

alunos? 

As unidades educativas têm os recursos necessários ao desenvolvimento do processo 

ensino/aprendizagem? 

Os espaços de trabalho e de lazer das diferentes unidades educativas possuem 

condições adequadas às funções para que são destinadas? 

O plano de formação do agrupamento dá resposta às necessidades do pessoal 

docente proporcionando a melhoria das suas competências? 

O plano de formação do agrupamento dá resposta às necessidades do pessoal não 

docente proporcionando a melhoria das suas competências? 

A comunicação entre os vários órgãos é feita de forma célere e é eficaz? 

A informação importante para a organização da vida escolar é prestada 

atempadamente 
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A comunidade escolar é devidamente auscultada no processo de tomada de decisão? 

Existe reflexão e partilha sobre a prática letiva? 

Existe articulação curricular entre as diferentes áreas disciplinares? 

As atividades interdisciplinares são parte integrante do plano de trabalho da turma? 

O conselho de turma envolve-se na elaboração dos documentos e implementação de 

estratégias de diferenciação pedagógica? 

O agrupamento divulga as suas atividades no exterior? 

São realizadas ações/atividades abertas a toda a comunidade? 

A imagem do agrupamento é divulgada na comunidade? 

A comunidade tem uma imagem positiva do agrupamento? 

A direção faz-se representar em todas as atividades que envolvem elementos externos 

à escola? 

A divulgação das atividades do PAAA é atempada e eficaz? 

Existe colaboração com a imprensa local? 

O blog da biblioteca é dinâmico? 

A página de internet da escola é dinâmica e devidamente atualizada? 

As informações existentes na página da escola são pertinentes e atuais? 

O plano de formação de agrupamento dá resposta às necessidades do pessoal 

docente e não docente? 

As formações realizadas para os encarregados de educação obedecem a um plano 

devidamente organizado 

A ocupação plena dos tempos letivos dos alunos está plenamente acautelada? 

Os horários dos alunos permitem a frequência de clubes e projetos? 
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R E F E R E N C I A L   

Á R E A  A  A V A L I A R : 3 – Projeto Educativo  

DIMENSÃO: Construído 
SUBÁREAS: sucesso educativo; cidadania e qualidade ambiental; uma escola, parceira da comunidade; 

organização escolar 
P E R Í O D O  D E  

A V A L I A Ç Ã O  
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Administração central: Decreto-Lei n.º 75/2008 
Investigação: Projetos Educativos: Elaboração, Monitorização e Avaliação Planeamento e Avaliação de Projetos 

Guião prático :DGE 

INTERNOS 
Contexto local 

Carta de missão do diretor  - Projeto educativo,  
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Relevância  

As metas definidas para o sucesso educativo contribuíram para diminuir o risco de 
abandono escolar. 
As metas definidas para o sucesso educativo contribuíram para diminuir a 
percentagem de retenções nos diversos anos de escolaridade. 
As metas definidas contribuíram para elevar a percentagem de sucesso pleno.  
Os objetivos definidos foram importantes para o desenvolvimento da cidadania. 
Os objetivos definidos contribuíram para melhorar o relacionamento entre os 
diversos elementos da comunidade educativa. 
Os objetivos e metas definidos tiveram importância no desenvolvimento de parcerias 
com a comunidade. 
As metas definidas para a organização escolar revelaram-se adequadas para dar 
resposta aos problemas detetados. 

Relatórios de 

sucesso 

académico.  

Relatórios 

intermédios de 

autoavaliação  

Atas  
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Coerência 

Os objetivos foram definidos tendo em conta uma estrutura devidamente 
hierarquizada.  
As atividades desenvolvidas revelaram-se adequadas para a consecução das metas 
previstas.  
Os meios previstos para a consecução dos objetivos definidos revelaram-se 
adequados. 
Os meios disponibilizados foram suficientes para a consecução dos objetivos 
elencados. 
O período temporal previsto para a consecução dos objetivos foi o adequado. 
Os meios/recursos disponibilizados foram adequados para a consecução dos 
objetivos previstos. 

Eficácia 

Os objetivos estratégicos para o sucesso educativo foram alcançados. 
As metas e objetivos previstos para o desenvolvimento da cidadania e melhoria da 
qualidade ambiental foram atingidos. 
As metas e objetivos propostos foram eficazes no aprofundamento das relações de 
cooperação e parceria na comunidade educativa.  
As metas e objetivos propostos foram eficazes no aprofundamento das relações de 
cooperação e parceria com outras entidades. 
Os objetivos propostos para a organização escolar foram alcançados. 

Impacto  

As medidas implementadas produziram melhorias no sucesso dos alunos (qualidade 
interna e eficácia interna). 
As medidas implementadas tiveram um impacto positivo no ambiente da comunidade 
educativa. 
As medidas e atividades realizadas contribuíram positivamente para melhorar as 
relações com a comunidade. 
As medidas e objetivos propostos tiveram um impacto positivo na melhoria da 
organização escolar. 
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Eficiência  

Os recursos humanos foram utilizados de forma adequada. 
Os recursos financeiros foram utilizados criteriosamente possibilitando o 
funcionamento correto de todos os setores. 
Os recursos materiais foram utilizados de forma adequada. 
O património escolar foi utilizado tendo por base as normas previstas e o cuidado 
pelo seu uso responsável. 
A gestão eficiente dos recursos humanos permitiu otimizar o processo 
ensino/aprendizagem contribuindo para a melhoria das aprendizagens. 
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OPÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Para avaliarmos o projeto educativo definimos como pistas a investigar o discurso dos 

atores, a análise às atas do Conselho Pedagógico, Departamentos, área disciplinar e clubes 

e projetos a consulta e análise dos vários relatórios parcelares elaborados durante a vigência 

deste projeto educativo. 

  Assim, para auscultar os primeiros, construímos um inquérito por questionário, para 

analisar os documentos referidos fizemos a leitura dos mesmos. 

 Os questionários foram estruturados segundo a escala de Likert de opinião (DT – 

Discordo totalmente, DM – Discordo moderadamente, NTO – Sem Opinião, CM – Concordo 

moderadamente 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  

Este quadriénio 2017/2021 fica marcado pelo encerramento dos estabelecimentos de 

ensino, durante um largo período (2019/2020 a partir de 12 de março até ao fim do ano letivo 

e 2020/2021 a partir de – janeiro até ao fim do 2º período) em virtude da pandemia do Covid-

19, pelo Ensino à Distância (E@D) e, ainda, pela suspensão das provas de avaliação 

externa. No final do ano 2019 2020 foram auscultados os alunos e respetivos encarregados 

de educação sobre a realidade do ensino à distância.  

 Estes condicionalismos tiveram um impacto grande na vida escolar e por conseguinte 

há dados que só dizem respeito a dois anos, nomeadamente os que dizem respeito às provas 

externas.  

Com o presente relatório pretendemos fazer um retrato do desempenho dos diversos 

intervenientes na vida escolar durante este quadriénio, promover a reflexão sobre o trabalho 

desenvolvido e diagnosticar as dificuldades tendo em vista a elaboração do projeto educativo 

para o próximo quadriénio. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

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

2021, foi a totalidade dos professores (95), a totalidade dos alunos, com exceção do pré - 

escolar e 1º e 2ºanos do 1ºciclo (358), a totalidade do pessoal não docente (24) e a totalidade 

dos encarregados de educação com email (548) Destes 89 têm mais que um educando pelo 

que só os consideramos uma vez e 30 deram erro de envio pelo que consideramos para 

efeitos de percentagem 429 encarregados de educação. Os inquéritos foram efetuados 

através dos formulários Google.  
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Todos os inquiridos receberam o link para responderem ao inquérito através de email 

com exceção dos alunos que tiveram acesso aos inquéritos através de um link enviado ao 

diretor de turma.  

 

 

 

  

População  AMOSTRA 
Questionários 

devolvidos 

Percentagem  

da população  

 
  Nº % Nº  % da 

amostra 

 

Alunos  

Pré  121 0 0 0 0 0% 

1º ciclo 

1º e 2º 68 0 0 0 0 0% 

3ºe 4º 95 95 100% 77 81% 81% 

Total 153 95 100% 77 81% 81% 

2º ciclo 108 108 100% 106 98,14% 
91,57% 

3ºciclo 165 165 100% 144 87,27% 

Total  273 273 100% 250 91,57% 76,76 

Docentes  

Pré  10 10 100% 

87 91,57% 91,57% 
1º ciclo 18 18 100% 

2º ciclo 
67 67 100% 

3ºciclo 

Total  95 95 100% 87 91,57% 91,57% 

Pessoal não docente  24 24 100% 24 100% 100% 

Enc. de educação  431 400 82,5% 287 71,75% 66,58% 

Total geral 1097 887 80,85% 725 81,73% 66,09% 
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DADOS DE ENQUADRAMENTO DA AMOSTRA  

 

Alunos  

 

Ano de escolaridade  
 

Idade  
 

  
Género   

 

 
A média das idades dos alunos 11,81. Há 
uma percentagem de 3,1% de alunos com 
idade de 16 anos ou superior o que indicia 
a existência de retenções durante o 
percurso escolar. A percentagem de alunos 
do género masculino é ligeiramente 
superior à percentagem dos alunos do 
género feminino. Foram os alunos do 6º ano 
os que mais responderam ao inquérito.  

 

Docentes  

Idade Género 

  

Habilitações Tempo de Serviço 
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Tempo de serviço no agrupamento   

 

50% do pessoal docente tem idade 
superior a 50 anos. Apenas 7% tem idade 
igual ou inferior a 40 anos. O género 
feminino está em maioria com 76,6%. No 
que se refere às habilitações a maioria 
possui licenciatura (86,2%). Cerca de 25% 
dos professores tem mais de 30 anos de 
serviço sendo que a maior percentagem 
tem entre 21 e 30 anos. 24% dos docentes 
trabalha no agrupamento há mais de 15 
anos, podendo dizer-se que há alguma 
estabilidade em perto de 50% do corpo 
docente dado que 43,6% trabalha no 
agrupamento há mais de 10 anos. A 
percentagem dos que estão no 
agrupamento até 4 anos (período temporal 
do concurso) ainda corresponde a 33% e 
16% aos que são colocados anualmente.  

 

Pessoal não docente  

Idade  Género 

  

Habilitações Tempo de Serviço 
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Tempo de serviço no agrupamento  

 

O pessoal não docente é, maioritariamente, 
do género feminino e 47,8 % do tem mais de 
50 anos. As habilitações académicas da 
maioria (73,9%) são ao nível do 12º ano. 
Cerca de 68% tem mais de 16 anos de 
serviço e trabalha neste agrupamento há 
mais de 11 anos.   

 

Encarregados de educação  

Idade Género 

  
Habilitações Nº de educandos  no agrupamento 

  
Estabelecimentos   

 

Os encarregados de educação, na sua 
maioria, (59,3) têm idades 
compreendidas entre os 36 e os 45 anos. 
Cerca de 50% têm habilitações 
académicas até ao 9º ano e 21% têm 
habilitações iguais ou superiores a 
licenciatura. Só 12% dos encarregados 
de educação são do género masculino. 
A maioria dos encarregados de 
educação (63,6%) só tem um educando 
a frequentar os estabelecimentos de 
ensino do agrupamento. A percentagem 
dos que têm 3 ou mais é residual. 
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Apresentação dos resultados  

 

Relevância  

Indicadores 

As metas definidas para o sucesso educativo contribuíram para diminuir o risco de 

abandono escolar. 

As metas definidas para o sucesso educativo contribuíram para diminuir a percentagem de 

retenções nos diversos anos de escolaridade. 

As metas definidas contribuíram para elevar a percentagem de sucesso pleno. 

Os objetivos definidos foram importantes para o desenvolvimento da cidadania. 

Os objetivos definidos contribuíram para melhorar o relacionamento entre os diversos 

elementos da comunidade educativa. 

Os objetivos e metas definidos tiveram importância no desenvolvimento de parcerias com a 

comunidade. 

As metas definidas para a organização escolar revelaram-se adequadas para dar resposta 

aos problemas detetados. 

 

Alunos  

A maioria dos alunos (quase sempre acima dos 50%) concorda totalmente com todas as 

afirmações feitas. A percentagem dos que discordam totalmente é residual. A média dos 

alunos  neste critério é de 4,31.  

 

 

54%33%

9% 2%2%

Total relevância alunos  

Concordo totalmente concordo moderadamente não concordo nem discordo

discordo moderadamente discordo totalmente
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Docentes  

A média da pontuação atribuída, pelo pessoal docente, neste critério foi de 4,38. A 

percentagem dos que discordam das afirmações produzidas é residual. 

A relevância das medidas é assumida pela maioria dos docentes. 

 

 

 

Pessoal não docente  

 

 

Neste critério o pessoal não docente, na sua maioria, concordou totalmente com as 

afirmações produzidas. De referir que as afirmações que suscitaram maiores dúvidas foram 

as que dizem respeito ao envolvimento do pessoal não docente no cumprimento dos 

objetivos do projeto educativo e a que diz respeito ao reconhecimento e valorização do 

trabalho do pessoal não docente. A média de pontuação obtida foi de 4,40 

54%39%

4%3%0%

Relevância - Pessoal docente  

Concordo totalmente concordo moderadamente não concordo nem discordo

discordo moderadamente discordo totalmente
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Encarregados de educação 

A maioria dos encarregados de educação concorda totalmente com as afirmações 

produzidas. Uma percentagem residual discorda moderadamente ou totalmente e uma 

percentagem muito pequena não concorda nem discorda. A média atingida pelos 

encarregados de educação neste critério foi de 4,39. 

 

 

 

56%34%

8%1%1%

relevância - pessoal não docente 

Concordo totalmente concordo moderadamente não concordo nem discordo

discordo moderadamente discordo totalmente

54%38%

6%1%1%

critério relevância - encarregados de educação 

Concordo totalmente concordo moderadamente não concordo nem discordo

discordo moderadamente discordo totalmente
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Total Critério – Relevância 

Neste critério há uma prevalência de “Concordo totalmente” com as afirmações produzidas 

em todos os grupos inquiridos. A média de pontuação obtida é de 4,38. Pode concluir-se que 

todos reconhecem a importância das medidas elencadas no projeto educativo. A perceção 

da maioria dos inquiridos é que os objetivos estabelecidos foram importantes para resolver 

os problemas identificados no agrupamento.  

 

 

 

Coerência 

Os objetivos foram definidos tendo em conta uma estrutura devidamente hierarquizada.  

As atividades desenvolvidas revelaram-se adequadas para a consecução das metas 

previstas.  

Os meios previstos para a consecução dos objetivos definidos revelaram-se adequados. 

Os meios disponibilizados foram suficientes para a consecução dos objetivos elencados. 

O período temporal previsto para a consecução dos objetivos foi o adequado. 

Os meios/recursos disponibilizados foram adequados para a consecução dos objetivos 

previstos. 

 

Alunos  

 

 

61%

33%

5%1%0%

Total - Relevância 

Concordo totalmente concordo moderadamente não concordo nem discordo

discordo moderadamente discordo totalmente
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Neste critério 80% dos alunos concordam totalmente e/ou moderadamente com as 

afirmações presentes no inquérito. Cerca de 6% discorda moderadamente e/ou totalmente. 

A média obtida é de 4,16. De referir que nas afirmações respeitantes à oportunidade de os 

alunos apresentarem à comunidade alguns dos seus trabalhos e à existência de recursos 

que há uma percentagem de cerca de 20% que ou não concorda nem discorda ou discorda. 

