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Introdução 

A autoavaliação, enquanto instrumento de autonomia institucional1, é um mecanismo de promoção 

de melhoria da escola2, com vista à melhoria das aprendizagens dos alunos, fortalecendo a capacidade da 

escola para se avaliar internamente a partir de um propósito que deve ser claro, singular, exequível, útil, 

participado, inclusivo, flexível e inovador, orientado para a ação e para a melhoria contínua, numa 

perspetiva do seu desenvolvimento sustentável.3 

Segundo Art.º 6.º, Lei 31/2002, de 20 de dezembro, a autoavaliação “tem carácter obrigatório, 

desenvolve-se em permanência” e tem como objeto a análise dos seguintes parâmetros: 

“a) o grau de concretização do Projeto Educativo e modo como se prepara e concretiza a educação, 

o ensino e as aprendizagens das crianças e alunos, tendo em conta as suas características específicas;  

b) o nível de execução de atividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos capazes 

de gerarem as condições afetivas e emocionais de vivência escolar propícia à interação, à integração 

social, às aprendizagens e ao desenvolvimento integral da personalidade das crianças e alunos;  

c) o desempenho dos órgãos de administração e gestão das escolas ou agrupamentos de escolas, 

abrangendo o funcionamento das estruturas escolares de gestão e de orientação educativa, o 

funcionamento administrativo, a gestão de recursos e a visão inerente à ação educativa, enquanto projeto 

e plano de atuação;  

d) o sucesso escolar, avaliado através da capacidade de promoção da frequência escolar e dos 

resultados do desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos, em particular dos resultados 

identificados através dos regimes em vigor de avaliação das aprendizagens;  

e) a prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa”. 

 

 

                                                           

1 Cf. Alínea c), ponto 2, art.º 9.º, Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2009, de 22 
de abril e Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

2 No relatório da Eurydice, 2015, p. 41, é referido que “a Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 2001 
sobre a cooperação europeia em matéria de avaliação da qualidade do ensino básico e secundário enfatiza o interesse desta 
abordagem para a melhoria da qualidade. A Recomendação incita os Estados-Membros a «incentivar a autoavaliação dos 
estabelecimentos de ensino como método para promover a aprendizagem e melhorar as escolas». Cf. Recomendação do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de fevereiro de 2001 sobre a cooperação europeia em matéria de avaliação da 
qualidade do ensino básico e secundário, OJ L 60, 1.3.2001. 

3 José A. Pacheco. In: https://projetomaee.com/autoavaliacao-da-escola/, consultado em 30 de julho 2021. 

 

https://projetomaee.com/autoavaliacao-da-escola/
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O presente relatório surge em cumprimento da planificação definida no Plano Estratégico de 

Autoavaliação do Agrupamento (Anexo 1), constituindo-se como um processo contínuo avaliativo. Refere-

-se ao ano letivo 2020/21 e tem como objetivo a prestação de contas e a identificação dos pontos fortes 

e fracos que permitirão repensar a realidade escolar e a elaboração de plano(s) de melhoria. Pretende-se 

contribuir para um ambiente educativo inclusivo, de maior qualidade nas aprendizagens, no bem-estar 

dos alunos e da comunidade educativa, e também para que as escolas do Agrupamento e os agentes 

educativos disponham de condições mais adequadas para cumprirem a sua missão, atingindo os objetivos 

definidos no PEA. 

O relatório está dividido em cinco partes: 

- resultados académicos; 

- prestação de serviço educativo; 

- clima escolar; 

- autoavaliação; 

- conclusão. 
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1. Resultados 

1.1. Resultados académicos 

No final do 3.º período do ano letivo transato, foi realizado o tratamento estatístico dos resultados 

do sucesso académico, considerando apenas a avaliação interna. Assim, a EA produziu um relatório que 

contém a reflexão e análise realizada por esta equipa e pelos docentes. Agora, trata-se de avaliar os 

resultados obtidos na avaliação externa e também as taxas de transição. 

 

1.1.1. Sucesso académico alcançado na avaliação externa 

DISCIPLINAS 

  
11.º Ano 

  
1.ª Fase 1.ª Fase 1.ª Fase 2.ª Fase 2.ª Fase 2.ª Fase 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Biologia e Geologia 
n 117 131 115 14 15 23 

% 94 89 86 93 68 96 

Física e Química A 
n 111 137 111 14 30 26 

% 92 78 85 82 75 96 

Geometria Descritiva A 
n 9 8 9 1 2 - 

% 90 62 69 100 100 - 

Economia A 
n 80 73 59 2 13 11 

% 88 88 86 67 62 85 

Geografia A 
n 22 24 13 4 4 1 

% 85 59 41 100 100 50 

Matemática Aplicada  às 
Ciências Sociais 

n 48 25 87 8 3 3 

% 94 83 80 67 75 60 

Espanhol 
n 11 9 4 - - - 

% 100 90 33 - - - 

Inglês 
n 44 68 46 10 11 6 

% 83 85 77 100 69 67 

Filosofia 
n 19 26 31 2 3 3 

% 83 84 69 67 75 100 

Tabela 1 - Identificação do número de alunos do 11.º ano que realizaram a avaliação externa e % relativa ao número de inscrições. 

No triénio acima considerado, regista-se como relevante o facto de, na 1.ª fase, de 2021 para 2022, 

ter havido uma diminuição do número de alunos que realizaram a avaliação externa, nomeadamente às 

disciplinas de Biologia e Geologia, Física e Química A, Economia A, Geometria Descritiva A e Inglês. A 

percentagem relativa ao número de inscrições manteve-se homogénea ao longo do ciclo avaliativo, na 

generalidade das disciplinas envolvidas. Contudo, no referente a 2022, 1.ª fase, as disciplinas de Geografia 

A, Espanhol e Filosofia registam uma diminuição desse valor por comparação ao número absoluto de 
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alunos inscritos nas respetivas disciplinas. Assim, por exemplo, dos 31 alunos inscritos a Geografia A, só 

13 realizaram a prova.  

Já na 2.ª fase, ao longo de todo o ciclo avaliativo, para além de um número residual de alunos que 

realizaram a avaliação externa, a percentagem relativa ao número de inscrições não se afasta muito do 

número absoluto de alunos inscritos nas respetivas disciplinas. 

DISCIPLINAS 

    12.º Ano   

  
1.ª Fase 1.ª Fase 1.ª Fase 2.ª Fase 2.ª Fase 2.ª Fase 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Português 
n 165 122 169 22 17 25 

% 87 89 85 88 89 100 

Matemática A 
n 142 81 87 32 26 30 

% 93 79 80 89 76 97 

História A 
n 23 25 36 1 4 6 

% 85 66 64 100 80 100 

Tabela 2 - Identificação do número de alunos do 12.º ano que realizaram a avaliação externa e % relativa ao número de inscrições. 

Em função dos valores acima considerados, regista-se, desde logo, de 2020 para 2021, 1.ª fase, uma 

diminuição do número de alunos que realizaram a avaliação externa, nomeadamente a Matemática A e a 

Português, sendo que esta última disciplina recupera essa perda no ano imediatamente a seguir. Já quanto 

à percentagem relativa do número de inscritos com o número absoluto considerado, não parece haver 

grande desfasamento de valores nas respetivas disciplinas ao longo do ciclo avaliativo, 1.ª fase. 

Na 2.ª fase, ao longo do ciclo avaliativo, não só o número de alunos que realiza as provas é menor, 

como os valores comparativos (relativos e absolutos) são muito próximos. 

 

1.1.2. Eficácia e Qualidade na avaliação externa  

Na tabela seguinte apresenta-se a taxa de sucesso e a média obtida na 1.ª Fase, nos últimos três 

anos, nas disciplinas do 11.º ano em que se realizaram maior número de provas no âmbito da avaliação 

externa, no nosso Agrupamento. 
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Disciplina> BG FQ A GD A FIL 

Ano letivo> 2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22 2018/19 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2021/22 

Taxa de 
Sucesso % 

88,0 84,0 76,5 76,0 52,0 73,9 67,0 87,0 88,9 74,0 62,0 67,7 

Média 141 127 120 134 96 115 108 160 162 134 116 112 

Disciplina> ECO A GEO A MACS ESP 

Ano letivo> 2019/20 2012021 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2020122 2019/20 2020/21 2021/22 

Taxa de 
Sucesso % 

57,0 49,0 62,7 91,0 87,0 92,3 60,0 36,0 77,2 100 100 100 

Média 108 98 104 152 123 121 108 94 117 155 136 157 

Tabela 3 - Taxas de sucesso e médias obtidas pelos alunos nas disciplinas alvo de Avaliação Externa (1.ª Fase) – 11.º Ano. 

Na avaliação externa relativa ao 11.º ano, 1.ª fase, é visível uma diminuição da taxa de sucesso e 

das médias, de 2019/20 para 2020/21, à maioria das disciplinas. A queda mais acentuada do valor da taxa 

de sucesso, na mesma comparação de anos, verifica-se nas disciplinas de Física e Química A e MACS. Na 

mesma linha de análise, as médias descem de forma mais visível nas disciplinas de Biologia e Geologia, 

Física e Química A, Filosofia e Geografia A, registando um valor aproximando no ano imediatamente a 

seguir, 2021/22, mas nunca alcançado o valor extraordinário atingido em 2019/20. Na disciplina de 

Geometria Descritiva A, os baixos resultados registados no ano 2018/19 são claramente superados nos 

dois anos subsequentes. A disciplina de Espanhol continua a registar, nos dois parâmetros em análise, 

valores muito positivos ao longo do ciclo avaliativo. 

 BG FQ A GD A ECO A GEO A MACS ESP FIL 

          

Metas médias 12,0 10,6 13,4 10,6 12,8 12,2 13,4 11,1 

Agrupamento 
(total alunos) 

médias 12,0 11,5 16,2 10,4 12,1 11,7 15,7 11,2 

Nacional médias 10,8 11,7 10,4 11,8 11,6 10,5 15,9 11,1 

Tabela 4 - Comparação da média obtida nas disciplinas do 11.º ano com as metas estabelecidas e com os resultados a nível nacional 

(1.ª Fase). 

Dos valores acima, destacam-se pela positiva os resultados das médias do Agrupamento superiores 

às médias nacionais, nas disciplinas de Biologia, Geometria Descritiva A, Geografia A e MACS. Tais 

resultados estão enquadrados pelas metas definidas pelo Agrupamento, destacando-se o resultado de 

Geometria Descritiva A muito acima da meta definida. A média na disciplina de Espanhol, muito próxima 

da média nacional, situa-se bem acima da meta definida no Agrupamento. Por fim, os resultados obtidos 

pelas outras disciplinas não são muito distintos dos obtidos a nível nacional.  
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Na tabela seguinte apresenta-se a taxa de sucesso e a média obtida na 2.ª Fase, nas disciplinas do 

11.º ano sujeitas à avaliação externa, nos três últimos anos letivos.  

Disciplina> BG FQ A GD A FIL 

Ano letivo> 2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22 

Taxa de 

Sucesso % 
43 40 48 50,0 40 46 0 50 - 50 67 100 

Média 96 81 100 108,0 87 95 67,0 142 - 101 103 138 

Disciplina> ECO A GEO A MACS ESP 

Ano letivo> 2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22 

Taxa de 

Sucesso % 
80 69 82 75 - 0 62 100 33 - - - 

Média 134 107 117 132 - 66 105 107 97 - - - 

Tabela 5 - Taxa de sucesso e média obtidas pelos alunos nas disciplinas alvo de avaliação externa (2.ª Fase) – 11.º Ano. 

Relativamente à 2.ª fase, nos três anos letivos considerados, os resultados relativos às taxas de 

sucesso das disciplinas de Biologia e Geologia e Física e Química A são francamente baixos, situando-se 

em torno dos 50%. Mesmo nas disciplinas de MACS e Filosofia verificam-se também esses resultados 

sofríveis nos anos letivos 2019/20-2021/22 e 2019/20-2020/21, respetivamente. Na disciplina de 

Geometria Descritiva A, o fraco resultado da taxa de sucesso é compensado pela obtenção de uma média 

robusta. Aliás, neste domínio, a maioria das disciplinas obtêm médias muito medianas ao longo do triénio, 

destacando-se pela positiva os resultados obtidos nas disciplinas de Filosofia (2021/22), Economia A e 

Geografia A em 2019/20. 

Na tabela seguinte, apresenta-se a taxa de sucesso e a média obtida na 1.ª Fase, nos últimos três 

anos, nas disciplinas do 12.º ano que se realizaram no âmbito da avaliação externa, no nosso 

Agrupamento. 

Disciplina> PORT MAT A HIST A 

Ano letivo> 2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22 

Taxa de Sucesso 

% 
80 84 79,3 75 69 71,3 100 92 86,1 

Média 125 128 119 139,0 109 120 154 138 127 

Tabela 6 - Taxas de sucesso e médias obtidas pelos alunos nas disciplinas alvo de avaliação externa (1.ª Fase) – 12.º Ano. 

Quanto ao 12.º ano, 1.ª fase, ao longo do triénio em análise, verifica-se que a taxa de sucesso 

alcançada nas disciplinas de Português e História A é francamente positiva, exceto na disciplina de 
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Matemática A, cujo valor se situa em torno dos 71%. Já relativamente às médias, destaca-se pela positiva 

o valor alcançado em 2019/20 nas disciplinas de Matemática A e de História A. Esta última disciplina, 

apesar da descida desse valor nos anos subsequentes, continua a registar valores bem positivos. A 

disciplina de Português regista, ao longo do ciclo avaliativo, um comportamento mais estável, com uma 

média próxima dos 12,5 valores. Finalmente, na disciplina de Matemática A, a descida da sua média no 

ano 2020/21 é compensada pela subida desse valor no ano imediatamente a seguir. 

A tabela 7 permite a comparação entre a média obtida na 1.ª fase, nas disciplinas do 12.º ano 

sujeitas a exames nacionais, as metas estabelecidas e os valores correspondentes a nível nacional. 

Ano de Escolaridade> 

Ano letivo 2021/2022 

12.º Ano 

PORT MAT A HIST A 

 

Metas médias 12,0 11,7 10,5 

Agrupamento 
(total alunos) 

médias 11,9 12,0 12,7 

Nacional médias 10,9 11,9 12,3 
Tabela 7 - Comparação da média obtida nas disciplinas do 12.º ano com as metas estabelecidas e com os resultados a nível nacional 

(1.ª Fase). 

No seguimento da tabela anterior, nesta regista-se pela positiva, nas disciplinas em análise, os 

resultados das médias do Agrupamento superiores às médias nacionais. Tais resultados estão 

enquadrados nas metas definidas pelo Agrupamento, destacando-se o resultado de História A bem acima 

da meta definida. 

A tabela 8 apresenta as taxas de sucesso e médias obtidas na 2.ª Fase, nas disciplinas do 12.º ano 

sujeitas à avaliação externa. 

Disciplina> PORT MAT A HIST A 

Ano letivo> 2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22 

Taxa de Sucesso 
% 

59 94 92 66 66 43 100 75 83 

Média 102 120 115 124 83 86 111 125 115 

Tabela 8 -Taxas de sucesso e médias obtidas nas disciplinas alvo de avaliação externa (2.ª Fase) – 12.º Ano. 

Relativamente à 2.ª fase, nos três anos letivos considerados, a disciplina de Matemática A regista 

uma baixa taxa de sucesso, nomeadamente no ano letivo 2021/22. Também a disciplina de Português, em 

2019/20, regista neste parâmetro um resultado sofrível. Já relativamente às médias, os valores alcançados 

nas três disciplinas mantêm-se medianamente constante, exceto o comportamento descendente desse 

valor a Matemática A nos dois últimos anos em análise. 
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1.1.3. Eficácia e Qualidade nas transições 

Nas tabelas seguintes apresenta-se a taxa de transição e taxa de transição com sucesso perfeito 

nos diferentes ciclos, nos diferentes anos de escolaridade, do ensino básico e do ensino secundário CCH. 

Nos casos em que estão definidas, surgem também as metas do PPM do Agrupamento. 

N – representa o número total de alunos avaliados, no final do ano letivo. Este número sofreu 

oscilações ao longo do ano, e reporta-se aos dados recolhidos nas pautas finais obtidas através do 

programa e-360, por contagem direta. A taxa de sucesso perfeito foi obtida, recorrendo à base de dados 

elaborada com recurso aos Planos de Turma (Digitais), excluindo os alunos considerados em situação de 

abandono escolar. 

Disciplina >  Transição Sucesso Perfeito 

Ano letivo 2019/20 2020/21 2021/22 Metas 2019/20 2020/21 2021/22 Metas 

1.º Ciclo 
n 339 309 354 - 307 275 321 - 

% 97,13 94,21 97,79 96,0 87,97 83,84 88,67 84,0 

2.º Ciclo 
n 184 168 154 - 135 133 133 - 

% 97,35 95,45 98,72 96,70 71,43 78,24 85,26 81,20 

3.º Ciclo 
n 550 452 354 - 398 359 279 - 

% 98,04 94,96 90,31 98,00 70,94 75,42 71,17 75,00 

Tabela 9 - Taxas de transição e de transição com sucesso perfeito nos últimos três anos – ensino básico. 

Globalmente, verifica-se agora uma recuperação dos resultados do 1.º e do 2.º ciclo face à descida 

registada no ano transato, permitindo alcançar um valor ligeiramente acima das metas estabelecidas para 

a transição, mantendo-se o mesmo registo de valores relativamente ao sucesso perfeito. 

No 3.º ciclo, a taxa de transição desceu gradualmente nos três anos considerados, ficando bem 

abaixo das metas definidas. Constata-se também uma descida da taxa do sucesso perfeito relativamente 

às metas estabelecidas pelo Agrupamento, não obstante se ter registado uma recuperação desse valor no 

ano letivo 2020/21. 
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Disciplina > Transição Sucesso Perfeito 

Ano letivo 2019/20 2020/21 2021/22        Metas 2019/20 2020/22 2021/22        Metas 

10.º Ano 
n 212 200 170 - 162 171 126 - 

% 95,07 93,90 88,54 88,1 72,65 80,28 65,63 62,60 

11.º Ano n 183 206 189 - 172 170 142 - 

 % 96,83 98,10 99,47 88,60 87,90 80,95 74,74 70,20 

Tabela 10 - Taxas de transição e de transição com sucesso perfeito nos últimos três anos – 10.º e 11.º anos. 

Quanto ao ensino secundário regular, verifica-se que a taxa de transição no 10.º ano desceu 

gradualmente ao longo do triénio, com valores muito próximos dos da meta estabelecida. Já no 11.º ano, 

o comportamento dos resultados alcançados é inverso, situando-se a taxa de transição bem acima da 

meta estabelecida. Relativamente à taxa do sucesso perfeito, regista-se o comportamento inconstante 

desses valores nos dois anos em análise, apesar da respetiva taxa se situar acima dos das metas definidas 

pelo Agrupamento.  

Ano letivo 2019/20 2020/21 2021/22 Metas 

12.º  
n 221 161 200 - 

% 98,66 94,15 95,24 99,28 

Tabela 11- Taxas de transição nos últimos três anos – 12.º ano. 

No 12.º ano, apesar da ligeira recuperação do valor da taxa de transição relativamente ao ano 

2020/21, tal resultado continua a ser inferior à meta definida pelo Agrupamento. 

 

1.1.4. Percursos diretos de sucesso no ensino básico e ensino secundário - CCH 

Esta percentagem foi calculada com base no número de alunos que ficaram aprovados/transitaram 

no final de cada ciclo/curso, sem qualquer retenção nos anos intermédios, face ao número total de alunos 

que iniciou e terminou o respetivo ciclo/curso no nosso Agrupamento. Foram excluídos do número total 

os alunos que iniciaram o ciclo/curso, mas foram transferidos e/ou abandonaram, de acordo com as 

indicações recebidas para elaboração do relatório TEIP. 
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Ciclos do ensino 

básico  

Percentagem de 

alunos com 

percursos diretos 

de sucesso 

2019/2020 

Percentagem de 

alunos com 

percursos diretos 

de sucesso 

2020/2021 

Percentagem de 

alunos com 

percursos diretos 

de sucesso 

2021/2022 

Metas 

definidas no PPM  

2021/2022 

Cumprimento 

1.º ciclo  88,46 91,40 90 90 Atingida 

2.º ciclo 93,20 95,45 92,5 92 Atingida 

3.º ciclo  95,55 98,91 93,7 95 Não atingida 

Tabela 12- Percentagem de alunos do ensino básico com percursos diretos de sucesso. 

Verifica-se que as taxas dos percursos diretos de sucesso, apesar da ligeira descida desses valores 

no ano letivo 2021/2022, estão enquadradas nas metas definidas ao longo do percurso escolar dos alunos 

de ciclo para ciclo, nos três anos de escolaridade, com exceção do 3.º ciclo, cuja meta definida não foi 

atingida. 

 

 

 

 

 

Tabela 13 - Percentagem de alunos do ensino secundário com percursos diretos de sucesso. 

A taxa dos percursos diretos de sucesso indica a percentagem de alunos que concluíram os cursos 

científico-humanísticos três anos após o seu ingresso no 10.º ano de escolaridade, no nosso Agrupamento. 

Não há valores definidos para as metas nem registos da mesma em anos anteriores dado que esta taxa 

não é considerada no âmbito do PPM. No ensino profissional, não é possível calcular a percentagem de 

alunos que concluíram os cursos em 2021/2022, pois ainda estão em processo de avaliação e os dados 

poderão ser alterados face aos resultados obtidos nos exames a realizar. Por isso, a EA decidiu inserir na 

tabela os resultados dos alunos do triénio anterior, obtidos pela equipa EQAVET. 

 

1.1.5. Ensino noturno 

 Percentagem de adultos certificados (totalmente) em cursos de educação e formação de 

adultos, face aos que iniciaram a oferta. 

 

 

Ensino Secundário 
Percentagem de alunos 
com percursos diretos 

de sucesso 

Ensino Secundário - CCH (2019-2022) 95,9% 

Ensino Profissional (2018-2021) 84% 
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Tabela 14 - Adultos dos cursos EFA certificados.  

Atendendo ao número total de alunos inscritos e comparando com o número de alunos certificados, 

verifica-se uma discrepância preocupante. Contudo, é visível uma melhoria significativa dos resultados 

nas turmas EESC1 e EESC2. 

 

 Taxas anuais de transição (com conclusão de todos os módulos) dos alunos matriculados 

no ensino secundário recorrente em regime presencial. 

 

 

 

 

 

Tabela 15 - Taxas de transição no ensino recorrente – regime presencial  

Mesmo salvaguardando o número reduzido de alunos em regime presencial nas duas turmas, é 

sempre relevante registar-se o pleno na respetiva taxa de transição. 

 

1.1.6. Ensino profissional 

 Taxas de conclusão dentro do número de anos previstos 

Turma Curso 
Total Alunos Desistências N.º de alunos c/ 

módulo/FCT em 
atraso 

Concluíram 
Taxa de 

conclusão 
% 10.º  12.º Total 

TCT 19/22 Técnico de Contabilidade 19 18 1 0 18 95 

TCM 19/22 Técnico Comercial 22 19 3 1 18 82 

TRB 19/22 Técnico de Restaurante 13 8 5 2 6 46 

TAT 19/22 
Técnico de Informação e 

Animação Turística 
15 14 1 0 14 93 

TGP 19/22 
Técnico de Gestão e 

Programação de 
Sistemas Informáticos 

28 27 1 0 27 96 

Turmas EFA N.º alunos inscritos 
Alunos certificados 

2021/2022 
Alunos Certificados 

(%) 

EES1 28 12 42,9 

EES5 30 10 33,3 

EESC1 25 15 60 

EESC2 18 15 83,3 

Total 101 52 51,5 

Turmas ESR 
N.º alunos inscritos 

presenciais  2021/2022 
Alunos aprovados 

2021/2022 
Alunos aprovados (%) 

111ESR 11 11 100 

121ESR 18 18 100 

Total 29 29 100 
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Turma Curso 
Total Alunos Desistências N.º de alunos c/ 

módulos/FTC em 
 atraso 

Concluíram 
Taxa de  

conclusão  
% 10.º  12.º Total  

TEL 19/22 Técnico de Eletrotecnia 23 20 3 1 19 83 

TMI 19/22 
Técnico de Manutenção 

Industrial 
25 23 2 2 21 84 

  Total 145 129 16 6 123 84,8 

Tabela 16 - Taxas de conclusão dentro do número de anos previstos, no ensino profissional das turmas do triénio 2019/2022. 

O número de desistências e de alunos com módulos em atraso nos anos acima considerados é 

residual, pelo que a respetiva taxa de conclusão é robusta, mesmo tendo em conta o resultado 

preocupante registado na turma TRB19-22. 

 

 Taxa de empregabilidade na área do curso ou prosseguimento de estudos 

Atendendo ao processo de avaliação em curso e à necessidade de obter colocações e monitorizar a 

empregabilidade dos alunos que completam a formação/terminam o estágio, no momento de realização 

deste relatório ainda não foi possível à equipa EQAVET apresentar dados mais recentes. Por isso, os dados 

da tabela seguinte apresentam valores relativos aos alunos que terminaram a sua formação em 2021. 

 

 

 

 
 

Tabela 17 - Taxas de conclusão no ensino profissional das turmas do triénio 2018/2021. 