 

 

 

 

 

Docentes  

 

Neste critério a maioria dos docentes concorda ou concorda totalmente com as afirmações. 

De referir que nas afirmações relativas aos meios e recursos e ao tempo previsto para o 

desenvolvimento das atividades a maioria concorda moderadamente. 

A média obtida é de 4,28. Na afirmação relativa à disponibilização de recursos há uma 

percentagem de 11,5% que não concorda nem discorda. De igual forma também na que diz 

respeito ao tempo previsto para o desenvolvimento das metas definidas 10,5% não concorda 

nem discorda. 

 

44%

36%

14%

4%2%

Coerência - Alunos 

Concordo totalmente concordo moderadamente

não concordo nem discordo discordo moderadamente

discordo totalmente
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Pessoal não docente  

Neste critério o pessoal não docente, na sua grande maioria, concorda totalmente ou 

concorda moderadamente com as afirmações. Há uma percentagem muito reduzida que não 

concorda nem discorda e apenas no que se refere à disponibilização dos recursos há 8,7% 

que discorda moderadamente. A média de pontuação obtida foi de 4,34.  

 

 

 

 

43%

46%

9% 2%0%

Coerência - Docentes

Concordo totalmente concordo moderadamente
não concordo nem discordo discordo moderadamente
discordo totalmente

50%

36%

8%
6%0%

Coerência - pessoal não docente 

Concordo totalmente concordo moderadamente não concordo nem discordo

discordo moderadamente discordo totalmente
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Encarregados de educação  

 

Neste critério a percentagem dos que concordam totalmente ou moderadamente é 

claramente superior às restantes. A média obtida foi de 4,05. No entanto, verifica-se  uma 

maior dispersão de resutados assim como uma maior percentagem dos que não concordam 

nem discordam com as afirmações colocadas. 

 

Coerência – Total 

Neste critério a média obtida foi de 4,29.  Em todos os grupos inquiridos há uma prevalência 

de concordo totalmente e concordo moderadamente. Pode concluir-se que a grande maioria 

dos inquiridos reconhece a coerência dos objetivos do projeto educativo. É notória uma maior 

dispersão de resultados onde entre o concordo totalmente e o concordo moderadamente há 

praticamente um empate. 19% dos inquiridos discorda ou não concorda nem discorda das 

afirmações efetuadas. Considera-se que a perceção da comunidade educativa sobre a 

coerência que permite identificar se os objetivos estão bem hierarquizados, se são coerentes 

e se o tempo previsto para a sua realização era adequado é positiva, apesar de haver um 

grau menor de concordancia  nas afirmações. 

 

37%

40%

15%

5%3%

Coerência - Encarregados de Educação 

Concordo totalmente concordo moderadamente

não concordo nem discordo discordo moderadamente
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Eficácia  

Indicadores  

Os objetivos estratégicos para o sucesso educativo foram alcançados. 

As metas e objetivos previstos para o desenvolvimento da cidadania e melhoria da qualidade 
ambiental foram atingidos. 

As metas e objetivos propostos foram eficazes no aprofundamento das relações de 
cooperação e parceria na comunidade educativa.  

As metas e objetivos propostos foram eficazes no aprofundamento das relações de 
cooperação e parceria com outras entidades. 

Os objetivos propostos para a organização escolar foram alcançados. 

 

 

Alunos  

A média atribuída, pelos alunos, neste critério é de 4,11. A utilização de computadores e 

outro meios tecnológicos nas aulas e a informação contida na página da internet são os 

aspectos que merecem uma concordância mais baixa por parte dos alunos. A utilização dos 

computadores e/ou outros meios tecnológicos na sala de aula é o aspeto que merece uma 

percentagem mais alta de discordo 18% (moderadamente e totalmente).  No que se refere 

ao incentivo para os alunos apresentarem ideias de melhoria das aulas cerca de 15% não 

concorda nem discorda ou discorda. O mesmo cenário repete-se no que diz respeito à  

41%

40%

13%

4%2%

Coerência Total 

Concordo totalmente concordo moderadamente
não concordo nem discordo discordo moderadamente
discordo totalmente
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realização de trabalhos práticos e experiências. A participaçãpo em projetos ligados à saúde 

e bem estar é um dos aspetos onde os alunos apresentam mais respostas de “não concordo 

nem discordo”. A importância da informação contida na página da escola merece por parte 

de 32% dos  alunos uma apreciação menos positiva (não concordo nem discordo e discordo). 

 

 

 

Docentes  

A média atribuída pelos docentes foi de 4, 39. A afirmação que apresenta média mais baixa 

é a que se refere à comunicação. (3,97). Nesta questão 11,4%  discorda moderadamente 

e/ou totalmente da eficácia e celeridade da comunicação entre os vários elementos da 

comunidade. No entanto, em todas as afirmações existe uma maioria de concordo totalmente 

ou concordo moderadamente. O discordo totalmente é residual (apenas 4 em 24 afirmações). 

A monitorização da eficácia das medidas, a partilha de práticas pedagógicas proprorcionada 

pela coadjuvância, a articulação entre o NAAC e os diretores de turma  e a produção dos 

respetivos efeitos, assim como a participação dos alunos, com medidas adicionais, nas 

atividades e os resultados das atividades promovidas no âmbito da educação para a saúde 

merecem, por parte de uma percentagem dos docentes, alguma discordância ou 

desconhecimento se considerarmos que a resposta “não concordo nem discordo” isso pode 

significar.  

43%

35%

15%

4%3%

Eficácia - Alunos 

Concordo totalmente concordo moderadamente

não concordo nem discordo discordo moderadamente
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Pessoal não docente  

Neste critério a média atribuída pelo pessoal não docente foi de 4,45. Em quase todas as 

afirmações (2 excepções) o concordo totalmente suplanta claramente as restantes 

hipóteses. As excepções são as nº 7 e 8 onde o concordo moderadamente está em maioria, 

e dizem respeito  à informação constante na página Web o agrupamento e aos circuítos de 

informação do agrupamento. É na questão relativa aos circuitos de informação e respetiva 

eficácia que se verifica uma percentagem maior de discordo totalmente (4,3%) No que se 

refere à formação promovida pelo agrupamento para os trabalhadores não docentes e sua 

adequação às respetivas necessidades , 13,6 % não concorda nem discorda e 13,6% 

discorda moderadamente. Também a participação do pessoal não docente na autoavaliação 

do agrupamento merece do mesmo uma percentagem de 26% de não concordo nem 

discordo e 4,3 % de discordo moderadamente. 

53%
37%

7% 3%0%

Eficácia  docentes  

Concordo totalmente concordo moderadamente não concordo nem discordo

discordo moderadamente discordo totalmente
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Encarregados de educação  

A média atribuída pelos encarregados de educação neste critério foi de 4,15.  As afirmações 

com média mais baixa foram as referentes à informação contida na página web do 

agrupamento (3,92) e às atividades de orientação escolar e profissional dos alunos (3,72). 

 

 

 

60%

31%

6%2%1%

eficácia - pessoal não docente 

Concordo totalmente concordo moderadamente não concordo nem discordo

discordo moderadamente discordo totalmente

43%

37%

15%

3%2%

Eficácia - encarregados de educação 

Concordo totalmente concordo moderadamente não concordo nem discordo

discordo moderadamente discordo totalmente



Autoavaliação do projeto educativo    

29 
Ano letivo 2020/2021 

 

Total eficácia  

A média total neste critério foi de 4, 23. Em todos os grupos inquiridos há uma grande maioria 

de “concordo totalmente”. O discordo moderadamente e discordo totalmente são residuais. 

(5%)  

A perceção da comunidade educativa é bastante favorável no que diz respeito à consecução 

dos objetivos do projeto educativo. Os desvios identificados, com maior grau, foram os 

relativos à eficácia da comunicação e à importância da informação contida na página web, 

assim como à utilização de meios tecnológicos nas aulas e realização de trabalhos práticos 

e experiências. 

 

 

 

IMPACTO  

Indicadores 

As medidas implementadas produziram melhorias no sucesso dos alunos (qualidade interna e 
eficácia interna). 

As medidas implementadas tiveram um impacto positivo no ambiente da comunidade 
educativa. 

As medidas e atividades realizadas contribuíram positivamente para melhorar as relações com 
a comunidade. 

As medidas e objetivos propostos tiveram um impacto positivo na melhoria da organização 

escolar. 

 

47%

36%

12%
3%2%

Total Eficácia 

Concordo totalmente concordo moderadamente não concordo nem discordo

discordo moderadamente discordo totalmente
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Alunos  

Os alunos atribuíram a este critério a média de 4,23.  A afirmação que apresenta média mais 

baixa é a nº 6. (3,93 - respeito entre os alunos).  Nesta afirmação há 9% de alunos que 

discordam moderamente ou totalmente e 19% que nem concordam nem discordam. No que 

se refere ao impacto das medidas implementadas, na melhoria do desempenho escolar, 

7,8% dos alunos discorda moderadamente ou totalmente e 19,7% não concorda nem 

discorda. De referir ainda que 13% não concorda nem discorda com a afirmação relativa à 

importância da ajuda dos adultos da escola para os alunos ultrapassarem as respetivas 

dificuldades.  

 

 

Docentes  

 

Os docentes atribuíram uma média de 3,99 a este critério. Há uma percentagem razoável de 

docentes que assinalam a opção não concordo nem discordo em várias afirmações. 

(resultados das provas externas dos alunos/ resultados internos (29,4%), aprofundamento 

das parcerias com a comunidade educativa (39,5%), melhoria do ambiente escolar no que 

se refere ao cumprimento das regras (27,9%) articulação/ comunicação entre os diversos 

órgãos (25,6%) e promoção da imagem do agrupamento (16,3%). 

Verifica-se na globalidade deste critério uma percentagem de 22% de docentes que não 

consegue definir a sua opinião sobre diversos aspetos da vida do agrupamento, 

principalmente aqueles que remetem para uma análise comparativa com o quadriénio 

anterior.  

48%

34%

13%
3%2%

Impacto - alunos 

Concordo totalmente concordo moderadamente não concordo nem discordo

discordo moderadamente discordo totalmente
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Pessoal não docente 

O pessoal não docente atribuiu a média de 4,72 a este critério.  Na questão relativa à 

importância da escola para o desenvolvimento da comunidade 8,7% refere não concordar 

nem discordar. 

 

 

 

 

27%

49%

22%

2%0%

Impacto - docentes 

Concordo totalmente concordo moderadamente não concordo nem discordo

discordo moderadamente discordo totalmente

76%

20%

4%0%0%

Impacto - pessoal não docente 

Concordo totalmente concordo moderadamente não concordo nem discordo

discordo moderadamente discordo totalmente
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Encarregados de educação  

Os encarregados de educação  atribuíram  a média de 4,27 neste critério. A afirmação que 

apresenta resultados mais díspares e média mais baixa é a relativa à disponibilidade dos 

adultos da escola para ajudarem os alunos a resolverem as dificuldades. (média 4,07 e 20% 

que não concordam nem discordam e discordam moderadamente e totalmente). Também no 

que se refere ao facto dos educandos se sentirem respeitados há cerca de 15% que não 

concordam nem discordam e discordam moderadamente e totalmente. 

 

 

 

Total – Impacto  

A média total neste critério é de 4. Uma percentagem de 45% dos inquiridos tem uma 

perceção muito positiva no que se refere ao impacto que o projeto educativo produziu sobre 

a escola permitindo concluir que os objetivos/ metas elencados foram alcançados, na sua 

maioria. Há uma percentagem de 5% que discorda moderadamente ou totalmente e 13% 

não tem uma ideia definida sobre este critério uma vez que não concorda nem discorda. 

49%

36%

11%
3%1%

Impacto - encarregados de educação 

Concordo totalmente concordo moderadamente não concordo nem discordo

discordo moderadamente discordo totalmente
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Eficiência  

Os recursos humanos foram utilizados de forma adequada. 

Os recursos financeiros foram utilizados criteriosamente possibilitando o funcionamento correto 
de todos os setores. 

Os recursos materiais foram utilizados de forma adequada. 

O património escolar foi utilizado tendo por base as normas previstas e o cuidado pelo seu uso 
responsável. 

A gestão eficiente dos recursos humanos permitiu otimizar o processo ensino/aprendizagem 

contribuindo para a melhoria das aprendizagens. 

 

Alunos  

A média atribuída pelos alunos neste critério é de 4,06. A afirmação que suscitou respostas mais 

diferenciadas foi a última (relativa ao horário escolar e ao tempo disponível para outras atividades 

fora da escola) onde 64 alunos  (16,5%) discordaram moderadamente ou totalmente. Verifica-se 

em todas as questões uma percentagem entre 11% e 14% de alunos que não concordam nem 

discordam, evidenciando alguma indecisão sobre as afirmações feitas.  

45%

37%

13%
3%2%

Impacto -total 

Concordo totalmente concordo moderadamente não concordo nem discordo

discordo moderadamente discordo totalmente
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Docentes  

Os docentes atibuíram a este critério uma média de 4,29, sendo que, nas várias afirmações, 

há uma percentagem entre 12 e 33% que não concordam nem discordam, podendo inferir-

se que há algum desconhecimento/ indecisão sobre aspetos  da vida do agrupamento, 

principalmente, os relativos à gestão de recursos materiais e financeiros. 

 

 

 

45%

33%

13%

4% 5%

Eficiência - alunos 

Concordo totalmente concordo moderadamente não concordo nem discordo

discordo moderadamente discordo totalmente

44%

40%

15%
1%0%

Eficiência - docentes  

Concordo totalmente concordo moderadamente não concordo nem discordo

discordo moderadamente discordo totalmente
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Pessoal não docente  

O pessoal não docente atribuiu a este critério a média de 4,57.  A hipótese concordo 

totalmente ultrapassa em todas as questões a percentagem de 60%. A afirmação que suscita 

opiniões mais divergentes é a relativa à gestão dos recursos humanos de acordo com as 

necessidades da escola  onde cerca de 25% não concorda nem discorda ou discorda, sendo 

que 8,7% discorda moderadamente. 

 

 

 

Encarregados de educação  

A média atribuída neste critério, pelos encarregados de educação, é 4,14. A percentagem 

de não concordo nem discordo atinge 20% na afirmação relativa à existência, na biblioteca, 

dos materiais necessários para os alunos enriquecerem os conhecimentos. 

 

69%

21%

7% 3%0%

Eficiência - pessoal não docente 

Concordo totalmente concordo moderadamente não concordo nem discordo

discordo moderadamente discordo totalmente
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Eficiência – Total  

 

 

 

 

39%

42%

16%
3%0%

Eficiência - Encarregados de educação 

Concordo totalmente concordo moderadamente não concordo nem discordo

discordo moderadamente discordo totalmente

45%

36%

14%

3%2%

Total - Eficiência 

Concordo totalmente concordo moderadamente não concordo nem discordo

discordo moderadamente discordo totalmente
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A média global atribuída neste critério é de 4,16. A percentagem dos que concordam 

totalmente é de 45%. Verifica-se que a perceção da comunidade educativa sobre a eficiência 

da gestão e utilização dos recursos é claramente positiva.  

 

Globalmente  

Alunos 

A média global atribuída pelos alunos é de 4,08. A maioria dos alunos sente - se feliz e 

seguro na escola. No entanto, há uma percentagem de 5% que discorda totalmente dessa 

afirmação. De considerar que 17% não concorda nem discorda das afirmações produzidas. 