Esta tabela permite a comparação destes resultados com os da tabela anterior e verificar que a taxa 

de conclusão em 2022 foi superior em 1,8 pontos percentuais relativamente a esta, em 2021, que poderá 

ainda aumentar. É natural registar-se esta melhoria visto que os alunos do triénio anterior tiveram a difícil 

missão de elaborarem as respetivas PAP em isolamento e muitas aulas de ensino à distância, o que não 

permitiu, em alguns casos, frequentar a FCT. 

SITUAÇÃO APÓS FORMAÇÃO  
2018/2021 

N.º alunos 
Taxa  

% 

A trabalhar 44 36,1 

A estudar 43 35,2 

Estágio Prof. 12 9,8 

À procura 16 13,1 

Outras Situações 7 5,7 

Alunos - Formação N.º alunos Taxa de conclusão de Curso 

Alunos inscritos no 1.º/2.º anos em 

2018/2019 
147 - 

Alunos inscritos no 3.º ano em 2020/2021 138 - 

Concluíram a formação 124 84,0 % 
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Total 122 100 

Tabela 18 – Situação pós-formação dos alunos do Ensino Profissional 2018/2021. 

Verifica-se que 81,1% dos alunos que terminaram em 2021 se encontram a trabalhar, a estudar ou 

em estágio. A robustez da taxa de conclusão dos cursos, já referida, é condizente com a percentagem 

significativa de alunos a trabalhar e a estudar, 36% e 35% respetivamente.  

MERCADO DE TRABALHO N.º alunos 
Taxa 

% 

Na área de formação 31 70,5 

Fora da área de formação 13 29,5 

Total 44 100 

Tabela 19 - Taxa de empregabilidade na área do curso. 

Constata-se que 70,5% dos alunos que conseguiram emprego estão a desempenhar funções dentro 

da respetiva área do curso.  

PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS N.º alunos 
Taxa 

% 

Licenciatura 16 37,2 

CTESP  26 60,5 

CET 1 2,3 

Total 43 100 

Tabela 20 – Identificação do tipo de curso dos que prosseguiram os estudos. 

Relativamente aos alunos que decidiram prosseguir estudos, uma parte significativa ingressou nos 

CTESP (61%), não sendo desmerecedora a percentagem de alunos que ingressaram em cursos com 

licenciatura (37%).  

 

 Satisfação dos empregadores 

De acordo com o definido no processo de manutenção do sistema de garantia da qualidade dos 

processos formativos, é anualmente implementada a realização formal de um inquérito de avaliação da 

satisfação das Entidades Empregadoras, que é elaborado pela equipa EQAVET. Atendendo a que os alunos 

do triénio 18-21 ainda estão a trabalhar há relativamente pouco tempo, o estudo relativo à satisfação dos 

empregadores ainda está em curso. Assim, a EA decidiu apresentar a avaliação do grau de satisfação dos 

empregadores relativamente aos alunos do triénio 17-20. Para esse efeito, a equipa solicitou às entidades 

empregadoras que avaliassem as competências dos diplomados, relativamente a um conjunto de cinco 

questões relacionadas com a formação ministrada pela escola. As questões colocadas às entidades 
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empregadoras no inquérito por questionário foram as seguintes:  

Qual o grau de satisfação relativamente a: 

A análise dos resultados baseia-se na média das respostas, considerando o nível de satisfação 

demonstrado pelos empregadores numa escala de 4 quatro pontos, correspondente aos seguintes níveis: 

1 - Insatisfeito; 2 – Pouco satisfeito; 3 – Satisfeito e 4- Muito satisfeito.  

O gráfico que se segue ilustra os valores médios de resposta das entidades empregadoras que 

acolhem diplomados dos diferentes cursos lecionados. 

 

Gráfico 1: Média das respostas dadas pelos empregadores ao inquérito de satisfação, por curso. 

Os cursos que apresentam melhor média são o Técnico Comercial e o Técnico de Contabilidade, com 

valores de 3,93 e 3,70. Os cursos de Técnico de Eletrotecnia e de Restaurante-Bar posicionam-se com 

valores mais baixos. Fazendo uma análise global dos resultados obtém-se o valor médio de resposta igual 

a 3,50. Este valor evidencia que, de um modo geral, as entidades empregadoras estão bastante satisfeitas 

com a formação, no que concerne às perguntas colocadas. 

O gráfico seguinte apresenta os valores médios de resposta das entidades empregadoras que 

acolhem diplomados por questão. 

1. Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho.    

2. Planeamento e organização. 

3. Responsabilidade e autonomia. 

4. Comunicação e relações interpessoais. 

5. Trabalho em equipa. 



  

Relatório de Autoavaliação     

     

  
20 

2021-2022 
 

 

Gráfico 2: Média das respostas dadas pelos empregadores ao inquérito de satisfação, por questão. 

O grau de satisfação dos empregadores relativamente às questões colocadas apresenta-se 

equilibrado. A média das respostas oscila entre 3,40 e 3,61, correspondendo o valor inferior à 

comunicação e relações interpessoais enquanto o parâmetro mais valorizado foi a capacidade que os 

nossos alunos revelaram para trabalhar em equipa. (Anexo 2) 

 

1.1.7. Resultados das provas de aferição – 2.º, 5.º e 8.º anos 

A avaliação realizada foi subdivida por domínios e nos anexos 3, 4 e 5 pode observar-se a 

comparação dos resultados dos nossos alunos com a média obtida a nível nacional. Resumidamente 

verifica-se que: 

- no 2.º ano, é nos domínios da Educação Artística que os alunos do Agrupamento obtiveram os 

melhores resultados, muito acima da média nacional; esta também é superada em todos os domínios da 

Educação Física e da Matemática; Português esteve menos bem na Gramática e na Oralidade enquanto 

Estudo do Meio apenas registou resultados inferiores à média nacional no domínio da 

Sociedade/Natureza/Tecnologia. 

- no 5.º ano, nas disciplinas de Educação Visual e Educação Tecnológica, registam-se valores abaixo 

dos nacionais em qualquer dos 5 parâmetros avaliados; do mesmo modo se verificam valores inferiores, 

em todos os domínios, em Ciências Naturais; já em Matemática os resultados estão abaixo dos registados 

a nível nacional apenas no domínio dos Números e Operações. 

- quanto ao 8.º ano, na disciplina de Português, só o resultado do domínio da Escrita é melhor do 

que a média registada a nível nacional; na disciplina de História, dos 8 domínios avaliados dois encontram-

se acima da média nacional em e há um terceiro domínio cujo resultado ficou igual ao registado a nível 

nacional; na disciplina de Geografia, apenas no domínio das Atividades Económicas se encontra um 

resultado acima da média nacional; de modo semelhante, a disciplina de Educação Física, os nosso alunos 

superam a média dos resultados nacionais somente no domínio da Aptidão Física.  
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1.1.8. Acesso ao ensino superior 

O trabalho e o esforço realizado no Agrupamento por uma grande parte da comunidade educativa 

também podem ser avaliados pelos resultados do concurso nacional de acesso ao ensino superior. Assim, 

a EA apresenta de seguida a informação recebida do ENES que contém as estatísticas das colocações: 

 

Constata-se que apenas apresentaram candidatura 57% dos alunos que tencionavam fazê-lo no ato 

de inscrição para a realização dos exames. Destes, 71% ficaram colocados na primeira fase, sendo que 

52% conseguiu vaga na primeira opção. 

 

A leitura destes resultados permite concluir que os alunos deste Agrupamento colocados na 

primeira fase se distribuíram por 15 cursos diferentes do ensino superior, em que a área de engenharia 

teve maior preferência, por parte dos alunos, (18 alunos) seguida da área da saúde (15 alunos). 
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1.1.9. Equidade, inclusão e excelência 

A EMAEI identificou 325 alunos já referenciados no(s) ano(s) letivo(s) anterior(es) e que se 

mantiveram no Agrupamento no ano letivo 2021/2022. Durante este ano letivo foram referenciados à 

Equipa mais 116 alunos. Na tabela seguinte consta o balanço registado de alunos referenciados e com os 

quais a EMAEI trabalhou, no total 441 e que corresponde a 23,8 % dos alunos do Agrupamento. 

 
N.º de alunos 
referenciados 

Referenciados em 2020/2021 e que se 
mantiveram no Agrupamento em 

2021/2022 
325 

Referenciados em 2021/2022 116 

Total 441 

Tabela 21 – Número de alunos referenciados à EMAEI. 

Isto significa que se verificou um aumento de 35,7% do número de alunos referenciados, em relação 

ao ano anterior. A EMAEI recebeu e acompanhou 66 novos alunos no 1.º Período, 40 novos alunos no 2.º 

Período e 10 novos alunos no 3.º Período. Constata-se que o número de processos a tratar e a acompanhar 

por esta Equipa é muito elevado e, consequentemente, deduz- se que é grande o esforço de inclusão 

realizado no Agrupamento. 

 

 Taxa de sucesso de alunos com RTP, PEI e PIT 

 

 

 

 

 

Tabela 22 - Taxa de sucesso de alunos com RTP, PEI e PIT. 

Relativamente à taxa de sucesso dos alunos com RTP, PEI e PIT é de referir que não há metas 

estabelecidas no Plano Plurianual de Melhoria. Verifica-se que a percentagem de alunos que transitaram 

nestas condições é superior a 91%. 

 

 

 

 

Alunos N.º alunos Transitam Não Transitam Taxa de Sucesso (%) 

RTP 147 134 13 91,2 

PEI 19 18 1 94,7 

PEI/Unidade 5 5 - 100 

PIT 5 Em avaliação  

Total 176 157 14 91,8 
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 Taxa de sucesso de alunos beneficiários de ASE 

A ASE tem como objetivo comparticipar as despesas escolares de alunos integrados em agregados 

familiares com poucos recursos socioeconómicos. É, por isso, uma medida pública de combate à exclusão 

social e ao abandono escolar. 

Os três escalões da ASE – A, B e C – são calculados com base nos escalões do abono de família e os 

apoios destinam-se a alimentação, aquisição de material escolar, financiar visitas de estudo e transporte 

para a escola. O escalão D foi criado no período de confinamento devido à pandemia, aquando da 

distribuição de computadores, para permitir o acesso ao ensino à distância. 

2021/2022 Escalão A Escalão B Escalão C Escalão D Total 

Ciclo/Situação 
 

Transitou/
Aprovado

/Em 
processo 

de 
avaliação/
Concluiu 

Não 
Transitou/

Não 
Aprovado

/Não 
Concluiu 

Transitou/
Aprovado

/Em 
processo 

de 
avaliação/
Concluiu 

Não 
Transitou/

Não 
Aprovado

/Não 
Concluiu 

Transitou/
Aprovado

/Em 
processo 

de 
avaliação/
Concluiu 

Não 
Transitou/

Não 
Aprovado

/Não 
Concluiu 

Transitou/
Aprovado

/Em 
processo 

de 
avaliação/
Concluiu 

Não 
Transitou/

Não 
Aprovado

/Não 
Concluiu 

Transitou/
Aprovado

/Em 
processo 

de 
avaliação/
Concluiu 

Não 
Transitou

/Não 
Aprovado

/Não 
Concluiu 

1.º Ciclo 35 7 10 1 7 0 1 0 53 8 

2.º Ciclo 19 3 12 0 4 0 0 0 35 3 

3.º Ciclo 43 15 32 0 9 0 2 0 86 15 

Ensino 
secundário 
CCH 

34 0 33 3 3 3 0 0 70 6 

Ensino 
Profissional 

25 1 56 1 14 0 0 0 95 2 

Total 156 26 143 5 37 3 3 0 339 34 

Taxa de 
sucesso % 

85,9 14,1 96,6 2,7 92,5 7,5 100 0,0 90,9 9,1 

Tabela 23 – Número de alunos e taxa de sucesso de alunos beneficiários de ASE. 

Dos valores acima considerados, constata-se que há 375 alunos beneficiários de ASE e 9,1% não 

transitou/não concluiu. No escalão A, a taxa de sucesso é ligeiramente inferior à dos restantes escalões, 

resultado do comportamento desse valor no 3.º ciclo. 

 

 Taxa de sucesso de alunos que pertencem a grupos culturalmente diferenciados 

  

N.º de alunos 
de etnia 
cigana 

Transitam 

Não Transitam 
Taxa de Sucesso 

(%) 
Avaliação 

insuficiente 
Em Abandono Absentismo 

1.º Ciclo 53 40 2 8 3 75,5 

2.º ciclo 15 11 2 1 1 73,3 

3.º ciclo 32 4 0 12 16 12,5 

Ensino Secundário 1 1 0 0 0 100 

Total 101 56 4 21 20 55,4 

Tabela 24 - Taxa de sucesso de alunos de etnia cigana. 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/604644/details/maximized?print_preview=print-preview&perPage=100&q=Lei+n.%C2%BA%2010%2F97
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Atendendo ao contexto familiar e à cultura enraizada de não valorização do ensino, poder-se-á 

considerar que a taxa de sucesso nos 1.º e 2.º ciclos são aceitáveis. O mesmo já não se pode dizer do valor 

alcançado no 3.º ciclo, que regista um número elevado de alunos que não transitaram, seja por abandono 

seja por absentismo. É de salientar, pela negativa, que apenas um aluno está inscrito no ensino 

secundário. 