 

 

Docentes 

 

A média atribuída pelos docentes foi de 4.40. A afirmação que apresenta resultados mais 

divergentes é a relativa aos circuítos de informação/comunicação do agrupamento que 

merecem uma apreciação de insuficiente por parte de 4,8 dos inquiridos. Refira-se que as 

lideranção do agrupamento obtêm uma apreciação de muito bom por mais de 50% dos 

inquiridos. De igual forma o ambiente escolar e os servoços administrativos são classificados 

de muito bom por mais de 60%  dos docentes.  

 

42%

34%

17%

4%3%

Global - Alunos 

Concordo totalmente concordo moderadamente não concordo nem discordo

discordo moderadamente discordo totalmente
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Global -  pessoal não docente  

A média atribuída pelo pessoal não docente foi de 4,55. O aspeto que merece pontuação 

mais baixa é relativo à formação promovida pelo agrupamento onde 4,3% a considera 

insuficiente. Mesmo assim a pontuação média atribuída é de 4,04. 

 

 

 

49%

45%

6%0%0%

Global Docentes 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente Muito insuficiente

62%

33%

5%0%0%

Global - pessoal não docente 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente Muito insuficiente
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Global - Encarregados de educação 

A média atribuída pelos encarregados de educação foi 3.88. o aspeto com classificação 

média mais baixa é relativo à informação disponível na página do agrupamento. 

 

 

Total – Global 

A média atribuída foi - 4,10. Os aspectos que mereceram classificação mais baixa  estão 

relacionados com a informação contida na página Web, com os canais de comunicação e 

com a formação promovida pelo agrupamento. Há uma percentagem de 42% que considera 

a avaliação global do agrupamento de muito bom.  

21%

50%

25%

3%1%

Global - Encarregados de Educação

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente Muito insuficiente
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Avaliação total (todos os critérios e global) 

Alunos  

Os alunos atribuem uma média global de 4,37.   

 

 

Docentes 

Os docentes atribuem uma média de 4,33.  

42%

34%

17%

4%3%

Avaliação global

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente Muito insuficiente

3%3%
13%

34%

47%

Total - Alunos 

discordo totalmente discordo moderadamente não concordo nem discordo

concordo moderadamente concordo totalmente
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Pessoal não docente  

O pessoal não docente atribui uma média de 4,47. 

 

 

Encarregados de educação  

Os encarregados de educação atribuem uma média de 3,88. 

0%2% 10%

42%

46%

Total - Docentes 

discordo totalmente discordo moderadamente não concordo nem discordo

concordo moderadamente concordo totalmente

0%2%7%

31%

60%

Total - pessoal não docente 

discordo totalmente discordo moderadamente não concordo nem discordo

concordo moderadamente concordo totalmente
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Total geral  

 

A média global obtida foi de 4,23. A perceção da comunidade educativa sobre os vários 

aspetos em avaliação é bastante favorável uma vez que 49% dos inquiridos concorda 

totalmente com as afirmações produzidas o que se considera muito bom. Apenas 3% 

tem uma visão negativa e 11% não tem uma posição definida sobre as questões em 

avaliação.  

1%3%
14%

41%

41%

Total - Encarregados de Educação 

discordo totalmente discordo moderadamente não concordo nem discordo

concordo moderadamente concordo totalmente
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1%2%
11%

37%

49%

Total geral 

discordo totalmente discordo moderadamente não concordo nem discordo

concordo moderadamente concordo totalmente
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AVALIAÇÃO DAS METAS PROJETO EDUCATIVO 
 

Meta 1 

Manter a taxa de abandono escolar no ensino regular no valor zero. 

Não há casos de abandono escolar.  

O agrupamento sofreu uma redução do número de alunos acompanhando a redução da 

natalidade.  

A referir a situação relativa JI/EB1 de Balugães onde há um número razoável de alunos que 

são matriculados em escolas fora do agrupamento. Os motivos prendem-se com o local de 

trabalho dos encarregados de educação, a existência de turmas mistas no 1º ciclo, a falta de 

transportes, no caso dos 2º e 3º ciclos. 

Evolução da população escolar 

 Pré-escolar 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Total 

2017/2018 103 219 106 171 599 

2018/2019 103 191 110 170 574 

2019/2020 119 169 117 165 570 

202072021  121 153 108 165 547 

 

Meta 2 

 

Manter ou elevar a taxa de transição global de sucesso escolar a 90%. 

 1.º Ciclo 2º Ciclo 3º ciclo AVEF 

2017/2018 95,89% 100% 89,59% 94,11% 

2018/2019 98,94% 99,09% 94,15% 97,96% 

2019/2020 94,41% 100% 100% 99,78% 

2020/2021 100,00% 100% 99,39% 99,76% 

Média* 98,28% 99,70% 94,38% 97,28% 

*Para o cálculo da média o ano letivo 2019/2020 não foi tido em conta, em virtude da situação 

pandémica. 

Meta 3 

 

Manter ou elevar a taxa global de sucesso em 90% para os alunos NEE em (2017/2018) e para os 

alunos com medidas seletivas e adicionais (2018/2021) 
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 AVEF 

2017/2018 95,65% 

2018/2019 100% 

2019/2020 96% 

2020/2021 100% 

Média* 98,55% 

*Para o cálculo da média o ano letivo 2019/2020 não foi tido em conta, em virtude da situação 

pandémica. 

Meta 4 

 

Manter a meta superior a 60% de sucesso pleno. 

 1.º ciclo 2º ciclo 3º ciclo AVEF 

2017/2018 95,71% 72,64% 54,07% 74,71% 

2018/2019 94,73% 79,09% 59,65% 79,74% 

2019/2020 92,85% 92,37% 76,36% 86,50% 

2020/2021 93,46% 87,04% 63,41% 80,24% 

Média* 94,63% 79,59% 59,04% 78,23% 

*Para o cálculo da média o ano letivo 2019/2020 não foi tido em conta, em virtude da situação 

pandémica. 

 

Meta 5 

 

Manter/Aumentar a taxa de sucesso por disciplina, relativamente ao quadriénio 2013/2017. 

*Para o cálculo da média o ano letivo 2019/2020 não foi tido em conta, em virtude da situação 

pandémica. 

1ºCiclo 

1ºano 

Disciplin
a 

13/14 14/15 15/16 16/17 média 17/18 18/19 19/20 20/21 
Média

* 

PORT 89,66 92,54 91,07 82,98 89,06 95 100 100 100 98,33 

MAT 89,66 92,54 94,64 91,49 92,08 100 100 100 100 100 

EM 94,83 98,51 100 93,62 96,74 100 100 100 100 100 

EF        100 100 100 100 

EA/EXP 100 100 100 100 100,00 100 100 100 100 100 

ING  100 100 100 100,00 100 100 100 100 100 

EMRC 100 100 99,55 100 99,89 100 100 100 100 100 

INF             
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2ºano 

Disciplin
a 

13/14 14/15 15/16 16/17 média 17/18 18/19 19/20 20/21 
Média

* 

PORT 95,31 90,16 91,41 81,67 89,64 89,29 91,11 85,71 100 93,47 

MAT 87,5 90,16 83,56 83,33 86,14 87,50 95,56 92,68 100 94,35 

EM 93,75 93,44 95,83 93,33 94,09 91,07 97,78 100 100 96,28 

EF              100 100 100,00 

EA/EXP 100 100 100 100 100,00 100 100 100 100 100,00 

ING   100 100 100 100,00 100 97,78 100 100 99,26 

EMRC 100 98,33 99,55 100 99,47 100 100 100 100 100 

INF            

3ºano 

Disciplin
a 

13/14 14/15 15/16 16/17 média 17/18 18/19 19/20 20/21 
Média

* 

PORT 100 96,49 98,18 97,06 97,93 98,18 96,00 100 100 98,06 

PLNM         100 100 

MAT 93,22 91,23 98,18 86,76 92,35 98,18 94,23 95,45 85 92,47 

EM 100 98,25 100 98,53 99,20 98,21 100 100 100  99,40 

EF               100 100,00 

EA/EXP 100 100 100 100 100,00 100 100 100 100 100,00 

ING   98,21 100 92,65 96,95 100 100 97,73 100 100,00 

EMRC 100 96,55 99,55 100 99,03 100 100 100 100 100,00 

INF/TIC   100 100 100,00 100 100 100 100 100,00 

 

 

4ºano 

Disciplin
a 

13/14 14/15 15/16 16/17 média 17/18 18/19 19/20 20/21 
Média

* 

PORT 96,67 96,61 100 98,11 97,85 95,52 100 84,62 100 98,51 

MAT 91,67 84,75 88,89 90,57 88,97 89,55 98,25 94 91,11 92,27 

EM 100 100 100 100 100,00 95,52 100 98 100 98,51 

EA/EXP 100 100 100 100 100,00 100 100 100 100  100 

ING   98,31 100 96,23 98,18 98,51 100 98 100 99,50 

EMRC 100 96,55 99,55 100 99,03 100 100 100 100 100 

INF/TIC      100 100,00 100 100 100 100 100,00 

 

2ºCiclo 

5ºano 

Discipli
na 

13/14 14/15 15/16 16/17 média 17/18 18/19 19/20 20/21 Média* 
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PORT 78,1 92,31 90,48 92 88,22 92,73 96,43 100 97,78 95,65 

PLNM        100 100 100,00 

MAT 83,64 73,85 85,71 78 80,30 87,27 76,79 100 82,61 82,22 

HGP 81,82 83,08 85,71 86 84,15 92,73 94,64 100 100 95,79 

EMR 100 100 100 100 100,00 100 100 100 100 100,00 

CN 85,45 86,15 96,83 90 89,61 96,36 92,86 100 100 96,41 

ING 80 76,92 87,3 84 82,06 90,91 82,14 98,31 86,96 86,67 

EV 96,43 100 100 100 99,11 100 100 100 100 100,00 

ET 100 100 100 98 99,50 100 100 100 100 100,00 

EDM 96,43 100 100 98,04 98,62 100 96,43 100 95,65 97,36 

EDF 100 100 100 100 100,00 100 100 100 100 100,00 

INF/TIC       100 100 100 100,00 

CDES       100 100 100 100,00 

FPS  100 100 92,16 97,39 100 100 100 100 100,00 

 

6ºano 

Discipli
na 

13/14 14/15 15/16 16/17 média 17/18 18/19 19/20 20/21 Média* 

PORT 89,55 90,38 96,77 100 94,18 93,75 98,11 100 100 97,29 

PLNM          100 100,00 

MAT 70,15 63,46 80,65 86,89 75,29 75,51 90,57 86,21 93,44 86,51 

HGP 88,24 80 90,32 91,8 87,59 97,96 100 100 100 99,32 

EMR 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 

CN 95,59 94,23 96,77 90,16 94,19 100 100 100 100 100,00 

ING 82,35 86,54 83,87 90,16 85,73 85,71 94,34 96,55 100 93,35 

EV 100 100 100 98,36 99,59 100 100 100 100 100,00 

ET 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 

EDM 100 98,11 100 100 99,53 94 100 98,28 100 98,00 

EDF 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 

INF/TIC         100 100 100,00 

CDES         100 100 100,00 

FPS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 

 

3ºCiclo 

7ºano 

Disciplina 13/14 14/15 15/16 16/17 média 17/18 18/19 19/20 20/21 
Média

* 

PORT 74 78,33 68,97 70,77 73,02 84,06 96,15 96,08 98,28 92,83 

PLNM        100  100 100,00 

MAT 59,2 68,33 68,97 56,92 63,36 66,67 69,81 88,24 79,66 72,05 

HIST 85,1 96,67 94,83 86,15 90,69 97,1 100 100 100 99,03 

GEO 82,7 80 93,1 76,92 83,18 88,41 94,34 100 91,53 91,43 

EMR 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 

CN 81,4 91,67 72,41 80 81,37 89,86 98,11 98,04 91,53 93,17 

CFQ 82,7 78,33 70,69 80 77,93 86,96 84,91 100 94,92 88,93 
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ING 75,3 83,33 82,76 83,08 81,12 75,36 88,68 100 96,61 86,88 

FRA-II 87,6 86,67 86,21 95,38 88,97 92,75 100 98,04 98,28 97,01 

EV 89,1 96,77 100 93,94 94,95 97,1 98,15 100 100 98,42 

ET 98,8 100 100 100 99,70 100 100 100 100 100,00 

EDF 100 100 100 98,48 99,62 100 100 100 100 100,00 

INF/TIC 100 100 100 100 100 100 100 96,15 98,31 99,44 

CDES        100 100 100 100,00 

FPS   100 98,48 99,24 89,86 94,44 100 96,61 93,64 

 

8ºano 

Disciplina 13/14 14/15 15/16 16/17 média 17/18 18/19 19/20 20/21 
Média

* 

PORT 77,1 97,14 92,45 83,67 87,59 68,42 98,41 100 93,75 86,86 

PLNM        100    

MAT 68,4 60,56 81,13 65,31 68,85 57,89 63,49 81,82 79,17 66,85 

HIST 84,2 97,14 94,34 79,59 88,82 96,49 100 100 100 98,83 

GEO 85,9 82,86 98,11 79,59 86,62 75,44 80,95 100 100 85,46 

EMR 100 100 100 100 100,00 100 100 100 100 100,00 

CN 91,2 98,57 100 69,39 89,79 92,98 92,06 100 100 95,01 

CFQ 78,9 84,62 88,68 77,55 82,44 87,72 87,30 94,55 97,02 90,68 

ING 63,1 63,16 83,02 79,59 72,22 92,98 92,06 94,55 93,75 92,93 

FRA-II 91,2 90,14 100 97,96 94,83 92,98 96,83 90,91 95,83 95,21 

EV 94,9 94,44 98,18 100 96,88 94,83 95,24 100 97,96 96,01 

ET 100 100 100 100 100,00 100 100 100 100 100,00 

EDF 100 100 98,18 100 99,55 100 100 100 100 100,00 

INF/TIC 100 100 100 100 100,00 98,28 100 98,18 100 99,43 

CDES        100 100 100,00 

FPS   100 100 100,00 100 100 100 100 100,00 

 

 

9ºano 

Disciplina 13/14 14/15 15/16 16/17 média 17/18 18/19 19/20 20/21 
Média

* 

PORT 81,5 79,63 79,1 94,74 83,74 87,8 80,39 100 98,15 88,78 

PLNM      100    100,00 

MAT 72,3 72,73 63,24 71,93 70,05 69,77 69,23 82,76 75 71,33 

HIST 92,3 100 97,06 94,74 96,03 97,67 100 100 100 99,22 

GEO 81,5 87,04 91,18 91,23 87,74 97,67 90,38 100 100 96,02 

EMR 100 100 100 100 100,00 100 100 100 100 100,00 

CN 87,6 98,15 100 96,49 95,56 90,7 100 96,55 100 96,90 

CFQ 87,6 77,78 79,41 87,72 83,13 79,07 90,38 100 89,29 86,25 

ING 61,5 64,81 98,53 85,96 77,70 88,37 100 96,55 98,21 95,53 

FRA-II 90,7 76,36 98,53 100 91,40 100 100 100 100 100,00 

EV 97 100 98,57 98,31 98,47 97,73 100 100 100 99,24 

ET        100 100 100,00 

EDF 100 100 100 100 100,00 100 100 100 100 100,00 
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INF/TIC        100 98,21 98,21 

CDES         100 100,00 

FPS   100 100 100,00 100 100 82,76 96,43 98,81 

 

Meta 6 

 

Manter/Aumentar as médias por disciplina, relativamente ao quadriénio 2013/2017. 