 

 Taxa de sucesso de alunos de origem imigrante  

  

N.º de alunos 
imigrantes 

Transitam 
Não Transitam Taxa de Sucesso 

(%) Avaliação 
insuficiente 

Em Abandono Absentismo 

Pré-escolar 7 - - - - - 

1.º Ciclo 29 26 3 0 0 89,7 

2.º ciclo 10 10 0 0 0 100 

3.º ciclo 35 28 7 0 0 80,0 

Ensino Secundário 26 20 5 0 1 76,9 

Total 107 84 15 0 1 85,0 

Tabela 25 - Taxa de sucesso de alunos de origem imigrante.  

A percentagem da taxa de sucesso registada na população imigrante (85%) parece indiciar um 

bom trabalho de acolhimento e de ajustamento dos alunos em referência. 

 

 Percentagem de alunos nos quadros de mérito/excelência 

As menções de mérito de excelência pretendem premiar os bons resultados, bem como promover 

o exercício de uma cidadania responsável e ativa, estimular o gosto de aprender e a vontade de se 

autossuperar, incentivando os alunos na busca da excelência. 

  

N.º de alunos 
avaliados 

Quadro de MÉRITO Quadro de EXCELÊNCIA 

N.º de alunos % N.º de alunos % 

1.º ciclo 362 0 0 81 22,4 

2.º ciclo 156 2 1,3 41 26,3 

3.º ciclo 364 31 8,5 53 14,6 

Ensino 
secundário 

CCH 590 13 2,2 135 22,9 

Ensino 
Profissional 382 6 1,6 43 11,3 

Total 1854 52 2,8 353 19,2 

Tabela 26 - Percentagem de alunos nos quadros de mérito e de excelência. 
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Dos valores acima registados, verifica-se, desde logo, uma percentagem residual de alunos inseridos 

no Quadro de Mérito e uma taxa ligeiramente mais significativa de alunos inseridos no Quadro de 

Excelência. Relativamente ao Quadro de Mérito, o 3.º ciclo aparece com um valor claramente acima dos 

restantes ciclos de ensino. Já no Quadro de Excelência, a presença dos alunos de todos os ciclos de ensino 

é mais homogénea, embora se registe um trabalho mais meritório no 2.º ciclo. 

 

1.2. Resultados Sociais 

1.2.1. Participação na vida da escola e responsabilidade dos alunos 

 Número de atividades desenvolvidas, na escola, por iniciativa dos alunos 

Apesar da variedade e do número elevado de atividades realizadas (cerca de 300), o PAA não 

evidencia de forma clara aquelas que foram desenvolvidas por iniciativa dos alunos. No entanto, a 

comunidade educativa teve conhecimento de que a Associação de Estudantes esteve envolvida na 

comemoração do Dia dos Namorados e na organização do Baile de Finalistas do 12.º ano, sendo que não 

apresentou qualquer relatório de atividades. 

Se tivermos em conta a Área de Cidadania e Desenvolvimento, que assenta no pressuposto de 

concretização de projetos da iniciativa dos alunos, pelo menos um por turma foi concretizado, ou seja o 

total é no mínimo igual a 94. 

A iniciativa dos alunos é uma competência prevista no PASEO, por isso a EA considera ser necessário 

desencadear mecanismos/dinâmicas que a desenvolvam. Para além disso, o PAA deverá evidenciar de 

forma clara aquelas que são da iniciativa dos alunos para facilitar a monitorização das mesmas.  

 

 Percentagem de alunos envolvidos nos processos eleitorais da escola (Associação de 

Estudantes e Conselho Geral) 

 N.º de listas N.º alunos participantes % de votantes 

Associação de Estudantes 4 Não observável Não observável 

Conselho 

Geral 

diurno 3 69 – 23 por lista 19,4% 

noturno 2 46 - 23 por lista 25,7% 

Tabela 27 - Percentagem de alunos envolvidos nos processos eleitorais do Agrupamento. 

Não foram encontrados os registos em falta, embora tenham sido arquivados. Na verdade, as 

eleições para a Associação de Estudantes mobilizam toda a escola sede, o que se traduz no n.º de votantes 

e na participação ativa durante o período de campanha eleitoral.  
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Analisando os outros dois atos eleitorais, verifica-se que o Conselho Geral tem maior n.º de listas e 

de alunos participantes, no entanto, a percentagem de votantes é baixa.  

 

 Percentagem de alunos propostos para realização de PRA 

A ultrapassagem do limite de faltas, previsto nos números 1 e 2 do artigo 18.º do Estatuto do Aluno 

e Ética Escolar, determina o cumprimento de um PRA, a uma (ou mais) disciplina(s), elaborado pelo(s) 

professor(es) da(s) disciplina(s) em que se ultrapassou o referido limite de faltas, tendo como objetivo a 

recuperação dos atrasos nas aprendizagens e/ou a integração escolar e comunitária do aluno. 

Na tabela seguinte estão identificados o número e a percentagem de alunos que foram propostos 

para a realização de um PRA. 

 
Ano de 

escolaridade 
N.º de alunos % de alunos N.º de alunos % de alunos 

1
.º

 C
ic

lo
 1.º 6 5,9 

12 3,3 
2.º 2 3,0 

3.º 1 1,2 

4.º 3 2,8 

2
.º

 

C
ic

lo
 5.º 2 2,5 

9 5,8 
6.º 7 9,3 

3
.º

 C
ic

lo
 7.º 6 6,6 

9 2,5 8.º 2 1,8 

9.º 1 0,6 

En
si

n
o

 

se
cu

n
d

á

ri
o

 C
C

H
 10.º 1 0,5 

2 0,3 11.º 1 0,5 

12.º 0 0,0 

En
si

n
o

  

P
ro

fi
ss

io
n

al
 1.º 19 14,7 

79 20,7 2.º 26 21,0 

3.º 34 26,4 

Total 111 6,0 

Tabela 28 - Percentagem de alunos propostos para realização de PRA. 

Após a análise dos dados, verifica-se que o ano de escolaridade com maior número e maior 

percentagem de alunos propostos para realização de PRA corresponde ao 3.º ano do ensino profissional. 

Feita a análise por ciclo, também é o ensino profissional que apresenta a maior percentagem. É de realçar 

que, neste nível de ensino, as faltas justificadas também são contabilizadas para a realização de PRA, ao 

contrário dos restantes alunos, que somente têm PRA quando excedem o número de faltas injustificadas 

permitidas por lei. 

Os dados do ensino profissional foram obtidos por consulta de todos os PIA. No entanto, constatou-
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-se que houve falhas no arquivo destes documentos, pelo que os números apresentados não traduzem a 

totalidade dos PRA aplicados aos alunos do ensino profissional. Os restantes dados constantes da tabela 

foram obtidos a partir da base de dados TEIP 2021-2022 (que não contém dados dos alunos do ensino 

profissional) e, segundo a mesma fonte, 90,6% destes alunos, abrangidos pelo PRA, são de etnia.  

A EA considera importante que seja melhorado o mecanismo de registo/arquivo das propostas de 

alunos para a realização de PRA de modo a que seja possível uma consulta mais fidedigna. 

 

 Percentagem de alunos com participações disciplinares 

A tabela seguinte apresenta a percentagem de alunos que, no ano letivo 2021/2022, tiveram 

participações disciplinares. É de referir que existem alunos com mais do que uma ocorrência/participação 

disciplinar. 

 Ano 
N.º de 

ocorrências/participações 

% de 

ocorrências/participações 

N.º de 

ocorrências/ 

participações 

% de 

ocorrências/ 

participações 

1
.º

 C
ic

lo
 1.º 3 0,8 

41 10,3 
2.º 30 7,6 

3.º 6 1,5 

4.º 2 0,5 

2
.º

 

C
ic

lo
 5.º 0 0,0 

1 0,3 
6.º 1 0,3 

3
.º

 

C
ic

lo
 7.º 38 9,6 

122 30,8 8.º 27 6,8 

9.º 57 14,4 

En
si

n
o

 

se
cu

n
d

ár
io

 

C
C

H
 10.º 2 0,5 

14 3,5 11.º 5 1,3 

12.º 7 1,8 

En
si

n
o

  

P
ro

fi
ss

io
n

al
 

1.º 128 32,3 

218 55,1 2.º 55 14,9 

3.º 35 8,8 

Total 396 100% 

Tabela 29 - Percentagem de alunos com participações disciplinares. 

Partindo da informação constante no relatório do GPA, existem alunos que têm mais do que uma 

ocorrência/participação disciplinar, daí que a percentagem apresentada tem como base o número total 

de ocorrências e não de alunos. 

Assim, após a análise dos dados, verifica-se que o ano de escolaridade com maior número e maior 

percentagem de participações/ocorrências é o 1.º ano dos cursos profissionais. Feita a análise por 
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ciclo/ensino, a maior percentagem de participações/ocorrências verifica-se no ensino profissional e no 3.º 

ciclo. Além disso, convém referir que o número elevado de participações/ocorrências no 2.º ano de 

escolaridade deve-se principalmente a um aluno que apresentava um comportamento desadequado e 

que foi devidamente acompanhado. 

 

 Percentagem de ocorrências seguidas de medidas sancionatórias 

A tabela seguinte permite analisar o número de ocorrências seguidas de medidas sancionatórias. Os 

anos de escolaridade que não constam da tabela não registaram qualquer ocorrência seguida de medida 

sancionatória. Para além disso, todas as medidas sancionatórias aplicadas consistiram numa pena de 

suspensão com um período de duração variável entre 1 e 12 dias. 

 Ano 

N.º de ocorrências 

com medidas 

sancionatórias 

% de ocorrências com 

medidas 

sancionatórias 

N.º de ocorrências com 

medidas sancionatórias 

% de ocorrências com 

medidas 

sancionatórias 

3
.º

 

C
ic

lo
 7.º 6 22,2 

14 51,9 8.º 4 14,8 

9.º 4 14,8 

En
si

n
o

 

P
ro

fi
ss

io
n

al
 

10.º 9 33,3 

13 48,1 11.º 3 11,1 

12.º 1 3,7 

   Total 27 100% 

Tabela 30 - Percentagem de ocorrências seguidas de medidas sancionatórias. 

Constata-se que a maior percentagem de participações seguidas de medidas sancionatórias 

pertence às turmas do 1.º ano dos cursos profissionais. Feita a análise por ciclo, o maior número de 

participações seguidas de medidas sancionatórias verifica-se no 3.º ciclo, mais precisamente no 7.º ano. 

 

1.2.2. Solidariedade e Cidadania 

 Percentagem de alunos envolvidos em projetos de voluntariado, solidariedade e apoio à 

inclusão 

No ensino básico, foram desenvolvidas ações de solidariedade social, salientando-se a participação 

nas campanhas “Juntos pela Ucrânia”; “Todos por Todos” (recolha de alimentos); “Roupas Usadas não 

estão Acabadas” (de roupas usadas) e a ação de recolha de brinquedos para a “Cabana Solidária”, entre 

outras, dinamizadas em colaboração com entidades parceiras. Todas as atividades foram planificadas, 

tendo sempre como principal objetivo ir ao encontro dos interesses dos alunos, de forma a incentivar a 

tolerância, o respeito, a diferença, a partilha, sensibilizando-os, deste modo, para a solidariedade, a 
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inclusão e para os problemas do mundo, em particular da “Ucrânia”. 

No ensino secundário, foram desenvolvidos nove projetos diretamente relacionados com 

voluntariado e solidariedade. A título de exemplo: 

- “Quero ser voluntário” em parceria com o Banco Alimentar; 

- projeto de mentoria e voluntariado em parceria com a AFPAD; 

- “Resist” em parceria com a Refood; 

- Dádiva de Sangue em parceria com o PES; 

- “A esperança dos mais desfavorecidos” em parceria com a PASEC. 

Os restantes quatro projetos estão enquadrados no voluntariado e bem-estar animal.  

Foram desenvolvidas 95 atividades que constam do PAA (Anexo 6) enquadradas no objetivo do PEA 

“Promover a participação e o desenvolvimento cívico dos alunos, valorizando os valores da cidadania e da 

democracia, o espírito de solidariedade e do voluntariado”. 

Relativamente ao apoio à inclusão, destacam-se, a partir do PAA, as seguintes atividades: 

- comemoração do dia da Multideficiência (grupo de Educação Física em parceria com a Equipa da 

Educação Especial, o desporto escolar adaptado e a turma 1005, envolvendo 27 alunos); 

- visitas à Unidade de Multideficiência da Escola Dr. Nuno Simões; 

- intervenções/jogos com os alunos da Unidade de Multideficiência da Escola Dr. Nuno Simões; 

- projeto “Somos nós” em parceria com a autarquia para desenvolvimento do respeito pela 

diferença (turma 1002 – 24 alunos); 

- Visita à AFPAD pela turma 1001 (21 alunos) para realização de enfeites natalícios. 

Há ainda a registar, no ensino profissional, a ação desenvolvida pelo GEE e denominada “Atividades 

de cariz social / humanitário” que tem como principal objetivo divulgar e apoiar a participação dos alunos 

em ocupações temporárias, ou atividades em regime de voluntariado, que promovam o bem comum e 

facilitem a inserção no mercado de trabalho. 

Neste ponto do relatório não figura a percentagem de alunos envolvidos nas atividades elencadas 

por falta de registo dos dados, pelo que se deve ter em conta esta lacuna em futuros relatórios de 

atividades. 

2. Prestação de Serviço Educativo 

2.1. Oferta Educativa e Gestão Curricular 

2.1.1. Oferta Educativa 
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 Desenvolvimento de Atividades de Enriquecimento Curricular  

As AEC destinam-se aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico e têm carácter facultativo. Estas 

atividades são de natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural e incidem, nomeadamente, nos 

domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade 

e voluntariado e da dimensão europeia da educação. Inserem-se numa estratégia alargada de articulação 

entre o funcionamento da escola e a organização de respostas sociais no domínio do apoio à família. 

Na tabela seguinte, apresenta-se o número de alunos que frequentam as diversas atividades de 

enriquecimento curricular que são oferta de escola, do 1.º ciclo. 

AEC Expressão 
Artística Inglês* Música** 

Laboratório das 
ciências 

Laboratório 
digital 

Atividade física 
e desportiva 

Expressão 
Dramática 

N.º de 
alunos 

228 167 184 356 337 334 323 

* Disponível para os alunos do 1.º e 2.º anos    ** Disponível para os alunos do 3.º e 4.º anos 

Tabela 31 - Número de alunos que frequentam as AEC. 

Em função das preferências acima assinaladas, parece evidenciar-se que os alunos privilegiam as 

atividades mais lúdicas que permitem desenvolver competências físicas, emocionais e relacionais, não 

descurando, contudo, a importância das competências cognitivas e práticas que também estão presentes 

nas duas atividades de enriquecimento curriculares selecionadas (Laboratório das ciências e Laboratório 

digital). Como o número de alunos avaliados no 1.º ciclo é 362, pode concluir-se que a adesão aos 

laboratórios, às atividades desportivas e à expressão dramática é elevada (cerca de 90%), tendo em conta 

que a sua frequência não é obrigatória. 

 

 Adaptação e adequação da oferta educativa aos interesses dos alunos e ao desenvolvimento 

do  PASEO 

Nas tabelas seguintes destacam-se as diferentes especificações curriculares e pedagógicas adotadas 

em cada ciclo/nível de ensino e consideradas importantes para um melhor desenvolvimento das diversas 

áreas de competências definidas no PASEO.  
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1.º ciclo 

Opções 

Curriculares 

Oferta Complementar de Escola Oficina de Ideias 

Apoio ao Estudo Português e Matemática 

DAC  

Integração de projetos desenvolvidos 

na escola em blocos que se inscrevem 

no horário semanal, de forma rotativa 

ou outra adequada 

São desenvolvidos na 
componente de Oficina de 
Ideias e, consoante o projeto, 
envolve outras componentes 
do currículo, recorrendo aos  
DAC. 

Dinâmicas 

Pedagógicas 

Assessorias  
Português e Matemática (no 

2.º ano) 

Implementação de tutorias  

Cidadania e Desenvolvimento 
A disciplina funciona integrada transversalmente no currículo e é da 
responsabilidade do/a docente titular de turma. 

Tabela 32 – Especificações curriculares e pedagógicas do 1.º ciclo. 

2.º ciclo 

Opções 

Curriculares 

Oferta Complementar de 

Escola 
Oficina de Escrita 

Apoio ao Estudo 

Reforço a Português e Matemática, 

simultaneamente, dividindo a turma por 

turnos 

Combinação parcial de 

disciplinas, com recurso a 

domínios de autonomia 

curricular, promovendo 

tempos de trabalho 

interdisciplinar, com 

possibilidade de partilha 

de horário entre diferentes 

disciplinas 

Trabalhar preferencialmente em 

Cidadania, TIC e Oferta de Escola. 

Os DAC devem ser desenvolvidos no 

âmbito dos temas de Cidadania e 

Desenvolvimento. 

DAC 

Planificados pela Equipa Educativa, 

desenvolvidos de forma sequencial nas 

disciplinas envolvidas. 

 

Dinâmicas 

Pedagógicas 

Assessorias  Português e Matemática 

Implementação de tutorias  

Cidadania e Desenvolvimento 

Cidadania e Desenvolvimento funciona como disciplina autónoma, sob 
a responsabilidade de um docente do Conselho de Turma. 
Por cada ano de escolaridade, procurar atribuir a disciplina de Cidadania 
e Desenvolvimento preferencialmente apenas a um professor (máximo 
- dois docentes) para promover o trabalho colaborativo em Equipas 
Educativas, facilitando também o processo de articulação com a 
Coordenadora de Cidadania e Desenvolvimento e com as restantes 
Equipas Pedagógicas (Saúde Escolar, Eco-Escolas, …). 

Tabela 33 – Especificações curriculares e pedagógicas do 2.º ciclo. 
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3.º ciclo 

Opções 

Curriculares 

Oferta Complementar de 

Escola 

Oficina de Escrita nos 7.º e 8.º anos 

Oficina de Leitura no 9.º ano 

Complemento à Educação 

Artística 
Oficina de Artes 

Desenvolvimento de 

trabalho prático ou 

experimental com recurso 

a desdobramento de 

turmas 

Físico-Química e Ciências Naturais, 

desdobramento de 50 min 

 

Organização do 

funcionamento das 

disciplinas de um modo 

semestral 

História/Geografia 

Oficina de Artes/Cidadania e 

Desenvolvimento 

DAC 

Planificados pela Equipa Educativa, 

desenvolvidos de forma sequencial nas 

disciplinas envolvidas 

Dinâmicas 

Pedagógicas 

Assessorias e Mentorias Português e Matemática 

Aulas de Reforço 100 minutos nas disciplinas de 
Matemática  e Português no 9.ºano. 

Implementação de tutorias  

Cidadania e Desenvolvimento 

Cidadania e Desenvolvimento funciona como disciplina autónoma, sob 

a responsabilidade de um docente do Conselho de Turma. 

Por cada ano de escolaridade, procurar atribuir a disciplina de Cidadania 

e Desenvolvimento preferencialmente apenas a um professor (máximo 

- dois docentes) para promover o trabalho colaborativo em Equipas 

Educativas, facilitando também o processo de articulação com a 

Coordenadora de Cidadania e Desenvolvimento e com as restantes 

Equipas Pedagógicas (Saúde Escolar, Eco-Escolas…). 

Tabela 34 – Especificações curriculares e pedagógicas do 3.º ciclo. 

Ensino secundário – CCH 

Opções 

Curriculares 

Desenvolvimento de 

trabalho prático ou 

experimental com recurso a 

desdobramento de turmas  

- turmas com mais de 20 alunos: 

150 min: Física e Química A e Biologia 

Geologia; 

100 min: Física; Química; Biologia; 

Espanhol (específica) 

- turmas com mais de 24 alunos: 

50 min: Geometria  Descritiva A  

DAC Planificados pelas Equipas Educativas, 

desenvolvidos de forma sequencial nas 

disciplinas envolvidas. 

Alternância, ao longo do 

ano letivo, de períodos de 

funcionamento disciplinar 

com períodos de 

funcionamento 

multidisciplinar, em 

trabalho colaborativo 

Desenvolvimento dos Projetos de 

Cidadania e Desenvolvimento.  O CT deve 

reservar previamente alguns dias do 

calendário escolar para a execução do 

projeto em formato sequencial, 

envolvendo assim as várias disciplinas da 

turma.  
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Dinâmicas 

Pedagógicas 

Aulas de Reforço No 12.º ano: Português e Matemática A; 

Cidadania e Desenvolvimento 

Constitui-se como uma área de trabalho transversal às várias disciplinas, 

sob a coordenação de um dos docentes do Conselho de Turma (o diretor 

de Turma). 

Recomenda-se que, em cada turma, sejam sumariados, no mínimo, 20 

tempos letivos anuais para a concretização dos trabalhos de Cidadania 

e Desenvolvimento.  

Tabela 35 – Especificações curriculares e pedagógicas do ensino secundário – CCH. 

Ensino Profissional 

Opções 

Curriculares 

Desenvolvimento de 

trabalho prático ou 

experimental com recurso 

a desdobramento de 

turmas  

- turmas com mais de 15 alunos: 

Totalidade/parte da carga horária das 

disciplinas da componente técnica 

(sempre que implicar a utilização de 

oficinas, laboratórios, etc.) 

 

DAC Planificados pelo CT, desenvolvidos de 

forma sequencial nas disciplinas 

envolvidas. 

Dinâmicas 

Pedagógicas 

Aulas de Apoio 

recuperação de módulos 

 

Cidadania e Desenvolvimento 

Constitui-se como uma área de trabalho transversal às várias disciplinas, 

sob a coordenação de um dos docentes do CT (professor de AI ou DT). 

Recomenda-se que, em cada turma, sejam sumariados, no mínimo, 20 

tempos letivos anuais para a concretização dos trabalhos de Cidadania 

e Desenvolvimento.  

Tabela 36 – Especificações curriculares e pedagógicas do ensino profissional. 

 

Acrescenta-se à oferta educativa, transversal a todos os ciclos/níveis de ensino, a disciplina 

Português Língua Não Materna para alunos oriundos de outros países. Destaca-se, ainda, a oferta 

educativa do Desporto Adaptado (Natação Adaptada, Boccia), existente na Unidade Especializada em 

Multideficiência e o GADI (com sala de Snoezelen e terapias), no Centro de Recursos para a Inclusão. 

Em colaboração com a autarquia também são desenvolvidas atividades de animação e apoio à 

família no pré-escolar, com acolhimento e prolongamento de horário. O mesmo ocorre no 1.º ciclo, mas 

é promovido pela Associação de Pais.  

 

 Práticas de organização e gestão do currículo e da aprendizagem para uma educação inclusiva 

Enfrentando um caminho de recuperação dos constrangimentos ditados pela pandemia e face à 

necessidade de recuperação, o Agrupamento elaborou e implementou um Plano de Recuperação das 

Aprendizagens no âmbito do Plano 21|23 Escola+, com as necessárias adequações a esta comunidade 

educativa, tendo como objetivo principal o desenvolvimento de ações que permitam a recuperação das 
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aprendizagens dos alunos, bem como a promoção da socialização e do bem-estar físico e mental dos 

mesmos. Estas ações complementaram as já existentes no PPM e incidiram sobre aspetos curriculares, 

organização escolar e recursos de apoio que estão a promover a qualidade e o sucesso dos percursos 

escolares e pessoais dos nossos alunos (cf. Anexo 7).  

Para a prática efetiva de uma educação inclusiva, os horários dos alunos foram ajustados em função 

das suas necessidades, em articulação com o CAA, para que pudessem beneficiar de apoios 

individualizados, como por exemplo, em momentos de avaliação, e de acordo com as medidas aplicadas. 

Os alunos em geral beneficiaram da SAE, com professores de diferentes disciplinas, de forma a poderem 

ver esclarecidas as suas dúvidas. Além disso, em situações específicas e bem definidas, há alunos que têm 

assessorias em determinadas disciplinas, mentorias, acompanhamento próximo do professor de 

educação especial, do psicólogo e de tutorias ou apoio tutorial específico. Este processo foi monitorizado 

e avaliado ao longo do ano, o que permitiu ajustar procedimentos e melhorar as práticas pedagógicas. 

 

 Apoio pedagógico: assessorias e aulas de reforço 

Para implementação do Plano de Recuperação de Aprendizagens, a Direção procedeu à gestão do 

crédito horário recebido. Este plano foi monitorizado, período a período, pelos docentes responsáveis, 

avaliando-se a eficácia das medidas aplicadas a cada aluno, que, quando considerado necessário, tinha 

um Plano de Intervenção Individual. Uma Equipa Inspetiva esteve a acompanhar o processo ao longo do 

ano e avaliou a implementação das medidas, dando especial ênfase ao modus operandi desenvolvido 

pelos docentes envolvidos e relevando o feedback dado aos alunos e respetivos pais e encarregados de 

educação. 