*Para o cálculo da média o ano letivo 2019/2020 não foi tido em conta, em virtude da situação 

pandémica. 

1ºCiclo 

1ºano 

Disciplin
a 

13/14 14/15 15/16 16/17 média 17/18 18/19 19/20 20/21 
Média

* 

PORT 3,96 3,66 3,8 3,7 3,78 4,05 4,09 4,29 3,97 4,04 

MAT 4,06 3,76 3,85 3,89 3,89 4,25 4,29 4,38 4,12 4,22 

EM 4,29 4,28 4,25 4,06 4,22 4,6 4,49 4,47 4,67 4,59 

EF             3,74 3,94 3,94 3,84 

EA/EXP 3,65 3,5 3,82 3,85 3,71 4,08 3,8 3,82 4 3,96 

ING     3,64 4,06 3,85 4,3 4,09 3,88 4,33 4,24 

EMRC 3,7 3,52 3,77 4,08 3,77 4,5 4,72 4,66 4,39 4,54 

INF            

2ºano 

Disciplin
a 

13/14 14/15 15/16 16/17 média 17/18 18/19 19/20 20/21 
Média

* 

PORT 3,61 3,7 3,59 3,33 3,56 3,59 3,64 3,56 3,97 3,73 

MAT 3,52 3,75 3,5 3,4 3,54 3,54 3,73 3,68 4,14 3,80 

EM 3,93 3,98 3,88 3,81 3,90 3,91 4,07 3,9 4,49 4,16 

EF               3,73 4,03 4,03 

EA/EXP 3,84 3,91 3,95 3,68 3,85 3,86 4,07 3,66 4,17 4,03 

ING     3,78 3,98 3,88 4,11 3,89 3,9 4,26 4,09 

EMRC 3,72 3,53 3,75 3,81 3,70 4,21 4,09 4,64 4,54 4,28 

INF                

3ºano 

Disciplin
a 

13/14 14/15 15/16 16/17 média 17/18 18/19 19/20 20/21 
Média

* 

PORT 3,42 3,47 3,73 3,63 3,56 3,58 3,68 3,82 3,92 3,73 

PLNM         3 3,00 

MAT 3,48 3,35 3,92 3,42 3,54 3,6 3,65 3,75 3 3,42 

EM 3,84 3,6 4,2 3,77 3,85 4,13 3,98 4,14 3,68 3,93 

EF                 4,25 4,25 

EA/EXP 3,43 3,6 4,11 3,86 3,75 4,04 3,85 4,11   3,95 
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ING     4,01 3,83 3,92 4,41 3,92 3,34 3,83 4,05 

EMRC 3,57 3,54 4,09 4,06 3,82 4,15 4,63 4, 66 4,25 4,34 

INF/TIC     4,31 4,02 4,17 3,86 3,85 4,25 4,45 4,05 

 

4ºano 

Disciplin
a 

13/14 14/15 15/16 16/17 média 17/18 18/19 19/20 20/21 
Média

* 

PORT 3,41 3,41 3,52 3,77 3,53 3,61 3,75 3,74 3,96 3,77 

MAT 3,5 3,29 3,5 3,69 3,50 3,6 3,75 3,64 3,78 3,71 

EM 3,88 3,88 3,89 3,96 3,90 3,88 4,03 4,04 4,11 4,01 

EA/EXP 3,69 3,8 3,92 4,2 3,90 4 4,22 3,88 4,27 4,13 

ING     3,74 3,82 3,78 4,4 4,03 3,82 4,16 4,31 

EMRC 3,88 4,01 3,85 4,38 4,03 4,03 4,72 4,6 4,49 4,37 

INF/TIC       4,28 4,28 4 4,59 4,2 4,36 4,30 

 

2ºCiclo 

5ºano 

Discipli
na 

13/14 14/15 15/16 16/17 média 17/18 18/19 19/20 20/21 Média* 

PORT 3,18 3,4 3,46 3,26 3,33 3,58 3,45 3,6 3,53 3,52 

PLNM         5 4 4,00 

MAT 3,27 3,27 3,48 3,26 3,32 3,58 3,13 3,71 3,34 3,35 

HGP 3,22 3,42 3,4 3,2 3,31 3,69 3,75 3,9 3,85 3,76 

EMR 3,69 4,02 4,06 3,84 3,90 4,43 3,73 4,05 4,43 4,20 

CN 3,44 3,52 3,62 3,32 3,48 3,76 3,55 3,63 3,57 3,63 

ING 3,47 3,12 3,65 3,16 3,35 3,87 3,3 4,02 3,43 3,53 

EV 3,71 3,7 3,9 3,71 3,76 3,89 3,88 3,85 3,7 3,82 

ET 3,89 3,85 3,89 3,74 3,84 4,09 4 4,15 3,7 3,93 

EDM 3,79 3,95 4,4 3,8 3,99 4,23 4,16 4,4 4,22 4,20 

EDF 4,23 4,33 3,95 3,96 4,12 3,93 3,86 3,75 3,91 3,90 

INF/TIC        3,95 3,75 3,65 3,80 

CDES         4,32 4,28 4,28 

FPS   4,03 3,51 3,77 4,3 3,8 4,27 3,74 3,95 

 

6ºano 

Discipli
na 

13/14 14/15 15/16 16/17 média 17/18 18/19 19/20 20/21 Média* 

PORT 3,47 3,33 3,58 3,52 3,48 3,25 3,7 3,6 3,62 3,52 

PLNM      3    3,00 

MAT 3,34 3,41 3,39 3,48 3,41 3,16 3,75 3,29 3,52 3,48 

HGP 3,49 3,36 3,48 3,49 3,46 3,43 4 3,74 3,82 3,75 

EMR 4,2 4 4,05 3,8 4,01 3,7 4,46 4,24 4,5 4,22 

CN 3,63 3,48 3,65 3,39 3,54 3,39 3,77 3,36 3,8 3,65 
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ING 3,44 3,46 3,45 3,61 3,49 3,22 3,77 3,72 3,98 3,66 

EV 4,03 3,83 4,16 3,69 3,93 3,62 3,94 3,74 3,84 3,80 

ET 4,1 3,91 4,29 3,77 4,02 3,78 4,28 3,79 4,03 4,03 

EDM 4,16 4,08 4,16 4,16 4,14 4,14 4,59 4,48 4,48 4,40 

EDF 4,11 4,36 4,02 4,15 4,16 3,76 4,06 3,64 3,9 3,91 

INF/TIC        3,67 3,71 3,71 

CDES        4,07 4,11 4,11 

FPS   3,95 4,05 4,00 3,64 4,37 3,83 4,37 4,13 

3ºCiclo 

7ºano 

Disciplina 13/14 14/15 15/16 16/17 média 17/18 18/19 19/20 20/21 
Média

* 

PORT 3 3,22 2,97 2,95 3,04 3,2 3,73 3,63 3,5 3,44 

PLNM       3  4 4,00 

MAT 2,9 2,99 3 2,97 2,97 3,06 3,04 3,57 3,25 3,29 

HIST 3,3 3,52 3,6 3,42 3,46 3,65 3,79 3,61 3,49 3,58 

GEO 3,2 3,33 3,34 3,35 3,31 3,42 3,34 3,69 3,44 3,52 

EMR 3,8 4,31 4,27 3,88 4,07 3,93 3,72 4,15 3,66 3,91 

CN 3,3 3,57 3,1 3,17 3,29 3,42 3,45 3,78 3,42 3,54 

CFQ 3,1 3,35 3,12 3,15 3,18 3,42 3,11 3,73 3,49 3,55 

ING 3,1 3,27 3,07 3,15 3,15 3,12 3,25 3,49 3,63 3,41 

FRA-II 3,5 3,65 3,5 3,77 3,61 3,61 3,47 3,67 3,72 3,67 

EV 3,3 3,73 3,44 3,47 3,49 3,51 3,41 3,69 3,39 3,53 

ET 3,9 3,89 3,95 3,79 3,88 3,51 3,69 4,06 3,8 3,79 

EDF 4,2 4,23 4,46 4,05 4,24 3,81 3,98 4,42 4 4,08 

INF/TIC 3,5 3,76 3,64 3,7 3,65 3,68 3,93 3,33 3,69 3,57 

CDES        4,12 3,64 3,88 

FPS    3,68 3,68 3,86 3,63 3,85 3,66 3,79 

 

8ºano 

 

Disciplina 13/14 14/15 15/16 16/17 média 17/18 18/19 19/20 20/21 
Média

* 

PORT 3 3,09 3,38 3,14 3,15 2,86 3,33 3,34 3,63 3,28 

PLNM        3,5  3,50 

MAT 3,1 3,16 3,51 3,06 3,21 3,05 3,11 3,24 3,44 3,24 

HIST 3,5 3,63 3,77 3,29 3,55 3,49 4,03 3,4 3,58 3,49 

GEO 3,4 3,3 3,6 3,27 3,39 3,19 3,32 3,65 3,73 3,52 

EMR 3,8 3,98 4,21 4,77 4,19 4,13 3,98 3,79 4,16 4,03 

CN 3,4 3,43 3,72 3,02 3,39 3,39 3,44 3,76 3,69 3,61 

CFQ 3,2 3,29 3,43 3,14 3,27 3,28 3,33 3,31 3,63 3,41 

ING 3 3,08 3,15 3,08 3,08 3,26 3,52 3,24 3,29 3,26 

FRA-II 3,3 3,49 4,02 3,63 3,61 3,39 3,6 3,11 3,6 3,37 

EV 3,4 3,19 4,11 3,34 3,51 3,34 3,78 3,42 3,61 3,46 
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ET 3,8 3,88 4,45 3,84 3,99 3,93 3,89 3,75 3,94 3,87 

EDF 4 4,21 4,25 4,12 4,15 4 4,10 4,02 4,14 4,05 

INF/TIC 3,6 3,76 3,91 4,1 3,84 3,76 4,14 3,22 3,55 3,51 

CDES        3,98 4,16 4,07 

FPS    3,66 3,66 3,88 3,76 3,58 4,08 3,85 

 

 

9ºano 

Disciplina 13/14 14/15 15/16 16/17 média 17/18 18/19 19/20 20/21 
Média

* 

PORT 3,2 3,02 3,03 3,42 3,17 3,22 3,06 3,67 3,63 3,51 

PLNM      3,5 4   3,50 

MAT 3,3 3,34 3,07 3,42 3,28 3,19 3,23 3,43 3,44 3,35 

HIST 3,7 3,94 3,54 3,65 3,71 3,79 3,63 3,79 3,58 3,72 

GEO 3,3 3,5 3,51 3,53 3,46 3,7 3,31 3,71 3,73 3,71 

EMR 4,1 4,1 4,02 4,31 4,13 4,45 4,13 4,19 4,16 4,27 

CN 3,6 3,56 3,47 3,65 3,57 3,56 3,48 3,66 3,69 3,64 

CFQ 3,4 3,07 3,21 3,46 3,29 3,21 3,31 3,62 3,63 3,49 

ING 3 2,76 3,41 3,4 3,14 3,21 3,5 3,62 3,29 3,37 

FRA-II 3,3 3,09 3,63 3,95 3,49 3,98 3,53 3,6 3,6 3,73 

EV 3,4 3,34 3,41 3,32 3,37 3,61 3,55 3,6 3,61 3,61 

ET         3,94 3,94 

EDF 4,3 3,98 4,26 4,12 4,17 4,05 3,91 3,98 4,14 4,06 

INF/TIC         3,55 3,55 

CDES         4,16 4,16 

FPS    4,1 4,10 4,05 3,72 3,78 4,08 3,97 

 

Meta 7 

 

Manter a média e a taxa de sucesso dos alunos internos na avaliação externa acima ou em linha 

com a média nacional. 

Taxa de Sucesso (9º ano) 

 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2021/2021 

Nacional Escola Nacional Escola Nacional Escola Nacional Escola 

PORT 87% 92,46% 77% 80,39% --- --- --- --- 

MAT 48% 45% 60% 67,31% --- --- --- --- 

 

Média  

 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2021/2021 

Nacional Escola Nacional Escola Nacional Escola Nacional Escola 

PORT 66% 66,51% 60% 61,14% --- --- --- --- 

MAT 47% 46,43% 55% 58,12% --- --- --- --- 
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Percentagem de alunos com positiva nas provas nacionais do 9º ano após um percurso 

sem retenções nos 7º e 8º anos. 

 

Resultados das provas de aferição dos 2º,5º e 8ºanos  

2º ano  

Expressões artísticas  

Os resultados encontram-se em linha com a média nacional. Verificou-se uma evolução 

positiva. 

 

 

Expressão física motora  

Os resultados encontram-se um pouco abaixo da média nacional. Verificou-se uma 

evolução positiva. 

 

Português  

Os resultados estiveram muito abaixo da média nacional no 1º ano de aplicação das provas 

e acima da média nacional no ano seguinte. 
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Matemática  

Os resultados estão abaixo da média nacional. 

 

Estudo do Meio  

Os resultados estão abaixo do nível nacional.  

 

 

 

5º ano  

Educação Visual e Tecnológica  
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Educação Musical  

 

Português  

Resultados ligeiramente abaixo da média nacional. 

 

Educação física  
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Matemática  

Resultados abaixo da média nacional.  

 

Ciências Naturais  

Resultados ligeiramente abaixo da média nacional. 

 

História e Geografia de Portugal  

Resultados com uma evolução positiva encontrando-se acima da média nacional. 
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8º ano  

Matemática  

Resultados acima da média nacional  

 

Educação física  

Resultados abaixo da média nacional  

 

Educação visual  
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História  

Resultados abaixo da média nacional. 

 

Geografia  

Resultados acima da média nacional. 

 

Português  

Resultados abaixo da média nacional. 
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Meta 8 – Promover a Coadjuvância Ativa  

A coadjuvância em sala de aula é uma das medidas de apoio ao sucesso educativa utilizada 

no agrupamento. Ao longo do quadriénio várias horas do crédito horário, horas resultantes 

de insuficiência de tempos letivos e tempos letivos de professores colocados no 

agrupamento em mobilidade por doença, foram utilizadas para esta medida. 

 

 Ano letivo 
2017/2018 

Ano letivo 
2018/2019 

Ano letivo 
2019/2020 

Ano letivo 
2020/2021 

Nº de tempos 
letivos 
atribuídos em 
coadjuvância  

54 42 99 173 

 

No relatório de autoavaliação do ano 2019 / 2020 foram auscultados os diversos atores sobre 

este aspeto havendo uma maioria de respostas muito positivas em relação à melhoria de 

vários aspetos, tanto ao nível dos resultados como do trabalho colaborativo.  

Cerca de 52% dos docentes considera que esta medida permite uma efetiva diferenciação 

pedagógica, e entre 43% e 66% doa alunos consideram que nas aulas com coadjuvância se 

trabalha de forma diferente e é mais fácil ultrapassar as dificuldades.  

No que se refere ao trabalho colaborativo 69% dos docentes considera que este é 

incrementado pela prática da coadjuvância, favorecendo, também, planos de 

acompanhamento pedagógico diferenciados.  

Considera-se que esta medida deu um importante contributo para a consecução dos 

objetivos do projeto educativo. 