 
Anos de 

escolaridade 

Número de alunos 

Assessoria Aulas de reforço 

Português Matemática Português Matemática 

1.º ciclo 2.º 66 66 Não observado 

2.º ciclo 
5.º 63 63 69 69 

6.º 75 75 72 72 

3.º ciclo 
 

7.º 111 111 Não observado 

8.º 103 103 Não observado 

9.º Não observado 160 160 

Ensino 
Secundário 

- CCH 

10.º Não observado 126 Não observado 

11.º Não observado 

12.º Não observado 61 136 

 Total 418 514 362 437 

Tabela 37 – Números de alunos abrangido pelas aulas de reforço e assessorias. 
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No âmbito do Plano de Recuperação de Aprendizagens, as assessorias a Português e Matemática 

ocorreram no ensino básico, nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, recaindo nos 7.º e 8.º anos o número mais elevado 

de alunos com esta medida pedagógica. No ensino secundário, as assessorias foram atribuídas à disciplina 

de Matemática A, do 10.º ano do ensino secundário CCH. Quanto às aulas de reforço foram atribuídas a 

Português e Matemática nas turmas do 9.º ano e nas turmas dos 5.º e 6.º anos, e ainda Matemática A nas 

turmas do 12.º ano. Os professores assessores e os docentes nas aulas de reforço prestavam apoio mais 

individualizado e, embora focados nos alunos com mais dificuldades, também apoiavam os restantes. 

 

 Apoio pedagógico: Apoio Tutorial, Apoio Tutorial Específico e Mentorias  

Estas ações visam promover a utilização de processos de autorregulação face às aprendizagens 

escolares, procurando melhorar o seu desempenho e as competências pessoais, ou seja, fomentar o 

controlo de comportamentos, de forma intencional e consciente, no decorrer de situações de 

aprendizagem. 

 

 Tutorias / Apoio Tutorial 

O apoio tutorial destina-se a alunos dos 2.º e 3.º ciclos que revelem problemas de aprendizagem, 

atitudes e/ou sociais, é uma medida seletiva que se aplica a alunos com RTP. No 1.º período, o número 

de sessões de Tutoria / Apoio Tutorial, na maioria dos 22 casos monitorizados, foi residual, uma vez que 

estas foram atribuídas na parte final do período. No 2.º período, foram monitorizados 36 alunos e, no 

3.º Período, foram 42 alunos que beneficiaram de Tutoria ou de Apoio Tutorial. De modo a monitorizar 

de forma mais eficaz a assiduidade destes alunos, foi criado um ficheiro partilhado na Drive, ao qual os 

Diretores de Turma tinham acesso, onde os tutores marcam as presenças/faltas dos alunos nas sessões 

de Tutoria / Apoio Tutorial. Destes, destaca-se uma aluna que se encontrava em abandono contínuo, o 

que corresponde a 2,8% dos alunos propostos. No 3.º período, por não se ter conseguido a substituição 

de uma docente tutora que apresentou atestado médico, 4 alunos não tiveram qualquer sessão de 

Tutoria. Assim, o universo para o cálculo da taxa de assiduidade considerado foi 38 alunos em vez dos 

42 alunos identificados. 
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  1.º Período 2.º Período 3.º Período 

  N.º de 
alunos 

% N.º de 
alunos 

% N.º de 
alunos 

% 

Assiduidade 

Nunca 
compareceram 

7  19,4% 15 39,5% 7  19,4% 

Insatisfatória 
(menos de 
metade das 
sessões) 

7  19,4% 2 5,3% 7  19,4% 

Satisfatória 
(entre 50% e 
75% das sessões) 

11 30,6% 9 23,7% 11 30,6% 

Boa 
(mais de 75% das 
sessões) 

11 30,6% 12 31,6% 11 30,6% 

Comportamento 

Insatisfatório 6 27,3 12 33,3 11 26,2 

Satisfatório 10 45,5 17 47,2 23 54,8 

Bom 5 22,7 6 16,7 7 16,7 

Em risco de retenção / retidos ou não 
aprovados (3P) 

12 54,5% 18 50% 10 23,8% 

Nota: os dados sobre o comportamento foram obtidos através dos registos nos Planos de Turma. 
Tabela 38 – Número de alunos abrangidos pelas Tutorias / Apoio Tutorial. 

Constata-se que dos alunos propostos para usufruírem de Tutorias/Apoio Tutorial o risco de 

retenção foi diminuindo ao longo do ano para menos de metade.  

 

 Apoio Tutorial Específico 

O apoio tutorial específico destina-se exclusivamente aos alunos com duas ou mais retenções e 

é considerado uma medida universal. Foram identificados 42 alunos com retenção no ano letivo 

anterior e/ou duas ou mais retenções no seu percurso escolar. No 2.º período, dois destes alunos 

foram transferidos para outros Agrupamentos de Escolas. Deste modo, o balanço dos 2.º e 3.º 

períodos foi efetuado com base nos 40 alunos que permaneceram no Agrupamento e que 

beneficiaram desta medida. Destes, destacam-se 16 alunos, que se encontravam em abandono 

contínuo, o que corresponde a 38,1% dos alunos propostos, no primeiro período e 14 alunos nas 

mesmas condições nos restantes períodos letivos. No 1.º período, foram ministradas apenas quatro 

sessões de Apoio Tutorial Específico devido ao início tardio das mesmas e aos feriados de dezembro 

que coincidiram com o dia atribuído para este apoio. 
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  1.º Período 2.º Período 3.º Período 

  N.º de 
alunos 

% N.º de 
alunos 

% N.º de 
alunos 

% 

Assiduidade 

Nunca 
compareceram 

33  78,6 28 70 28 70 

Insatisfatória 

(menos de 
metade das 
sessões) 

2 4,8 5 12,5 5 12,5 

Satisfatória 

(entre 50% e 
75% das sessões) 

7 16,7 3 7,5 2 5 

Boa 

(mais de 75% das 
sessões) 

0 0 14 10 5 12,5 

Comportamento 

Insatisfatório 6 14,3 6 15 3 7,5 

Satisfatório 14 33,3 13 32,5 15 37,5 

Bom 6 14,3 7 17,5 8 20 

Em risco de retenção / retidos ou não 
aprovados (3.º P) 

31 73,8 26 65 21 52,5 

Em risco de retenção / retidos ou não 
aprovados (3.º P) excluindo os alunos 

em abandono contínuo 
15 57,7% 12 46,2% 7 26,9% 

Nota: os dados sobre o comportamento foram obtidos através dos registos nos Planos de Turma. 
Tabela 39 – Número de alunos abrangidos pelas Apoio Tutorial Específico. 

Verifica-se que, no 3.º período, 33 alunos (82,5%) nunca compareceram ou apresentaram uma 

assiduidade insatisfatória (compareceram a menos de metade das sessões) e também se verifica que 

73,1% dos alunos propostos para usufruírem de Apoio Tutorial Específico transitaram de ano, se 

excluirmos os alunos em abandono contínuo.  

Com base nas atividades desenvolvidas, de uma forma geral, os tutores procuraram conhecer 

melhor os alunos (tutorandos), promovendo um ambiente relacional adequado (empatia, respeito e 

afetividade) de modo a facilitar o seu processo de mudança. Isso permitiu-lhes ajudar cada aluno a 

perceber o que se pretendia desenvolver e a melhorar nas áreas onde apresentavam mais dificuldades. 

Numa primeira fase, tendo em conta o diagnóstico efetuado pelo Conselho de Turma, os tutores 

procuraram consciencializar os alunos dos aspetos que deviam trabalhar para melhorarem o seu 

aproveitamento e/ou comportamento, apontando depois as estratégias para que conseguissem alcançar 

esses objetivos de forma mais autónoma. Os alunos também aproveitaram este apoio para esclarecerem 

dúvidas, consolidarem conteúdos das disciplinas e para se preparem para os momentos de avaliação. 
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 Mentorias  

No âmbito do CAA, com a intervenção do Serviço de Psicologia e em coordenação com a SAE, foram 

propostos diversos alunos do Agrupamento para usufruírem de pedagogia comportamental e de mentoria 

dada por um professor com o intuito de os acompanhar e procurar colmatar necessidades específicas 

diagnosticadas pela EMAEI. Esta ação foi ajustada ao longo do ano, conforme surgiam novos casos, e 

envolveu mais de 30 professores, com horário bem definido e atividades para desenvolver direcionadas 

a cada aluno, especificamente. 

 

 Mentoria de pares 

Na turma 1001, a Diretora de Turma e todo o CT desenvolveram um projeto de mentoria de pares 

com o objetivo de promover, nos alunos, ganhos ao nível das competências sociais e da comunicação, da 

autoestima, da inclusão, da sociabilização e interajuda, bem como um aumento da motivação académica 

e do envolvimento nas atividades escolares, que se refletiu na melhoria dos resultados académicos e do 

nível de relacionamento interpessoal. Surtiu bom efeito e foi do agrado dos alunos. Este projeto de 

mentoria de pares está previsto ser alargado a mais turmas dado o sucesso verificado. 

Na turma 1208 foi implementado um projeto de mentoria de pares intitulado “Vai Ficar Tudo Bem!”, 

coordenado pela DT. Este projeto consistiu numa intervenção de apoio escolar e social aos colegas que 

frequentavam o sétimo ano de escolaridade e resultou de uma parceria entre a EMAEI, o Serviço de 

Psicologia e o GPA. Foi um excelente exemplo de boas práticas em Cidadania e de articulação vertical, que 

deve ser replicado. 

 

 Sala de Apoio ao Estudo 

Na escola Dr. Nuno Simões, este recurso não foi instituído, pois optou-se por direcionar os apoios 

por turma, em sala de aula e frequência da Biblioteca. 

Na escola sede do Agrupamento foi disponibilizado o recurso da Sala de Apoio ao Estudo destinado 

a todos os alunos, com professores de diferentes disciplinas e com um horário semanal praticamente 

assegurado a todas as horas do dia, inerente aos recursos do CAA. A presença dos alunos poderia ser 

voluntária ou indicada pelo CT/EMAEI, que identificava as estratégias a adotar. Nas tabelas seguintes está 

contabilizada a frequência dos alunos e em que disciplinas solicitaram ajuda, tendo sido obtido este 

registo através de uma grelha partilhada online. Na plataforma Moodle foi criada uma página/disciplina 

que contém materiais para os alunos poderem usufruir dos recursos partilhados pelos professores. Esta 

é uma ação que terá continuidade no presente ano letivo, com os respetivos aperfeiçoamentos, pois é 
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uma mais valia. Verificou-se que 87% dos alunos sinalizados para frequentarem a sala de estudo tiveram 

sucesso. Há ainda a realçar o trabalho colaborativo e bem coordenado realizado entre os coordenadores 

da SAE e do CAA. 

Ano MAT PORT GEO FRA ING CFQ HST Total 

7.º 23 105 13 22 14 30 4 211 

8.º 12 51 0 0 0 1 2 66 

9.º 5 1 0 0 0 0 0 6 

Total 40 157 13 22 14 31 6 283 

Tabela 40 – Número de alunos do ensino básico que frequentaram a SAE e disciplinas a que solicitaram apoio. 

Constata-se que, relativamente ao 3.º ciclo, a disciplina que proporcionou mais apoio na sala de 

apoio ao estudo foi a disciplina de Português e que os alunos do 7.º ano estiveram mais presentes, vindo 

este valor a decrescer ao longo do ciclo. 

Ano MAT PORT GEO FRA ING FQ HST BG Total 

10.º 43 5 4 0 0 0 0 1 53 

11.º 9 10 4 6 1 0 2 0 32 

12.º 16 28 0 0 0 0 48 0 92 

Total 68 43 8 6 1 0 50 1 177 

Tabela 41 – Número de alunos do ensino secundário que frequentaram a SAE e disciplinas a que solicitaram apoio. 

Verifica-se, no ensino secundário, que as disciplinas sujeitas a exame final no final do 11.º ano ou 

12.º ano são as mais solicitadas pelos alunos na sala de estudo. Os alunos do 12.º ano foram os mais 

assíduos, o que pode estar relacionado com a diminuição da carga horária semanal e uma maior 

autonomia. 

  

2.1.2. Práticas de inovação 

A disciplina/área disciplinar Cidadania e Desenvolvimento destaca-se ao nível do trabalho 

desenvolvido pelos alunos no âmbito dos projetos. A metodologia de projeto permite a inovação das 

práticas no sentido de lhes proporcionar um melhor desenvolvimento das suas capacidades em todas as 

áreas de competência definidas no PASEO e está enquadrada nos princípios preconizados no PEA. 

Além disso, o facto de muitos docentes estarem a fazer formação no âmbito da Capacitação Digital 

e do projeto PADDE, ao porem em prática os conhecimentos adquiridos está implícita a inovação 

pedagógica, integrando as tecnologias digitais no sistema de ensino, contribuindo para a motivação dos 
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alunos e para o desenvolvimento de competências transversais (Criar, Interagir; Apresentar; Investigar, 

Partilhar e Desenvolver). 

Destaca-se, ainda, o facto de o SPO, além das sessões de orientação vocacional dadas aos alunos do 

9.º ano, os auxiliar a realizarem uma pré-inscrição em cursos profissionais, através de uma plataforma 

concelhia destinada para o efeito. Trata-se de uma prática inovadora que permitiu não só acompanhar o 

projeto vocacional dos estudantes, mas também estabelecer maior articulação com os respetivos 

encarregados de educação, agentes fundamentais no processo de tomada de decisão.  

 

 Iniciativas de inovação curricular e pedagógica  

Os DAC são uma das opções de gestão do currículo, que envolve a concretização de trabalho 

interdisciplinar a partir das Aprendizagens Essenciais das disciplinas intervenientes e, no caso dos cursos 

profissionais, abrangendo também as UFCD/ UC da componente tecnológica, através de trabalho 

colaborativo e de metodologias ativas, em que os alunos têm um papel central, sendo a diferenciação 

pedagógica uma componente essencial das práticas inclusivas. 

No ano letivo 2021/2022, nos 1.º e 2.º ciclos, o número de trabalhos realizados no âmbito das DAC, 

foi bastante satisfatório, pois, na maior parte dos casos, realizaram-se três DAC por turma. Acresce-se que 

a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, com o seu caráter transdisciplinar, poderia ter contribuído 

mais para o desenvolvimento dos respetivos DAC. 

Em relação ao 3.º ciclo, houve turmas que não realizaram nenhum trabalho em DAC ao longo do ano 

letivo, a saber: no 8.º ano, uma turma (13%) e, no 9.º ano, quatro turmas (50%). A maioria das disciplinas 

participou em pelo menos um DAC, com exceção de Ciências Naturais, Oficina de Artes e EMRC que não 

participaram. É de salientar que, à exceção do 9.º ano de escolaridade, se verificou um fraco envolvimento 

da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.  

No ensino secundário, 50% das turmas não realizaram nenhum DAC ao longo do ano letivo, 

verificando-se, de um modo geral, um fraco envolvimento das disciplinas, nomeadamente da componente 

específica, nos CCH, com exceção de Física e Química A e Matemática A, no 10.º ano, e de Biologia e 

Aplicações Informática B, no 12.º ano. O mesmo se verificou relativamente às disciplinas das componentes 

científica e técnica nos cursos profissionais, com exceção de Turismo e Organização e Gestão Empresarial. 

Contudo, comparativamente ao ano transato, de um modo geral, houve um aumento do número de 

DAC realizados por ano de escolaridade, sendo a única exceção o 12.º ano dos CCH. Pela positiva, destaca-

se o 2.º ciclo, cuja média de trabalhos realizados por turma passou de 1 para 3 (no 5.º ano) e para 4,5 (no 
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6.º ano). No entanto, os valores alcançados no 3.º ciclo ainda ficam aquém do ano letivo pré-pandemia, 

ano em que se iniciou a sensibilização para a elaboração e desenvolvimento de DAC (Anexo 8). 

Há ainda a registar, no ensino profissional, a ação desenvolvida pelo GEE e denominada “Apoio de 

Projetos Inovadores/ PAP empreendedoras”, com o intuito de:  

- promover o desenvolvimento de atividades criativas e inovadoras;  

- apoiar o desenvolvimento de projetos técnicos, nomeadamente no âmbito das PAP que deem 

resposta a/em articulação com necessidades pontuais das empresas; 

- desafiar os alunos a criarem produtos novos, de modo a dinamizar a descoberta de jovens 

empreendedores;  

- apoiar e divulgar junto das empresas e comunicação social os projetos elaborados pelos alunos que 

respondam a necessidades da região. 

Várias PAP desenvolvidas por alunos destes cursos têm sido merecedoras de prémios e distinções dado 

a sua relevância e também pela vertente inovadora. 
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2.1.3. Articulação curricular 

Os professores reconhecem que só com a união de esforços é possível atingir o objetivo de uma Escola de excelência, tendo em conta as inúmeras 

exigências inerentes às suas funções docentes. No entanto, é consensual que a Internet e o maior domínio das tecnologias vieram facilitar a articulação 

curricular. 

 Articulação curricular vertical e horizontal 

Quadro síntese das articulações desenvolvidas 

Ações gerais de articulação (horizontal e vertical) 

Anos de Escolaridade / Ciclos em articulação 

Pré-

Escolar 

Transição 

Pré-

Escolar/ 

1.º ano 

1.º 

CEB 

Transição 

4.º / 

5.º ano 

2.º 

CEB 

Transição 

6.º/ 

7.º ano 

3.º 

CEB 

Transição 

9.º / 

10.º ano 

Ensino 

Secundário 

Horizontal 

Planificação anual/mensal conjunta entre os grupos/turma X  X  X  X  X 

Elaboração conjunta de documentos vários (diagnose, formativos, pedagógicos, 

monitorização, avaliação…) 
X  X  X  X  X 

Participação em concursos internos e externos seguindo a metodologia de 

projeto 
X  X  X  X  X 

Vertical 

Planear, participar, partilhar momentos de aprendizagem entre os 

grupos/turmas dos vários anos de escolaridade. 
X X X X X X X X X 

Concertação de propostas curriculares para o acolhimento e  passagem de ciclo 

dos alunos 
 X  X  X  X  

Apresentação das ofertas de cursos profissionais e cursos superiores, bem 

como das respetivas saídas profissionais 
      X X X 

Visita dos alunos do Pré-escolar às instalações do 1.º Ciclo  X        

Visita dos alunos do 1.º Ciclo às instalações do 2.º Ciclo    X      

Visita dos alunos às instalações do 3.º Ciclo e Secundário      X    
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Ações gerais de articulação (horizontal e vertical) 

Anos de Escolaridade / Ciclos em articulação 

Pré-

Escolar 

Transição 

Pré-

Escolar/ 

1.º ano 

1.º 

CEB 

Transição 

4.º / 

5.º ano 

2.º 

CEB 

Transição 

6.º/ 

7.º ano 

3.º 

CEB 

Transição 

9.º / 

10.º ano 

Ensino 

Secundário 

Horizontal/Vertical 

Apresentação de trabalhos/projetos aos diferentes grupos e anos de 

escolaridade, bem como à comunidade escolar, incluindo os projetos 

interdisciplinares 

X X X X X X X X X 

Participação nas atividades do PAA X X X X X X X X X 

Definição de eixos de ação geral e específica nomeadamente na aferição de 

regras de comportamento para melhoria das atitudes e construção da 

cidadania, e na planificação de conteúdos curriculares nas diferentes 

disciplinas com estratégias de atuação para desenvolver competências, 

partilha e troca de experiências (Ex: Aula aberta; Coadjuvações, Biblioteca 

Escolar…) bem como garantir a sequencialidade entre ciclos 

X X X X X X X X X 

Encontro entre os docentes que lecionam os diferentes ciclos (Pré- Escolar/ 

1.º ano; 4.º ano/5.º ano; 6.º ano/ 7.º ano; 9.ºano/ 10.ºano) – Início/Final 

do ano letivo 

 X  X  X  X  

Trabalho colaborativo entre os docentes X X X X X X X X X 

Reconhecimento das necessidades de apoio e respetivo 

reencaminhamento/acompanhamento 
X X X X X X X X X 

Análise do sucesso educativo em termos de eficácia e qualidade e 

propostas de estratégias de melhoria 
X X X X X X X X X 

Identificação de aprendizagens realizadas e não realizadas e propostas de 

estratégias de melhoria 
X X X X X X X X X 

Compilação de informações úteis para a formação de turmas X X X X X X X X X 

Promover  interdisciplinaridade e a transversalidade da Cidadania e 

Desenvolvimento e Tecnologias de Informação 
X X X X X X X X X 

Participação em projetos variados e transversais a diversas disciplinas X X X X X X X X X 

Realização de DAC  X X X X X X X X 

Aula aberta – colaborar para melhorar e observar para melhorar  X X X X X X X X 

Tabela 42 – Síntese da articulação horizontal e vertical. 
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Foram muitos as ações e projetos desenvolvidos com o envolvimento de turmas de diferentes ciclos, 

o que implicou a articulação vertical e horizontal, tal como consta nos diversos relatórios apresentados. 

Como exemplo destaca-se: 

- a candidatura apresentada à segunda edição do Prémio Gandhi de Cidadania e Desenvolvimento 

da Direção Geral de Educação. Este projeto da turma 1104 abordou o tema dos Oceanos, tendo sido 

dinamizado em articulação com a turma 803, coordenado pelas respetivas DT, e envolveu também três 

turmas do 1.º ciclo: NS2, NS4 e ESM3.  

- o projeto PES por ter implementado 22 atividades (algumas das atividades habituais, devido à 

pandemia, não foram tão pouco planificadas) na área da saúde e bem-estar, que resultam da colaboração 

entre várias disciplinas, diversas entidades e equipas, tais como: Cidadania e Desenvolvimento, Eco-

escolas, Parentalidade, Área disciplinar de Educação Física, Desporto Escolar, EMAEI, Associação de Pais, 

o “Projeto Mais Vale Prevenir”, o Município de Famalicão, o ACeS de V. Nova de Famalicão, a PASEC, etc. 

Estas ações dirigem-se a todos os anos de escolaridade, coordenadas por diferentes docentes que 

interagem desde a conceção à avaliação das atividades desenvolvidas, contando com a colaboração da EA 

neste processo. Pode constatar-se no relatório PES (cf. Anexo 9) que a maioria dos alunos respondentes 

ao inquérito realizado sobre o grau de satisfação posicionou-se positivamente quanto ao interesse nas 

atividades desenvolvidas, tendo sido uma participação voluntária. Na continuação do mesmo inquérito, 

os itens: as atividades realizadas favorecem a minha autoestima; a minha autonomia; a convivência com 

os outros; a motivação para frequentar a escola; o respeito pela diversidade humana e cultural; o respeito 

por opiniões diferentes e contribuem para a minha saúde e bem-estar ficaram, na maioria dos casos, no 

“Concordo” ou “Concordo totalmente”. 

 Projetos transversais no âmbito de um desenvolvimento para uma cidadania ativa 

Uma disciplina/área disciplinar transversal é a Cidadania e Desenvolvimento, pois constitui um 

espaço privilegiado para a promoção da missão, princípios e valores do PEA, nomeadamente do 

desenvolvimento para uma cidadania ativa: atitudes, comportamentos e valores que permitam aos alunos 

serem agentes ativos e transformadores da sua comunidade, capazes de contribuírem para uma cidadania 

responsável. 

Nos 2.º e 3.º ciclos, 87,5% dos docentes considerou que o empenho / envolvimento geral dos seus 

alunos nas atividades de Cidadania e Desenvolvimento foi muito satisfatório e um docente (12,5%) 

considerou o empenho/envolvimento geral dos seus alunos como excelente. Os coordenadores/ 
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Conselhos de Turma consideraram que os projetos deram um bom contributo para as aprendizagens dos 

alunos e desenvolvimento de uma cidadania ativa.  

Dado que no ensino secundário esta é uma área transversal, apresenta-se na tabela seguinte as 

médias de tempos letivos sumariados e a avaliação global dos projetos realizados no âmbito de Cidadania 

e Desenvolvimento.  

Número de tempos 
letivos sumariados 

(média) 

Avaliação global dos projetos 
(Média) 

Empenho dos alunos nas  
atividades (escala de 1 a 5) 

Contributo do projeto  para 
as aprendizagens  dos 
alunos (escala de 1 a 5) 

Sucesso /qualidade do  
produto final do projeto 
(escala de 1 a 5) 

16,2  4,3  4,3  4,4 

Tabela 43– Balanço global dos projetos desenvolvidos no âmbito de Cidadania e Desenvolvimento no ensino secundário, no ano 

letivo 2021-2022.  

O empenho dos alunos nas atividades de Cidadania e Desenvolvimento, no ensino secundário, foi 

considerado bom, tendo sido classificado com o valor médio de 4,3. Os coordenadores/Conselhos de 

Turma consideraram que os projetos deram um bom contributo para as aprendizagens dos alunos e 

desenvolvimento de uma cidadania ativa. O sucesso / qualidade do produto final dos projetos foi também 

considerado bom (média de 4,4).  

Como pontos fortes dos projetos desenvolvidos foram salientados pelos professores sobretudo o 

envolvimento dos alunos nas atividades e o espírito de trabalho e de entreajuda entre os elementos da 

turma. Foi também destacado como ponto forte o facto de os projetos permitirem aos alunos trabalhar 

de forma ativa e muito consistente as várias áreas de competências e os valores do PASEO.  

Quanto à opinião dos alunos do ensino secundário, analisadas as respostas dadas a um questionário 

por inquérito, estas revelam um elevado nível de satisfação relativamente aos projetos de Cidadania e 

Desenvolvimento das suas turmas. As opiniões dos alunos são consistentes com a avaliação realizada 

pelos Conselhos de Turma, que classificou como bom o empenho dos alunos nas atividades, o contributo 

do projeto para as aprendizagens dos alunos e o sucesso /qualidade do produto final do projeto. 