 

Meta 9 – Melhorar o domínio das literacias 

Avaliação da biblioteca  
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A biblioteca enquanto elemento fulcral na melhoria do domínio das literacias desenvolveu 

um conjunto de atividades no sentido de melhorar este domínio. 

Ano  Número de 
iniciativas / 
atividades de 
promoção da 
utilização da BE 

Número de 
requisições de 
materiais para 
aplicar em 
contexto de 
aula 

Número de 
requisições 
para leitura 
domiciliária 

Número de 
requisições de 
computadores 
para realização 
de trabalhos 

17-18 28 1330 1609 2467 

18-19 28 1863 1026 3640 

19-20 26 826 912 2040 a) 

     

a) Ano de suspensão das atividades presenciais a partir de meados de março 

 

Como pontos fortes do trabalho executado realça-se o trabalho colaborativo sistemático com 

todos os departamentos e a articulação com as áreas disciplinares no âmbito do PAA., assim 

como a articulação com a biblioteca municipal e a rede de bibliotecas escolares. 

No que se refere à literacia digital realça-se, no âmbito da Oferta Complementar da 

Escola, a disciplina de TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação nos 3º e 4º anos, 

de frequência obrigatória. Com esta medida, implementada desde 2018/2019 pretende-se 

desenvolver precocemente competências digitais, capacitando os alunos para acompanhar 

de forma mais consolidada o desenvolvimento tecnológico 

Meta 10 – implementar medidas de apoio de acordo com as necessidades dos alunos 

e a especificidade das disciplinas  

  Dec. Lei n.º3/200               Educação Especial 17-18   

Alunos por nível e ciclo de ensino 

 

Nível de 

escolaridade 

Total de alunos Alunos NEE 

n.º n.º % 

Pré-escolar 103 3 2,9% 

1.º ciclo 219 7 3,2% 

2.º ciclo 106 5 4,7% 

3.º ciclo 171 8 4,7% 

Total 599 23 3,8% 
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Medidas Educativas Implementadas e taxa de sucesso 

Avaliação Interna 

N.º de alunos a beneficiar de medidas educativas 

 Pré-

escolar 
1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Total 

Taxa de 

sucesso 

APP 3 6 3 6 18 

94,44% APA - 6 3 6 15 

ACI 2 6 3 5 16 

CEI - 1 2 2 5 100% 

 

DEC. Lei n. º54/2018 

 

Aplicação de Medidas de Apoio à Aprendizagem  

 

A equipa optou por não assinalar as medidas universais para os alunos do pré-escolar pois 

considerou que, a pedagogia adotada neste nível de ensino, assenta na diferenciação 

pedagógica ou seja, tem em conta as características e necessidades de cada aluno.   

No número de alunos a usufruir de medidas seletivas não estão incluídos os alunos com 

medidas adicionais.  
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Medidas de suporte à aprendizagem implementadas em todos os níveis de ensino –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 

Medidas Educativas Implementadas e taxa de sucesso (1.º, 2.º e 3.ºciclos) 

Avaliação Interna 

No total de 571 alunos que frequentam todos os níveis de ensino, 167 beneficiaram 

de algum tipo de medidas de apoio à aprendizagem e inclusão. 

No universo de 470 alunos, 160 beneficiaram de medidas de apoio à aprendizagem, 

nomeadamente medidas universais e seletivas, previstas no Dec. Lei n.º 54/2018, 5 não 

transitaram ou não ficaram aprovados o que representa uma taxa de sucesso de 96,88%. 

Os 4 alunos com medidas adicionais apresentam uma taxa de sucesso de 100% 

 

Avaliação Externa 

 Dos 53 alunos que realizaram as provas finais de ciclo, apenas 2 beneficiaram de 

adaptações no processo de avaliação (art.º28), tendo 1 aluno obtido positiva nas duas provas 

e o outro apenas obteve positiva a português. 

 

N.º de Alunos 
Matriculados  

N.º de alunos 
avaliados no final 
do ano 

N.º 
alunos 
em risco 
de 
abandono  

Medidas de apoio à 
aprendizagem 

Univers
ais 

Seletiv
as 

Adicion
ais 

3 anos 38 38 0 - 1 - 

4 anos  30 30 0 - 2 - 

5/6 anos  31 33 0 - - - 

Pré 
escolar  

101 101 0 - 3 - 

1.º Ano  36 35 0 1 - - 

2.º Ano  45 45 0 14 1 - 

3.º Ano  55 52 0 20 2 - 

4.º Ano  59 58 0 5 2 1 

1.º Ciclo  195  190 0 40 5 1 

5.º Ano  56 56 0  24 2 - 

6.º Ano  56 54 0 12 1 1 

2.º Ciclo  112 110 0 36 3 1 

7.º Ano  56 54 0 23 6 1 

8.º Ano  64 63 0 22 2 - 

9.º Ano  54 53 0 23 - 1 

3.º Ciclo   174 170 0 68 8 2 

Total 582 571 0 144 19 4 
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Aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e inclusão implementadas em 

todos os níveis de ensino – 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas Educativas Implementadas e taxa de sucesso (1.º, 2.º e 3.ºciclos) 

Avaliação Interna 

No universo de 571 alunos que frequentam todos os níveis de ensino, 188 beneficiaram 

de algum tipo de medidas de apoio à aprendizagem e inclusão. 

Dos 452 alunos sujeitos a avaliação (excluindo o ensino pré-escolar), 185 beneficiaram 

de medidas de apoio à aprendizagem, nomeadamente medidas universais, seletivas 

previstas no Dec. Lei n.º 54/2018, apenas 1 aluna não ficou aprovada o que representa uma 

taxa de sucesso de 99,46%. Os 3 alunos com medidas adicionais apresentam uma taxa de 

sucesso de 100%. 

N.º de Alunos 
Matriculados  

N.º de alunos 
avaliados no final 
do ano 

N.º 
alunos 
em risco 
de 
abandono  

Medidas de apoio à 
aprendizagem 

Univers
ais 

Seletiv
as 

Adicion
ais 

3 anos 47 47 0 - 1 - 

4 anos  47 47 0 - 1 - 

5/6 anos  25 25 0 - 2 - 

Pré 
escolar  

119 119 0 - 4 - 

1.º Ano  34 34 0 3 - - 

2.º Ano  38 41 0 13 - - 

3.º Ano  44 44 0 11 - 1 

4.º Ano  52 50 0 21 2 - 

1.º Ciclo  168 169 0 48 2 1 

5.º Ano  61 60 0 11 2 1 

6.º Ano  59 58 0 26 4 - 

2.º Ciclo  120 118 0 37 6 1 

7.º Ano  52 52 0 21 3 1 

8.º Ano  55 55 0 29 5 - 

9.º Ano  59 58 0 28 2 - 

3.º Ciclo   166 165 0 78 10 1 

Total 573 571 0 163 22 3 
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Aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e inclusão implementadas em 

todos os níveis de ensino – 2020-2021 

 

 

No universo de 546 alunos que frequentam todos os níveis de ensino, 174 beneficiaram 

de algum tipo de medidas de apoio à aprendizagem e inclusão. 

Dos 425 alunos sujeitos a avaliação (excluindo o ensino pré-escolar), 170 beneficiaram 

de medidas de apoio à aprendizagem, nomeadamente medidas universais e seletivas no 

Dec. Lei n.º 54/2018, apenas 1 aluno não transitou o que representa uma taxa de sucesso 

de 99,41%. Os 4 alunos com medidas adicionais apresentam uma taxa de sucesso de 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

N.º de Alunos 
Matriculados  

N.º de alunos 
avaliados no final 
do ano 

N.º 
alunos 
em risco 
de 
abandono  

Medidas de apoio à 
aprendizagem 

Univers
ais 

Seletiv
as 

Adicion
ais 

3 anos 38 41 0 - - - 

4 anos  42 42 0 - 1 - 

5/6 anos  38 38 0 - 3 - 

Pré 
escolar  

118 121 0 - 4 - 

1.º Ano  34 33 0 6 - - 

2.º Ano  35 35 0 3 - - 

3.º Ano  40 40 0 9 - - 

4.º Ano  46 45 0 12 - 2 

1.º Ciclo  155 153 0 30 0 2 

5.º Ano  47 46 0 27 1 - 

6.º Ano  62 62 0 11 2 1 

2.º Ciclo  109 108 0 38 3 1 

7.º Ano  58 59 0 30 5 - 

8.º Ano  51 49 0 22 5 1 

9.º Ano  56 56 0 27 6 - 

3.º Ciclo   165 164 0 79 16 1 

Total 547 546 0 147 23 4 
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% alunos a beneficiarem de medidas do pré-escolar ao 3.º ciclo 

 
 

medidas 

 
n.º alunos 

universais seletivas Adicionais 

2017/2018 599 - 
3,01% -18 alunos 
(ACI, APP, APA) 

0.83% (CEI) 5 
alunos 

2018/2019 571 25,22% - 144 alunos 
3,33% - 19 

alunos 
O,70% -4 alunos 

2019/2020 571 28,55% - 163 alunos 3,85%- 22 alunos 0,52% - 3 alunos 

2020/2021 546 26,92% - 147 alunos 
4,21% - 23 

alunos 
0,73% - 4 alunos 

 

 

 Taxa de sucesso dos alunos que beneficiaram de medidas de suporte à 

aprendizagem 

 
2017/2018 

DL nº3/2008 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Medidas 1.ºc 2.ºc 3.ºc 1.ºc 2.ºc 3.ºc 1.ºc 2.ºc 3.ºc 1.ºc 2.ºc 3.ºc 

(Só) universais - - - 
35 

(2R) 
35 

(1R) 
60 

(2R) 
46 31 68 30 35 63 

% sucesso    95% 
97,14

% 
96,67

% 
100% 100% 100% 100% 100% 

98,41
% 

Seletivas  
6 

(PEI) 
3 

(PEI) 
6 

(PEI) 
5 

 
3 8 2 6 10 1 3 16 

% sucesso    100% 100% 87,5% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 

adicionais 
1 

(CEI) 
1 

(CEI) 
1 

(CEI) 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 

% sucesso 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

% sucesso 
total 

 98,8%.  99,47% 99,43% 
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Meta 11 – Reforçar o diálogo entre o Dt os alunos e os encarregados de educação 

 O diálogo entre os DT, professores titulares, titulares de grupo e Encarregados de educação 

são uma constante que se intensificaram no ano letivo 2019/2020 e 2020/2021 em virtude 

da introdução do ensino à distância. 

Como contactos formais temos as reuniões de início do ano, as reuniões de entrega de 

registos de avaliação, informação sobre atividades do PAA, problemas de comportamento e 

outros decorrentes do funcionamento da escola.  

Como contactos informais no pré escolar e em algumas turmas do 1º ciclo criaram-se grupos 

no WhatsApp para informar e partilhar tarefas durante o período de confinamento e em 

algumas situações de isolamento profilático. Também foi utilizada a plataforma TEAMS para 

facilitar os contactos entre todos. 

A média de contactos formais por turma, da responsabilidade do DT é elevada. Os contactos 

por iniciativa do encarregado de educação são diminutos.  

 

Meta 12 – Promover o cumprimento do regulamento interno de forma a diminuir as 

ocorrências disciplinares  

Nas participações das ocorrências disciplinares constam participações efetuadas 

pelos diferentes intervenientes da comunidade escolar, nomeadamente docentes, alunos, 

agentes operacionais e encarregados de educação. Como se verifica há uma maior 

prevalência de participações efetuadas por docentes e alunos cujos comportamentos de 

indisciplina ocorrem maioritariamente dentro da sala de aula e nos intervalos, 

respetivamente. De acordo com as fichas de ocorrência formalizadas por parte dos 

Docentes, evidenciam-se sobretudo comportamentos de desobediência e/ou falta de 

respeito ao professor ou colegas, comportamentos disruptivos na sala de aula e danificação 

de material escolar (em contexto de sala de aula e no exterior). As ocorrências identificadas 

pelos alunos centraram-se sobretudo em agressões físicas ou psicológicas entre colegas, 

com desrespeito pelos respetivos limites. Na análise dos dados verifica-se um decréscimo 

mais acentuado de ocorrências no ano letivo de 2019/2020 que coincide com o ensino não 

presencial devido ao Covid-19. 

As participações são remetidas em primeira instância ao diretor(a) de turma ou professor(a) 

titular que as analisam e decidem quais as participações que poderão resolver e as que têm 

necessidade de encaminhar para o NAAC (Núcleo de Apoio ao Aluno e Comunidade  
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Educativa). O NAAC analisa, decide e regista na "Ficha de Ocorrências" as deliberações 

tomadas dando a conhecer aos respetivos diretores(as) de turma ou professores(as) 

titulares.  As medidas educativas e/ou sancionatórias propostas e a aplicar, depois de 

escutados os diferentes intervenientes, constam do código de conduta e do estatuto do 

aluno. O controlo e monotorização destas medidas é da responsabilidade do NAAC (em 

colaboração com os Diretores de Turma e/ou o Encarregado dos Assistentes Operacionais 

e outros).  

Quando as questões colocadas ultrapassam a competência dos elementos do Núcleo, são 

encaminhados para estruturas que os possam apoiar de forma especializada (Espaço+, 

Equipa de Saúde Escolar, CPCJ, Assistente Social, Escola Segura, etc.).  

Têm vindo a ser implementados alguns projetos relacionados com a prevenção da 

indisciplina e de comportamentos de risco e de promoção de competências sócio relacionais, 

com mais incidência a partir do ano letivo 2020-2021, nomeadamente os projetos: Missão 

Possível, FelizMente, Prevint, Movimento Gentil, Vive Melhor e Aprende Mais, que têm 

contribuído para uma melhoria com diminuição das ocorrências disciplinares. 

 

 

 

 
Nº de participações 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Docentes  13 11 9 16 

Alunos  27 22 9 12 

Assistentes 

operacionais  
4 7   

Encarregados de 

educação  
2    

Total  46 40 18 28 

 

Meta 13 – Desenvolver valores, atitudes e práticas que contribuam para a formação 

de cidadãos conscientes e participativos numa sociedade democrática.  

Os planos anuais de atividades contemplam várias atividades de enriquecimento curricular, 

onde o desenvolvimento destas competências aparece como objetivo a atingir. 

Os vários clubes em funcionamento apelam à participação, voluntária, onde estes aspetos 

são tidos em consideração. A participação dos alunos nos clubes tem contribuído, em larga 
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medida, para desenvolver aspetos relacionados com a solidariedade, o desenvolvimento 

sustentável, educação ambiental. 

Importante tem sido, também, o papel da área de cidadania e desenvolvimento que tem 

desenvolvido projetos em parceria com várias entidades com impacto ao nível dos valores e 

atitudes dos alunos, intervenção e participação cidadã. Neste âmbito e, a título 

exemplificativo, podemos referir no âmbito do projeto de promoção do sucesso escolar o mini 

projeto desenvolvido com a turma do 8º c “Refletir e aprender com os clássicos” onde através 

da leitura e discussão de textos se pretendia desenvolver o espírito crítico e interventivo dos 

alunos. 

De referir ainda as assembleias de turma e de delegados de turma onde têm sido trabalhados 

os aspetos da participação e vivência democráticas. 

 Atividades planificadas Projetos  Clubes Alunos 
inscritos em 

clubes 
No 

âmbito 
curricular  

No âmbito de 
enriquecimento 

curricular (projetos 
e visitas de estudo) 

2017/2018 55 50 17 10 179 

2018/2019 56 50 10 7 177 

2019/2020 56 79 34 10 239 

2020/2021     7 74) 

a)  

 

a) O presente ano letivo com a implementação de regras e horários desfasados não 

permitiu a inscrição de muitos alunos nem o funcionamento de alguns clubes.  

A distinção dos alunos pelas suas atitudes e valores foi um dos objetivos para se ter instituído 

o quadro de valor. Apesar de se reconhecer a importância desta distinção o quadro deixou 

de ser elaborado em 2018/2019 por haver divergências quanto à forma de nomear os seus 

alunos, carecendo de reestruturação os objetivos e regras de seleção dos alunos.  

Alunos do quadro de valor 2017/2018 

 Quadro de excelência (alunos com média 
igual ou superior a 4,5 e bom 
comportamento) 

Quadro de mérito (alunos com atitudes 
responsáveis, de superação de dificuldades…) 

1º ciclo  49 53 

2º ciclo  12 16 

3º ciclo  7 10 
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Meta 14 – Fomentar a participação dos alunos nas atividades de complemento e 

enriquecimento curricular  

A participação dos alunos em atividades de enriquecimento curricular tem sido fomentada 

através de várias estratégias que vão desde a existência de clubes com temática e objetivos 

de acordo com os seus interesses até à proposta de atividades pelos alunos, nomeadamente 

no desenvolvimento de projetos ligados à área de cidadania e desenvolvimento. A 

participação dos alunos nos clubes sofreu uma baixa considerável no presente ano letivo por 

força da aplicação das medidas de combate à pandemia.  

Por outro lado, emergiram projetos em que os alunos se envolveram e envolveram outros 

parceiros da comunidade. Destaca-se o projeto em parceria com a Oikos, com as “Águas de 

Barcelos”, Fundação Anne Frank, Concurso Nacional de Leitura - Plano Nacional de Leitura 

Concurso, Pequenos Grandes Poetas, Projeto “Imprevistos da Leitura, Semana europeia da 

prevenção dos resíduos, o projeto eTwinning/Erasmus +, e o desporto escolar. 

 

Meta 15 – Promover a educação para a saúde  

O Projeto de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde e o clube “Jovens promotores de 

Saúde” são a face mais visível do trabalho que a este nível tem sido desenvolvido no 

agrupamento. 

No âmbito do projeto são desenvolvidos, com caráter anual, os projetos PRESSE, SOBE, 

PASSE, PASSezinho Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar no Jardim-de-

Infância” (Equipa do PAPES + Departamento do Pré-Escolar)  e Espaço+ (GIA). 

 

 

O -“Projeto SOBE + Heróis da Fruta” (Equipa do PAPES + Departamento do Pré-Escolar) 

Visa a promoção de hábitos saudáveis de alimentação desde a primeira infância; educação 

alimentar estendida aos pais/encarregados de educação; capacitação dos alunos com 

competências que lhes permitem distinguir alimentos saudáveis daqueles que não o são, 

reforçando hábitos de saúde oral junto dos alunos e encarregados de educação; formação 

dos discentes, no que respeita aos hábitos de higiene oral, a cargo da Equipa de Saúde 

Escolar; distribuição dos Kits de escovagem por parte da Equipa de Saúde Escolar em 

algumas unidades educativas; prática da escovagem em todas as turmas dos JI e do 1.º 

ciclo; colaboração dos docentes e dos funcionários do CPSF; divulgação e trabalho realizado  
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com os alunos no âmbito da saúde oral que se reflete nos hábitos familiares; promoção do 

consumo diário de lanches mais equilibrados, integrando o consumo de fruta; articulação 

entre os elementos de diferentes Equipas e docentes do JI e 1.º ciclo 

Ao longo do quadriénio foram desenvolvidas muitas atividades de sensibilização, 

direcionadas para públicos específicos, em pareceria com a Equipa de Saúde Escolar e 

várias entidades (Proteção Civil, Associação Sopro, Casa da Juventude, Liga Portuguesa 

Contra o Cancro, Delegação de Aldreu da Cruz Vermelha, GNR, DECOjovem…) que se 

revelaram de extrema importância para os alunos se consciencializarem da necessidade de 

adotarem hábitos mais saudáveis. De referir ainda a realização de várias atividades com a 

presença dos pais/encarregados de educação ainda que a sua participação continue aquém 

do pretendido. 

 

 
Projetos 

Atividades 
desenvolvidas 

Parcerias 

2017/2018 6 8 3 

2018/2019 6 13 9 

2019/2020 7 15 14 

2020/2021 7 14 15 

 

O clube “Jovens Promotores de Saúde” é um projeto tri-anual que se inicia com alunos do 7º 

ano promovido pelo departamento de Educação para a Saúde do Núcleo regional do Norte 

da liga portuguesa contra o cancro que promove projetos de formação para os alunos do 3º 

ciclo. Ao longo do quadriénio este clube terminou um projeto, com um grupo constituído por 

8 alunos, e iniciou outro. Das atividades desenvolvidas destacam-se a “Onda Rosa” a 

participação nas Galas de Educação para a Saúde, no Fórum Anual de Jovens Promotores 

de Saúde e na comemoração de dias temáticos relacionados com a saúde. Este projeto tem 

como finalidade trabalhar em prol de uma escola saudável e mobilizar competências do perfil 

dos alunos, objetivo que se considera atingido. 

 

Meta 16 - Pais + A medida consiste em motivar os pais/encarregados de educação para que 

promovam junto dos seus educandos hábitos de estudo e de trabalho, bem como os valores de rigor, 

dedicação e excelência. Promover junto dos pais a valorização social da escola. Valorizar a escola como 

meio de formação de cidadãos responsáveis. Fomentar a criação de uma associação de 

pais/encarregados de educação. Criar nos encarregados de educação do Agrupamento, hábitos de 

participação e envolvimento ativo, a partir da implementação de uma estratégia de responsabilização e 

envolvimento centrada na ação da associação de pais. 
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Durante o quadriénio foi visível a tentativa de envolver cada vez mais os encarregados de 

educação na vida do agrupamento. Fizeram-se as reuniões gerais de encarregados de 

educação no início do ano letivo.  

No âmbito do desenvolvimento da estratégia de educação para a cidadania os 

representantes dos encarregados de educação foram convidados para uma reunião no ano 

letivo 2019/2020 onde foram discutidos assuntos relativos à estratégia. Manifestaram 

interesse em continuar a fazer este tipo de encontros e foi definido que decorreriam 

periodicamente ao longo do ano. Realizou-se apenas um segundo encontro pois devido à 

pandemia não foi possível continuar. No presente ano letivo realizou-se um encontro online. 

O envolvimento dos pais no desenvolvimento do plano anual de atividades foi assinalado em 

cerca de 45% das atividades. Ao longo do quadriénio verificou-se uma evolução positiva 

(41%, - 70%). Nos dois últimos anos verificou-se um maior envolvimento que poderá estar 

relacionado com o facto de ter existido um período grande de ensino à distância.  

Projeto Livro Andante - o projeto envolveu a totalidade de alunos de todos os Jardins de 

Infância do agrupamento. De destacar a importância de sensibilizar a família para a 

importância do contacto precoce da criança com o livro, também o estimular na família 

atitudes que contribuam para a aquisição de hábitos de leitura, fomentando o prazer da 

leitura a dois em família e também incentivar a família a participar nas atividades dinamizadas 

pelos Jardins de Infância, é muito bem aceite pela comunidade educativa e é uma mais valia 

para aquisição de hábitos de leitura em família  

 Projeto “A Matemática mora lá em casa” desenvolvido com os alunos do ensino pré-

escolar e que consistia na escolha de jogos (1 por período), no Departamento, para ser 

levado por todas as crianças dos Jardins de Infância e ser jogado em família. Este projeto 

teve como objetivos sensibilizar a família para a importância do contacto precoce da criança 

com a matemática e proporcionar à criança de idade pré-escolar desafios ao nível da 

aprendizagem da matemática: 4 e 5 anos.   

Uma das situações que não evoluiu de forma positiva é relativa à existência da associação 

de pais do agrupamento. Apesar das tentativas ainda não foi possível eleger uma direção 

para a associação de pais, pelo que a partir do ano letivo 2018/2019 a associação de pais 

do agrupamento tem estado inativa. Em funcionamento continuam a associação de pais do 

Jardim de Infância de Fragoso e a associação de pais da EB1 de Aldreu. 
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Meta 17 – Aprofundar as (inter) relações de cooperação e parceria na Comunidade 

Educativa e com outras entidades  

 Neste âmbito tem havido um conjunto de parcerias estabelecidas a nível institucional, a 

Câmara Municipal e juntas de freguesia, o IEFP, a Equipa de Saúde Escolar, Centros sociais, 

Cruz Vermelha, Bombeiros que decorrem do normal funcionamento das instituições.  

Para além disso têm sido estabelecidas parcerias com outras entidades no desenvolvimento 

de projetos e atividades como a Escola Superior de Educação de Viana do Castelo, a Deco, 

a Liga Portuguesa Contra o Cancro, As Águas de Barcelos, A GNR/Escola Segura, a OiKos. 

Biblioteca municipal, rede de bibliotecas e plano nacional de leitura 

De referir também contribuições pontuais a nível particular e/ ou institucional na realização 

de palestras e outras atividades do PAAA. 

Estas parcerias têm sido muito incrementadas no âmbito do desenvolvimento da Estratégia 

de educação para a cidadania, da biblioteca escolar da promoção da educação para a saúde 

da atividade do clube E-te =igual e jovens promotores de saúde e no âmbito do Plano de 

Desenvolvimento Pessoal Social e Comunitário   

 

Meta 18 - Aulas NET 

O material informático da escola, disponível para o trabalho pedagógico, está muito 

desgastado. Há falta de quadros interativos, alguns dos projetores estão avariados não tendo 

recuperação. 

Neste quadriénio a escola adquiriu alguns tablets (23) para apetrechar a sala de recursos e 

a biblioteca.  

A sua utilização em ambiente de sala de aula é efetuada pelos professores que os requisitam. 

Dos registos existentes verifica-se que os meios tecnológicos têm sido bastante utilizados 

em particular pelas áreas de inglês, português, ciências e história.  

Durante o ano letivo 2019/2020 e o ano letivo 2020/2021 com a aplicação do ensino à 

distância houve um maior incremento na utilização dos meios tecnológicos tendo havido a 

necessidade de emprestar vários destes tablets aos alunos.  

Metas 19 - Diminuir a falta de recursos humanos, físicos e materiais 

Meta 20 – Otimizar os recursos humanos, físicos e materiais. 

Os recursos humanos existentes no agrupamento ao logo deste quadriénio foram alterando 

em função de variáveis como o número de alunos, o número de docentes em mobilidade por  
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doença, o número de colocações de pessoal não docente através de protocolos com o centro 

de emprego. A sua otimização tem sido um objetivo plenamente atingido sempre na procura 

de melhorar o serviço prestado no agrupamento.  No que se refere ao pessoal não docente 

do quadro verificou-se uma ligeira diminuição no rácio Nº de alunos/ funcionário nos 

assistentes operacionais.  

Recursos humanos 

 
Pessoal docente Pessoal não docente 

Rácio a) 

 Quadro / 
Mobilidade por 
doença  

Contratados  

Quadro A contrato 

Em programas 
de parceria 
com IEFP 
/CMB 

A/AO A/AT 

2017/2018 67 21 28 9 9  
 
18.40 128.80 

2018/2019 79 9 23 11 5 

2019/2020 83 14 25 9 3 

2020/2021  82 23 23 7 9 

a)rácio: nº de alunos por assistente operacional e nº de aluno por assistente técnico.  

Dados do quadriénio anterior relativos ao rácio: nº de alunos por assistente operacional- 

19.63 e nº de aluno por assistente técnico 128.00. 

No que diz respeito aos recursos físicos foi durante este quadriénio que entrou em 

funcionamento o pavilhão desportivo o que alterou significativamente a dinâmica da escola 

sede do agrupamento, em particular no que à prática da educação física e atividades 

desportivas diz respeito.  

No que aos recursos materiais/financeiros a gestão do agrupamento tem sido rigorosa 

tentando que o agrupamento tenha o essencial para o desenvolvimento da sua atividade e, 

sempre que possível, adquirindo produtos e materiais que possam melhorar as condições 

existentes como é o caso da compra de 31 tablets para disponibilizar na biblioteca e no centro 

de recursos. 

Há uma evolução positiva nos gastos com material ainda que o ano de 2017 por terem sido 

adquiridos os tablets referidos se apresente como o ano de maior volume de despesa nesta 

rúbrica. 

 

Meta 21 – Melhorar a articulação/comunicação entre os diversos órgãos de gestão e 

estruturas de coordenação. 
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A articulação/comunicação entre os diversos órgãos de gestão e estruturas de coordenação 

foi alvo de avaliação no ano letivo 2017/2018 tendo-se verificado que havia alguns 

constrangimentos neste aspeto. Foi elaborado um plano de melhoria onde foram definidos 

alguns objetivos e ações a desenvolver. Atualmente continua a verificar-se que é nos aspetos 

da comunicação que existe um maior número de elementos da comunidade educativa com 

uma perceção que não sendo desfavorável não é tão positiva como as restantes. 

 Meta 22 - Implementar o acompanhamento e a supervisão da prática letiva  

Formalmente não foi implementado o acompanhamento e supervisão da prática letiva. 

Continua a verificar-se informalmente nas reuniões de área disciplinar e departamento, assim 

como nas de articulação.  

No sentido de melhorar a ação pedagógica, potenciar a cooperação e articulação entre 

docentes foram realizadas as seguintes iniciativas:  

Colaboração entre os professores no diagnóstico das dificuldades sentidas pelos alunos no 

processo de aprendizagem e na elaboração dos planos de ensino para superação das 

mesmas. 

 Identificaram-se preocupações e partilharam-se estratégias, nas reuniões de articulação, 

entre docentes dos departamentos do Pré-escolar, de Línguas e da área disciplinar de 

Matemática.   

Partilharam-se práticas e conhecimentos adquiridos nas ações de formação, de forma 

a promover reflexões e propostas de ação para o desenvolvimento de novas dinâmicas na 

sala de aula em prol do sucesso educativo dos alunos.  

 Meta 23 – Otimizar trabalho colaborativo entre os professores do conselho de turma 

O trabalho colaborativo é já uma realidade ao nível da maioria das áreas disciplinares e 

departamentos. Ao nível dos conselhos de turma e conselhos de ano tem-se desenvolvido o 

trabalho colaborativo em várias vertentes, particularmente em DAC. 

Nos inquéritos feitos à comunidade educativa  a perceção sobre o trabalho colaborativo é 

bastante positiva. No plano anual de atividades também se verifica que um conjunto grande 

de atividades planificadas envolvem várias áreas e elementos da comunidade educativa. Nas 

atas de conselhos de turma são escassas as referências a este trabalho.  
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Meta 24 – Promover uma imagem positiva do agrupamento  

A imagem do agrupamento é positiva dentro da comunidade educativa. Na relação 

estabelecida com as diversas entidades também se perceciona que o agrupamento é bem 

considerado. O nº de visitas à página web (256037) pode revelar o interesse que o público 

tem sobre a realidade do agrupamento. 

De referir que no presente ano letivo uma equipa representou o agrupamento numa reunião 

com a DGEST e posteriormente numa reunião de Rede da zona norte, no âmbito do processo 

de acompanhamento, monitorização e avaliação da implementação da Autonomia e 

Flexibilidade Curricular, tendo a escola sido convidada a apresentar algumas práticas e 

projetos em curso. 

No intuito de perceber qual é a opinião das escolas secundárias e profissionais que recebem 

alunos do nosso agrupamento foi enviado um inquérito que foi respondido por cinco escolas. 

No que se refere ao nível de prepação dos alunos 60% consideram-no bom, o nível de 

envolvimento nas atividades é considerado bom por 60% e muito bom por 20%, ao nível da 

formação pessoal e social têm os mesmos resultados e referem que são alunos muito unidos 

com perfil adequado.   

Concluímos que também nesta vertente a imagem do agrupamento é positiva. 

 

Meta 25 – Proporcionar ao pessoal docente e não docente formação com os meios 

existentes na escola e em articulação com o Centro de Formação  

Ao longo deste quadriénio foram proporcionadas ao pessoal docente e não docente um 

conjunto de ações de formação abarcando vários temas. Estas ações foram desenvolvidas 

maioritariamente em articulação com o centro de formação.  

 

Ações de formação 
 

 Cursos Oficinas ACD 

17/19 12 2 6 

18/19 6 2 18 

19/20 14 3 19 

20/21  13 5 5 

 

Todas as ações contabilizadas, relativamente aos docentes, têm enquadramento no plano 

de formação e desenvolvimento do Centro de Formação e Associação de Escolas de  
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Barcelos e Esposende. Quanto aos assistentes operacionais e assistentes técnicos são 

contabilizadas não só as frequentadas no âmbito do CFAE como de outras entidades 

formadoras. 

Meta 26 - Garantir a ocupação plena dos tempos letivos e participação em atividades 

de enriquecimento curricular. 

A ocupação plena dos tempos letivos tem sido uma constante no agrupamento.  

No entanto, no que se refere às atividades de enriquecimento curricular para o 1º ciclo (AEC), 

dadas as especificidades dos horários (muito reduzidos- 6 ou 7 horas), apesar do 

agrupamento flexibilizar pelo menos um tempo durante a semana, tem havido alguma 

dificuldade em colocar professores/técnicos que assumam o desenvolvimento das mesmas. 

Este ano a colocação de técnicos/professores para as atividades foi da responsabilidade da 

Empresa Municipal de Educação e Cultura (EMEC) e o quadro agravou-se 

consideravelmente. Só foi colocado um professor de Atividade Física que assegurou 4 

turmas da escola sede. Para as restantes turmas de Atividade Física e para todas as turmas 

de Atividade Lúdica Expressiva não foi possível colocar nenhum técnico pelo que não 

usufruíram destas atividades.  
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Análise SWOT 

 

Pontos fortes Pontos frágeis 

 
Sentimento de segurança e felicidade da 
maioria dos alunos. 
Taxas elevadas de sucesso escolar   
Quadro de pessoal docente estável 
conhecedor do contexto socioeducativo e 
do meio, aberto a novos desafios, projetos 
e experiências; 
Sentimento de pertença/ comunidade da 
maioria dos inquiridos.  
Empenho e motivação da maioria da 
comunidade escolar. 
Pessoal não docente disponível para 
cooperar; 
O trabalho colaborativo entre os vários 
setores da comunidade educativa. 
 Dinamismo na conceção, organização e 
implementação de projetos e atividades 
variadas, em articulação com as diversas 
estruturas educativas, que compõem um 
Plano de Atividades rico e variado; 
Papel transversal da BE ao nível da criação 
e promoção da competência leitora e 
hábitos de leitura, do apoio ao 
desenvolvimento do currículo e da 
formação para as diversas literacias; 
Prática de autorregulação e melhoria 
contínua 
Forte ligação do Agrupamento à 
comunidade e ao meio, em prol de uma 
educação com qualidade. 

 
Eficácia da comunicação e informação 
Inatividade da associação de pais do 
agrupamento. 
Diminuição da população escolar com 
repercussão na organização, nas 
estruturas e nos estabelecimentos 
escolares do Agrupamento e, consequente, 
tendência para a diminuição do número de 
turmas relativamente aos anos letivos em 
que o presente PE vigorou; 
Degradação do parque escolar ao nível das 
estruturas físicas, particularmente das 
EB/JI, e dos equipamentos/materiais 
escolares; 
Insuficiência de recursos financeiros, 
materiais e humanos (pessoal não docente) 
para dar resposta a uma população escolar 
cada vez mais heterogénea; 
 

Oportunidades  Constrangimentos  

Muitos projetos promovidos por entidades 
exteriores à Escola no âmbito da saúde, da 
ecologia e preservação do meio ambiente, 
entre outros) que poderão articular-se com 
o trabalho desenvolvido no Agrupamento; 
Os projetos no âmbito da 
Internacionalização devem ser tomados em 
consideração como é o caso do eTwining e 
Erasmus +, como forma de potenciar a 
inovação, o empreendedorismo, a melhoria 
e o prestígio da organização. 
Plano estratégico municipal para a 
educação 

A desestruturação/ reorganização das 
famílias, a falta de tempo/ condições para 
acompanhar devidamente as crianças e os 
jovens na família, conduzem a dificuldades 
no desenvolvimento emotivo e sócio-afetivo 
de muitas crianças e jovens. 
Prováveis alterações no pessoal docente 
por via de concurso (o que vai alterar a 
dinâmica de alguns grupos) 
Colocação de pessoal não docente (do 
Instituto de Emprego e Formação 
profissional) sem perfil e formação 
adequados. 
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Plano Escola + 21/23 Características sócio económicas e 
culturais do meio envolvente 
Rede de transportes 

 

 

Conclusão  

 

O projeto educativo é um dos instrumentos do exercício da autonomia do 

Agrupamento de escolas, como é estabelecido no artigo 9º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 

22 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho e é definido 

como “o documento que consagra a orientação educativa do agrupamento de escolas ou 

da escola não agrupada, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração, no 

qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais o 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir a sua função 

educativa.” 

O projeto educativo é, de uma forma genérica, o documento de planeamento 

institucional e estratégico da escola, onde estão definidos, a missão, a visão e os objetivos 

gerais da escola que orientam a ação educativa no âmbito da sua autonomia. 

O relatório de autoavaliação constitui “(…) o documento que procede à identificação do 

grau de concretização dos objetivos fixados no projeto educativo, à avaliação das 

atividades realizadas pelo agrupamento de escolas ou escola não agrupada e da sua 

organização e gestão, designadamente no que diz respeito aos resultados escolares e à 

prestação do serviço educativo.” 

Para proceder a esta avaliação é constituída uma equipa que colabora com os 

órgãos de gestão da escola e com as restantes estruturas, a fim de, continuamente, 

garantir a existência de reflexão e questionamento sobre as práticas desenvolvidas na 

escola que potenciam o desenvolvimento educativo dos alunos e o seu sucesso escolar. 

Ao longo deste quadriénio, a equipa de autoavaliação deste agrupamento de 

escolas desenvolveu processos avaliativos em várias áreas e subáreas.  

A avaliação e reflexão sobre o sucesso académico dos nossos alunos é realizada 

trimestralmente e anualmente. Dessa reflexão resultam medidas de melhoria que se 

revelam fundamentais para se atingirem as metas definidas, no projeto educativo no que 

ao sucesso diz respeito. Os resultados dessa avaliação encontram-se no presente 

relatório e podem ser consultados nas tabelas incluídas no ponto 2. 
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Para além do sucesso educativo foram avaliados: 

 

No ano letivo 2017/2018  -  Processos de liderança - motivação e empenho. 

  
A avaliação efetuada permitiu aferir a perceção da comunidade educativa sobre os 

processos de liderança – motivação e empenho. A comunidade educativa foi auscultada 

através de um inquérito e foram consultados vários documentos. No geral, o inquérito foi 

devolvido por 81% dos inquiridos. A média global de pontuação alcançada foi de 3,85. 

Tendo sido inquiridos alunos, pessoal docente e não docente e encarregados de 

educação concluiu-se que, no que concerne à motivação e empenho, o desempenho das 

várias lideranças é bom, apesar de haver alguns pontos que necessitam ser melhorados.  

A compreensão/caráter humano dos elementos da direção, a relação de 

proximidade e abertura entre o Diretor e elementos da direção com a comunidade 

educativa, a disponibilidade da direção no atendimento imediato de qualquer elemento da 

comunidade são aspetos muito valorizados por toda a comunidade educativa. 

  
No ano letivo 2018/2019 -  Relações com o exterior - Família.  

Os resultados foram muito positivos e a existência de uma comunicação baseada 

no respeito e cordialidade é reconhecida por todos. Os inquéritos foram devolvidos por 

82% dos inquiridos. A média global obtida foi 3,80. 

 Há um reconhecimento geral de que os encarregados de educação são parte 

importante na resolução dos problemas do agrupamento. Todos reconhecem o contributo 

que a escola tem no futuro/formação dos alunos. Há uma percentagem razoável de 

encarregados de educação empenhados em colaborar com a comunidade escolar. 

 

No ano letivo 2019/2020 - Desenvolvimento curricular – escola como lugar de 

aprendizagem dos alunos apoio educativo, coadjuvação, paa, atividades de 

enriquecimento curricular, clubes, projetos  

Desenvolvimento curricular - escola como lugar de aprendizagem da restante 

comunidade educativa. 
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Há uma perceção bastante positiva acerca de todos os critérios de avaliação. Os 

inquéritos foram devolvidos por 81% dos inquiridos. A pontuação média obtida nos 

diferentes grupos constituintes foi 4,32.  

Verifica-se que, em média, mais de 50% dos inquiridos apresenta um grau de 

concordância elevado com as afirmações produzidas.  

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.  

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

para a melhoria das aprendizagens e para a diferenciação pedagógica.  

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

construtiva na escola e no meio envolvente.  

 

No ano letivo 2020/2021 - Projeto educativo 

No presente ano letivo 2020/2021, fim da vigência do Projeto Educativo, procurou-se 

fazer uma avaliação global do mesmo incluindo critérios novos e utilizando elementos dos 

relatórios anteriores. Média global atingida 4,23 

No final de todo este processo avaliativo verificamos que 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. 

Ao procedermos à presente avaliação procurarmos fundamentar todas as nossas 

afirmações/conclusões na auscultação da comunidade e em documentos concretos e 

escritos, os quais podem comprovar o que afirmamos.  

Desta forma, a análise efetuada deu informações bastante positivas acerca: da 

qualidade do processo de ensino no nosso agrupamento, da qualidade das aprendizagens, 

do ambiente educativo, e de todos os processos inerentes ao bom funcionamento do 

agrupamento. Com este conjunto de aspetos positivos pode-se deduzir que a direção, as 

estruturas intermédias de liderança, os docentes, os alunos, os assistentes técnicos e 

operacionais, os encarregados de educação estão a desempenhar com responsabilidade 

as suas funções.  
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A informação recolhida e sistematizada a partir de fontes diversas já enumeradas foi 

essencial para a elaboração do relatório de avaliação do PE, que pretende ser um 

diagnóstico fundamental para a elaboração do novo projeto educativo. A estratégia a seguir 

pela escola deverá valorizar os pontos fortes, aproveitando as oportunidades existentes na 

comunidade e evitar os constrangimentos, sobretudo, se eles incidirem sobre os pontos 

mais débeis identificados. O próximo PE deverá basear-se nos problemas diagnosticados 

para os debelar, potenciando os pontos fortes e aproveitando as oportunidades, de que se 

destaca o bom ambiente educativo existente neste agrupamento. 

Também será importante referir o papel que poderá ter o Plano de Desenvolvimento 

Pessoal e Comunitário no âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar 

(PNPSE) e o desenvolvimento da Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola na 

dinamização de ações e projetos com o envolvimento da comunidade e parcerias com 

outras instituições. 

 O trabalho desenvolvido pela Equipa de Autoavaliação pode ser falível, mas procurou-

se ser o mais transparente e criterioso nos métodos que foram utilizados e na análise 

operada às respostas recebidas e à observação dos factos. 

  A Equipa de Autoavaliação tem a convicção de, ao longo deste quadriénio, ter 

contribuído, em conjunto com as estruturas de gestão e estruturas intermédias, para o 

diagnóstico das fragilidades apresentando sugestões, mas sobretudo estimulando a reflexão 

e a cultura de autoavaliação. 

 Aqui fica expresso o agradecimento da equipa de Autoavaliação a todos aqueles que 

deram o seu valioso contributo para que este trabalho pudesse ser concretizado. 
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A equipa de autoavaliação  

Ana Araújo 

Armando Dias 

Clara Neiva  

Emília Amorim 

Isabel Rodrigues  

José Reis  

Maria Couto  

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em  - 26/07/2021 

Apresentado em Conselho Geral em – 26/07/21 

 

 

 

O presidente do Conselho Pedagógico  
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Anexos  

 

 

 

 

 

Anexo 1  -  Resumo da análise dos docentes em reunião de departamento 



Autoavaliação do projeto educativo    

84 
Ano letivo 2020/2021 

Resumo da análise efetuada pelos docentes em reunião de departamento 

Critério - Relevância  

Indicadores Pontos fortes Pontos fracos 

As metas definidas para o sucesso educativo 
contribuíram para diminuir o risco de 
abandono escolar. 
As metas definidas para o sucesso educativo 
contribuíram para diminuir a percentagem de 
retenções nos diversos anos de escolaridade 

As metas definidas contribuíram para elevar a 
percentagem de sucesso pleno.  
Os objetivos definidos foram importantes para 
o desenvolvimento da cidadania. 
Os objetivos definidos contribuíram para 
melhorar o relacionamento entre os diversos 
elementos da comunidade educativa. 
Os objetivos e metas definidos tiveram 
importância no desenvolvimento de parcerias 
com a comunidade. 
As metas definidas para a organização escolar 
revelaram-se adequadas para dar resposta aos 
problemas detetados 

 
A não existência de casos de abandono escolar. 

A relevância das medidas é assumida pela maioria dos 

elementos da comunidade educativa   

A taxa de retenções é residual. 

Os objetivos estabelecidos foram importantes para 

resolver os problemas identificados no agrupamento  

Os resultados demonstram e provam que se atingiram 

os objetivos definidos. 

.Bom relacionamento entre os diversos elementos da 

comunidade educativa. Os valores morais e sociais da 

maioria dos alunos; Reduzida incidência de casos 

de indisciplina; A diversidade de Clubes; e projetos  

Aposta nos apoios de suporte à aprendizagem 
promovendo a diferenciação pedagógica. 
 

 
Resistência de alguns encarregados de 

educação para a pedagogia da reinvenção - 

inovação pedagógica; 

Desvalorização da escola como mecanismo de 

ascensão social. 

O não reconhecimento, pelo pessoal não 

docente, do seu envolvimento no cumprimento 

dos objetivos do projeto educativo; 

O reduzido envolvimento de algumas famílias e 

encarregados de educação nas atividades; 

- Falta de reconhecimento por parte dos 
alunos, da família e encarregados de educação 
dos recursos, apoios e outras mais valia 
oferecidas pela escola; 
Um dos fatores relevantes que afetou a 

qualidade do sucesso dos alunos prendeu-se 

com o ensino não presencial, que poderá ter 

criado dificuldades e desigualdades entre os 

alunos. 
 

Oportunidades Constrangimentos 

Parcerias com diversas entidades, a nível nacional e estrangeiro que 
promovem a solidariedade. 
Abertura da direção no acolhimento de atividades e resolução de 
problemas.  

Desigualdade social no acesso às novas tecnologias e características socio 

económicas e culturais das famílias  

Falta de recursos humanos (Pessoal não Docente); 
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Boa articulação do contexto escolar com os demais agentes 
sociocomunitários. 
Corpo docente  

As constantes alterações legislativas que interferem nas práticas letivas, exigindo a 

adaptação dos docentes, sem dar tempo para avaliar se as medidas anteriores eram 

eficazes. 
 

Sugestões de melhoria 

  
Fazer com que o Pessoal Não Docente sinta o seu trabalho valorizado e reconhecido, envolvendo-o na elaboração e cumprimento do Projeto Educativo. 
Apresentar a pagina web e os documentos orientadores do agrupamento em reuniões para a comunidade. 
Valorizar as sugestões de melhoria do pessoal não docente relativamente ao funcionamento dos estabelecimentos. 
 

 

 

Critério – coerência  

Indicadores Pontos fortes Pontos fracos 

Os objetivos foram definidos tendo em 
conta uma estrutura devidamente 
hierarquizada.  
As atividades desenvolvidas revelaram-
se adequadas para a consecução das 
metas previstas.  
Os meios previstos para a consecução 
dos objetivos definidos revelaram-se 
adequados. 
Os meios disponibilizados foram 
suficientes para a consecução dos 
objetivos elencados. 
O período temporal previsto para a 
consecução dos objetivos foi o 
adequado. 
Os meios/recursos disponibilizados 
foram adequados para a consecução 
dos objetivos previstos. 

Na globalidade os objetivos foram bem definidos. 

As atividades desenvolvidas revelaram-se adequadas para a 

consecução das metas previstas.  

.A perceção da comunidade educativa sobre a coerência dos 

objetivos é positiva  

A diversidade de atividades propostas no Plano Anual de 

Atividades  

Boa capacidade de adaptação aos imprevistos (contexto 

pandemia) 

 

 
A hierarquização dos objetivos e respetivo 
período temporal não percetível de forma 
clara. 
Dificuldade de os alunos reconhecerem 

oportunidades para a apresentação dos 

trabalhos à comunidade.  

Demasiadas atividades e projetos para o 

tempo estipulado  

Falta de contacto presencial (horário dos 

pais), falhando o feedback imediato, o que 

dificulta a resolução de problemas, de forma 

mais eficaz, sobretudo com os encarregados 

de educação. 
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Oportunidades Constrangimentos 

Plano Tecnológico  
Parcerias com várias entidades 

 

Escassez de recursos económicos para a execução das atividades 

A falta de recursos técnicos (falta de computadores, internet fraca e não 
funcional.) 

Sugestões de melhoria 

Dar oportunidade aos encarregados de educação de manifestar a sua opinião sobre atividades a serem desenvolvidas 

Dar mais tempo, meios e recursos para o desenvolvimento para as atividades. 

Usar mais as possibilidades tecnológias para divulgar os trabalhos dos alunos (padlet, Book Creater, Seesaw…).  

Informar mais os EE sobre os objetivos e metas do PE através de: 

 Incentivar mais para a participação da família através de eventos sociais, tertúlias (presenciais e online), atividades festivas 

 Criação de um endereço de e-mail destinado ao diálogo com os pais ou a divulgação da rede social da escola como espaço para acompanhamento das novidades 

Uso da tecnologia para diversificar os canais de comunicação entre pais e escola, concretamente: E-mail direcionado para as famílias; Grupos de Whatsapp para 

os pais; Páginas da escola nas redes sociais; Site da escola com formulário de contacto; Aplicativos que permitem o envio de mensagens para os pais.  

Todos os alunos a frequentar o agrupamento devem ter cartão de identificação de aluno. 
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Critério - Eficácia  

Indicadores Pontos fortes Pontos fracos 

Os objetivos estratégicos para o 
sucesso educativo foram alcançados. 
As metas e objetivos previstos para o 
desenvolvimento da cidadania e 
melhoria da qualidade ambiental foram 
atingidos. 
As metas e objetivos propostos foram 
eficazes no aprofundamento das 
relações de cooperação e parceria na 
comunidade educativa.  
As metas e objetivos propostos foram 
eficazes no aprofundamento das 
relações de cooperação e parceria com 
outras entidades. 
Os objetivos propostos para a 
organização escolar foram alcançados. 

Favorável perceção da comunidade educativa relativamente à 

consecução dos objetivos do projeto educativo 

Utilização e rentabilização dos recursos tecnológicos existentes; 

Existência de tempos comuns nos horários dos docentes (2º e 3º 

ciclos) o que facilita o trabalho colaborativo e cooperativo. 

Projetos e iniciativas no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento e 

Clubes 

Coadjuvação, Salas de Estudo de Matemática, Português e Inglês 

Apoios aos alunos com medidas adicionais 

Existência de oferta complementar de inglês nos 1º e 2º anos do 

1º ciclo e de Informática nos 3º e 4º anos.  

 Forte empenho do corpo docente no sucesso escolar e educativo 

dos alunos; 

 

A eficácia menor da comunicação. 
A perceção existente sobre a  importância da  
informação contida na página web. 
 Falta de práticas consistentes de 
monitorização; 
 Falta de uniformização relativamente ao 
Estudo Orientado e ao Apoio ao Estudo, 
nomeadamente em relação à seleção de 
alunos e o tipo de tarefas a desenvolver. 
A baixa percentagem de trabalhos práticos e 
experimentais, na perspetiva dos alunos. 
A falta de reconhecimento dos alunos sobre 
a própria participação em projetos ligados à 
saúde e bem estar  
Horários sobrecarregados na perspetiva dos 

alunos com pouco tempo disponível para 

outras atividades. 

Inexistência de uma estratégia de 

comunicação devidamente estruturada. 

Oportunidades Constrangimentos 

-Encarregados de educação com mais competências digitais; 
-Centro de formação recetivo a sugestões. 
Próxima iniciativa de reequipamento das escolas 
Plano de recuperação de aprendizagens e flexibilização curricular 
Conjunto significativo de encarregados de educação que estão 
recetivos a colaborar com a escola, no âmbito da Estratégia de 
Educação para a Cidadania de Escola (EECE) e desenvolvimento de 
projetos. 

Recursos tecnológicos nas salas de aula e biblioteca obsoletos; 

Falta de uma equipa multimédia para gerir a página do Agrupamento; 

Alterações legislativas; 

Instabilidade parcial do corpo docente e não docente. (colocações) 

 

Sugestões de melhoria 

 Criar momentos de formação e informação sobre o acesso aos meios tecnológicos e à página web do agrupamento 
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Melhorar a eficácia da comunicação, o acesso à informação contida na página web do agrupamento, a utilização de meios tecnológicos nas aulas e realização 
de trabalhos práticos e experiências 
- Utilização do e-mail como meio privilegiado de comunicação, em tempo útil (por exemplo, um comunicado lido nas turmas, deve ser enviado a todos os docentes; 
e não docentes todas as decisões do NAAC devem ser reportadas ao diretor de turma). 
Criação de uma equipa multimédia responsável pela seleção de informação a disponibilizar na página, tornando-a mais apelativa e dinâmica. 
Envolver mais as instituições públicas e privadas na elaboração e concretização de atividades do PAAA. 
Reativar a associação de pais; 
Realização de ações de formação no âmbito do Ensino à Distância e transição digital;  
Projetos de mentoria 
Criação de oficinas de TIC para alunos com medidas adicionais 
Rentabilizar os potenciais formadores internos de professores em diversas áreas (como as TIC) 
Rentabilizar os tempos de articulação, focando-os essencialmente em projetos 
Dar continuidade aos encontros com encarregados de educação, no âmbito da Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola (EECE), dando-lhe mais 
visibilidade e incluindo o 1º ciclo e o pré-escolar.  
 

 

Critério - Impacto 

Indicadores Pontos fortes Pontos fracos 

As medidas implementadas produziram 
melhorias no sucesso dos alunos 
(qualidade interna e eficácia interna). 
As medidas implementadas tiveram um 
impacto positivo no ambiente da 
comunidade educativa. 
As medidas e atividades realizadas 
contribuíram positivamente para 
melhorar as relações com a 
comunidade. 
As medidas e objetivos propostos 
tiveram um impacto positivo na 
melhoria da organização escolar. 

A qualidade e a eficácia internas acompanham as médias 
nacionais e da região para alunos com o mesmo perfil sócio 
económico estando em algumas áreas acima dos resultados 
nacionais.  
45% dos inquiridos tem uma perceção muito positiva no que se 
refere ao impacto que o projeto educativo produziu sobre a escola 
permitindo concluir que os objetivos/ metas elencados foram 
alcançados, na sua maioria.  
A melhoria da organização escolar reflete-se no bom ambiente 
entre a maioria dos elementos da comunidade educativa. 

A perceção dos alunos e encarregados de 

educação sobre a disponibilidade dos adultos 

da escola para ajudar os alunos a resolver as 

suas dificuldades. 

A perceção de alguns alunos que não se 

sentem respeitados pelos seus pares. 

A perceção de 27,9% de professores que 
têm dúvidas sobre a melhoria do ambiente 
escolar no que se refere ao cumprimento das 
regras;  
A perceção de 22% dos docentes que não 
consegue definir a sua opinião sobre 
diversos aspetos da vida do agrupamento, 
principalmente aqueles que remetem para 



Autoavaliação do projeto educativo    

89 
Ano letivo 2020/2021 

uma análise comparativa com o quadriénio 
anterior. 
 
Desvalorização da escola por alguns 

elementos da comunidade e encarregados de 

educação. 

Oportunidades Constrangimentos 

Plano Tecnológico / Diversas ferramentas de Comunicação 
Plano 21/23 
 

Falta de pessoal não docente para apoiar os alunos nas diversas situações. 

Escassez de material  
Situação pandémica 

Sugestões de melhoria 

 Formação para o pessoal não docente, nomeadamente na gestão de conflitos dos alunos. 
 Definir uma estratégia de marketing para promoção e valorização da escola, junto da comunidade.  
Envolver mais os alunos no planeamento e execução de projetos e ações que promovam a cidadania. 
Manter o convívio de acolhimento no início do ano interrompido em virtude da pandemia. 
Dar continuidade e visibilidade aos projetos: “ Aprende Mais e Vive Melhor”, “Missão Possível”, “Filosofia para Crianças” e “Segurança, Prevenção Rodoviária”  
Melhoria do ambiente escolar 

o A aplicação de regras claras estimula o desenvolvimento de comportamentos positivos nas crianças; 
o Orientar as crianças nas suas ações, fazendo-as sentir seguras e permitindo-lhes  distinguir o certo do errado. 

Aprofundamento das parcerias com a comunidade educativa 
o Realização de eventos de caráter cultural, pedagógico, artístico e social abertos à participação de toda a comunidade, como tertúlias, sarau cultural, 

testemunhos, exposições de trabalhos e mostras de formação; 
o Dar mais visibilidade aos projetos desenvolvidos na escola, através de meios digitais, meios de comunicação tradicionais e de uma divulgação 

mais regular nas freguesias servidas pela escola; 
o Promover o contacto com outras realidades sociais e culturais através da participação e envolvimento de um maior número de docentes em 

projectos (geminação). 
Articulação/ comunicação entre os diversos órgãos 

o Participação do Diretor ou dos seus colaboradores na realização dos documentos fulcrais do agrupamento, sendo crucial para a cooperação 
e motivação dos docentes, bem como para informar, instruir e dirigir e resolver problemas  

o O Diretor ou os seus colaboradores deverão passar periodicamente pelas unidades educativas, no sentido de se informar sobre o seu 
funcionamento  e conduzindo-as  à resolução de problemas; 

o Utilizar a Biblioteca Escolar e as TIC como dinamizadoras e construtoras de pontes de articulação do currículo; 
o  Dar continuidade à planificação e implementação de projetos ou atividades comuns a realizar ao longo do ano letivo, que implicam a participação 

das educadoras, professores titulares de turma e respetivos grupos de crianças;  
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Critério – Eficiência  

Indicadores Pontos fortes Pontos fracos 

Os recursos humanos foram 
utilizados de forma adequada. 
Os recursos financeiros foram 
utilizados criteriosamente 
possibilitando o funcionamento 
correto de todos os setores. 
Os recursos materiais foram 
utilizados de forma adequada. 
O património escolar foi utilizado 
tendo por base as normas previstas e 
o cuidado pelo seu uso responsável. 
A gestão eficiente dos recursos 
humanos permitiu otimizar o 
processo ensino/aprendizagem 
contribuindo para a melhoria das 
aprendizagens. 

A perceção existente na comunidade de que os recursos 
humanos, financeiros e materiais foram utilizados de forma 
adequada e criteriosa  
Os objetivos/metas elencados foram alcançados na sua maioria  

 
. 

Desconhecimento/ indecisão de uma 
percentagem de docentes e não docentes  
docentes sobre aspetos  da vida do 
agrupamento, principalmente, os relativos à 
gestão de recursos materiais e financeiros 
 
Desconhecimento demonstrado por 20% 

dos encarregados de educação que 

desconhece a existência, na biblioteca, dos 

materiais necessários para os alunos 

enriquecerem os conhecimentos 

Oportunidades Constrangimentos 

Blogs Educativos & Websites  O património escolar degradado pelo uso normal das instalações ou mesmo pela 
deficiente construção. 
Falta de investimento por parte da tutela na manutenção do património escolar. 

Falta de pessoal não docente para apoiar os alunos nas diversas situações. 

 

Sugestões de melhoria 

Insistir na requalificação dos espaços degradados junto das entidades responsáveis. 
Comunicação/divulgação eficaz sobre a existência e gestão dos recursos (humanos e materiais). 
Repensar o horário escolar para haver tempo disponível para outras atividades fora da escola 
Existência, na biblioteca, dos materiais necessários para os alunos enriquecerem os conhecimentos. 
Formação para o pessoal não docente, nomeadamente na gestão de conflitos dos alunos. 
Envolver a Comunidade Educativa na gestão dos seus recursos. 
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global   

Pontos fortes Pontos fracos 

Sentimento de segurança e felicidade da maioria dos alunos. 
Sentimento de pertença/ comunidade da maioria dos inquiridos.  
Empenho e motivação da maioria da comunidade escolar. 
O trabalho colaborativo entre os vários setores da comunidade 
educativa. 

Eficácia da comunicação e informação 
Inatividade da associação de pais do agrupamento 

 

Oportunidades Constrangimentos 

Plano 21 - 23  
Plano de transição digital  
Plano de promoção do sucesso escolar e Plano de Desenvolvimento 
Pessoal e Comunitário 
Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola 

Plano Estratégico Municipal para a Educação e Cultura  
 

Prováveis alterações no pessoal docente por via de concurso (o que vai alterar a 

dinâmica de alguns grupos) 

Colocação de pessoal não docente sem perfil adequado (pessoal do centro de 

emprego) 

Características sócio económicas e culturais do meio envolvente 

Rede de transportes 

Sugestões de melhoria 

 Dinamizar a página Web e divulgar, com mais insistência, a sua existência e conteúdos. 
Otimizar o centro de recursos  
Criar uma equipa de comunicação/ multimédia  
Aprofundar práticas de avaliação formativa numa perspetiva de “avaliar para aprender” 
Otimizar as reuniões de articulação / trabalho colaborativo entre docentes 
Desenvolver procedimentos de supervisão consistentes e eficazes. 
Melhorar a eficácia dos circuitos de comunicação e informação.  
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