Os projetos das turmas constituem importantes oportunidades de articulação curricular e de 

mobilização/aplicação de conteúdos de diferentes disciplinas. A divulgação dos projetos dos alunos e das 

boas práticas desenvolvidas em Cidadania e Desenvolvimento foi a 7 e 8 de abril e constituiu uma iniciativa 

importante para promover a participação cívica dos alunos, contribuindo para a valorização da cidadania 

e da democracia, do espírito de solidariedade e de voluntariado de toda a Comunidade Educativa. 
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 Articulação das atividades curriculares com as extracurriculares 

Sempre que surge uma atividade extracurricular, proposta pela comunidade educativa ou não, são 

envidados todos os esforços pelos docentes, pelos conselhos de turma, pela Direção e por todos os que 

estão envolvidos nessa atividade, no sentido de proporcionar aos alunos a otimização do seu tempo em 

atividades curriculares e a necessidade/oportunidade de o conciliar com a(s) atividade(s) extracurricular. 

Para isso há horários flexíveis e ajustados de modo a que as atividades extracurriculares se possam 

concretizar, e estuda-se a melhor maneira de o aluno não ser prejudicado em qualquer momento, com 

reposição de aulas, aulas de apoio suplementares, assessor se necessário, mesmo o processo de avaliação 

que é ajustado às circunstâncias do aluno, etc. Há um conjugar de esforços que são negociados e 

acertados entre os diversos intervenientes (alunos, pais e encarregados de educação, promotores da 

atividade) para minimizar algum contratempo que possa surgir.  

No ano letivo em análise, poder-se-á referir como exemplos de atividades extracurriculares que foram 

devidamente articulados com as atividades curriculares, de modo a que todos os envolvidos 

considerassem viável a sua participação as seguintes: 

- a atividade UBUNTU; 

- a participação de alunos e professores nos projetos de Erasmus+; 

- o espetáculo denominado “Somos nós” cujo objetivo fundamental era conseguir que os alunos 

refletissem e discutissem o tema da diferença e a inclusão tenso sido considerado um programa artístico 

de intervenção social e pedagógica; 

- as atividades desenvolvidas no âmbito do Desporto Escolar; 

- as atividades desenvolvidas pela Biblioteca Escolar;  

- as atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto da Educação para a Saúde; 

- as atividades desenvolvidas no âmbito da PASEC que, através da concretização de dinâmicas de grupo, 

fomentam as competências pessoais, relacionais e sociais, em situação extracurricular. Estas atividades 

são transversais a qualquer ciclo, têm caracter opcional e lúdico e visam desenvolver a cidadania, o 

espírito crítico, a confiança no outro e em si próprio, bem como melhorar a autoestima e a inclusão. Para 

além disso, completam a formação dada na Escola, são do agrado de muitos jovens e constituem um bom 

exemplo de articulação das atividades curriculares com as extracurriculares. 

 

2.2. Avaliação do processo de ensino aprendizagem 

2.2.1. Estratégias de promoção do sucesso 
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 Desenvolvimento de estratégias diversificadas conducentes à melhoria das aprendizagens, 

incluindo o espírito critico, resolução de problemas e trabalho de equipa 

As estratégias/atividades educativas que foram mais dinamizadas nas aulas da disciplina de 

Cidadania e Desenvolvimento dos 2.º e 3.º ciclos foram as reflexões individuais ou em grupo (100%), a 

pesquisa orientada de informação (87,5%), a análise de documentos (75%), campanhas de sensibilização 

(62,5%), a participação em eventos (62,5%) e a participação em desafios / concursos (62,5%). Foram 

também dinamizadas manifestações, campanhas, ações de voluntariado, exposições, palestras e 

workshops.  

Constata-se, assim, que o trabalho desenvolvido pelos alunos nesta disciplina foi muito focado em 

práticas pedagógicas participativas, criativas e dinâmicas, conducentes à melhoria das aprendizagens, 

incluindo o espírito critico, resolução de problemas e trabalho de equipa, como preconiza a EECE do 

Agrupamento, privilegiando o desenvolvimento dos valores, princípios e áreas de competências definidas 

no PASEO. 

Nas outras disciplinas não foram monitorizadas as estratégias diversificadas conducentes à melhoria 

das aprendizagens, incluindo o espírito critico, resolução de problemas e trabalho de equipa, apesar de 

terem sido aplicadas. Reconhecemos que não é fácil quantificar a sua aplicação uma vez que são 

diversificadas, de aula para aula e dentro da mesma aula.  

 

 Primazia da metodologia de projeto e das atividades experimentais  

No ano letivo de 2021/2022, estiveram ativos, no nosso Agrupamento, cerca de cem projetos 

(Anexo 10): 23 projetos desenvolvidos em parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão; 

25 projetos desenvolvidos com diversos parceiros ou associações de Vila Nova de Famalicão e locais; 

16 projetos desenvolvidos com diferentes Ministérios (Educação, Ciência, por exemplo) e entidades 

de todo o país; e, por último, 32 projetos internacionais: projetos desenvolvidos com outros países, 

sobretudo, mas não só, ao abrigo do Programa Erasmus+. Todos tiveram uma boa avaliação, que 

consta da plataforma criada para registo/coordenação/avaliação das atividades do PAA e foram vários 

os projetos premiados.  

Nos projetos desenvolvidos localmente, destaca-se a grande dinamização promovida pela 

Equipa da Saúde Escolar que desenvolve muitos projetos/ações nas diversas escolas do Agrupamento, 

articulando com inúmeras pessoas/entidades e cuja avaliação feita pelos intervenientes mostra serem 

inteiramente do seu agrado. 
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As atividades experimentais estão incluídas em diversos projetos e atividades do PAA, nas 

planificações de diversas disciplinas, sempre que os conteúdos permitem uma abordagem de caráter 

mais prático e, também, nas diferentes especificações curriculares e pedagógicas adotadas em cada 

ciclo/nível de ensino, fazendo também parte da planificação de vários DAC desenvolvidos. Por 

exemplo, na turma 1001, realizou-se um DAC que consistiu numa atividade experimental, com recurso 

a um sensor de movimento e à calculadora gráfica, denominado “Bola saltitona” que envolveu as 

disciplinas de Matemática A e Física e Química A.  

No ensino profissional, destaca-se a ação desenvolvida pelo GEE denominada “Aulas práticas” 

que são ministradas por técnicos de empresas/instituições com o objetivo de criar momentos de troca 

de experiências com a presença dos técnicos das empresas, em contexto de sala de aula, no sentido 

de adequar as práticas implementadas na escola às práticas desenvolvidas nas empresas. 

Devido às diferentes formas de registo, muitas vezes em sumários das respetivas aulas, não é 

viável contabilizar com precisão a quantidade de atividades experimentais desenvolvidas, contudo, 

“aprender fazendo” é uma prática usual no Agrupamento. 

 

 Manutenção de ambientes propícios à aprendizagem dentro da sala de aula 

A prática de supervisão pedagógica no Agrupamento denominada “Aula Aberta – Observar para 

Melhorar”, já anteriormente referida, é uma mais valia para a manutenção de ambientes propícios à 

aprendizagem dentro da sala de aula. Recorrendo aos relatórios elaborados pelos responsáveis por estas 

ações, confirma-se o sucesso desta medida que, por isso, deve continuar a ser aplicada (Anexo 11). 

O trabalho colaborativo em contexto de sala de aula foi muito relevante, pois, segundo as respostas 

obtidas no inquérito de avaliação da ação denominada “Aula Aberta – Colaborar para Melhorar”, 

possibilitou supervisionar melhor os alunos, mantê-los mais envolvidos nas tarefas, esclarecer melhor as 

dúvidas por eles colocadas e uma gestão do tempo mais eficaz, que facilitou o cumprimento dos objetivos 

previstos para essas aulas (Anexo 12). 

Com as implicações das medidas impostas pelo Dec. Lei 54, os professores sentiram necessidade de 

fazer formação sobre a inclusão, complementada com a formação sobre o DUA, mais a formação e 

aplicação do projeto MAIA. Deste modo, hoje, estão mais preparados/alertados para a necessidade de 

criarem ambientes propícios à aprendizagem, promoverem práticas de diferenciação pedagógica, 

utilizarem materiais, espaços, tempos, estratégias e recursos variados, ambientes de aprendizagem 

positivos que potenciem a aprendizagem de todos, implementaram a avaliação formativa contínua, com 

feedback de qualidade, num ensino inclusivo, orientado para as necessidades dos alunos e organizarem 
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uma sala de aula flexível. Em conjunto, foram definidas quais as medidas a mobilizar e a reformulação das 

existentes, fundamentando-se em evidências decorrentes de uma monitorização sistemática do 

desempenho dos alunos e da eficácia das medidas implementadas. 

Além disso, quando os alunos dos cursos profissionais vão para FCT, a Direção reorganiza o horário 

dos docentes que lecionam estas turmas e faz um aproveitamento/ajustamento de recursos, de modo a 

rentabilizar a sua prestação de serviço em prol da melhoria das aprendizagens e/ou bem-estar dos alunos 

que permanecem na escola, contribuindo assim para a manutenção de ambientes propícios à 

aprendizagem dentro da sala de aula. 

 

2.2.2. Equidade e Inclusão 

De acordo com o Dec. Lei 54/2018, Lei 116/2019 e a Declaração de Retificação 47/2019 foram 

mobilizadas medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão por todos os agentes educativos, neste 

Agrupamento, e incluídas nos documentos estruturantes. A EMAEI tem a missão de sensibilizar e 

esclarecer sobre os procedimentos de todos os docentes, em particular, os professores titulares de turma 

e os diretores de turma, para a implementação do novo enquadramento legal da educação inclusiva. Cada 

vez estão mais interiorizadas e em prática as abordagens multinível em educação e os docentes refletem 

conjuntamente sobre a necessidade de desenvolver competências de intervenção educativa a adotar para 

responder às diferenças individuais. Periodicamente são discutidas as ações a desenvolver pelos pares 

pedagógicos e monitorizados os modos integrados de implementação da escola inclusiva, através do 

trabalho colaborativo entre docentes. Com a implementação do Projeto MAIA, é realçada a importância 

da avaliação e da flexibilidade das práticas como fator fundamental de inclusão. 

 

 Medidas universais, seletivas e adicionais de inclusão das crianças e dos alunos 

Dada a dispersão e multiplicidade de instrumentos e procedimentos que são consagrados em todos 

os níveis de ensino relativos às medidas universais, privilegiou-se em monitorizar as medidas seletivas e 

adicionais (quadro abaixo), que sendo mais exigentes requerem mais atenção e cuidado. 

Ciclo/Ensino 
N.º de alunos 

sinalizados à EMAEI 

Medidas aplicadas 

Transição 

Taxa de transição  
% 

Medidas 
seletivas 

Medidas 
adicionais 

 

Pré-escolar 12 
Referenciados para recursos 

externos 
- - 

1.º ciclo 25 21 4 23 92 
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2.º ciclo 17 15 2 15 88,2 

3.º ciclo 60 54 6 51 85 

Secundário 21 14 7 20 95,2 

Profissional 

1.º e 2.º 
anos 

36 36 0 Em avaliação 

3.º ano 7 7 0 7 100 

Total 178 147 19 116 89 

Tabela 44 - N.º de alunos com medidas universais, seletivas e adicionais por ciclo de ensino, incluindo o jardim-de-infância e 

respetivas taxas de transição 

Face à tabela acima exposta, contendo o número de alunos sinalizados à EMAEI, regista-se que as 

medidas seletivas foram as mais referenciadas, com forte incidência no 3.º ciclo e, ainda que em menor 

número, nos 1.º e 2.º anos do ensino profissional. Em função dos valores registados na taxa de transição, 

poder-se-á dizer que as medidas seletivas e adicionais se têm mostrado eficazes. 

 

 Práticas de promoção da excelência escolar 

Os professores desde o início do ano planificam as suas aulas e atividades extracurricular de modo 

a promover a excelência escolar. Refletem também sobre as suas práticas de sucesso, direcionadas para 

todos os alunos. Analisam o progresso dos seus alunos como um todo, identificando por aluno quais são 

as suas dificuldades/potencialidades, refletindo se as medidas aplicadas estão a surtir efeito, reajustando 

e redefinindo estratégias de remediação em área disciplinar/departamento, em conselho de turma, e 

ainda, em reuniões parcelares de disciplina/ano, por vezes informais, com os professores tutores, de 

assessoria, mentores, da mesma disciplina, que eram docentes no(s) ano(s) anterior(es) dessa 

turma/desse aluno e têm um Know-how que permite esclarecer/ajudar a perceber cada um em particular, 

sem o rotular, com o intuito de adequar a sua atuação e melhorar o seu rendimento escolar, bem como 

o desenvolvimento das suas capacidades definidas no PASEO, numa partilha de experiências e saberes.  

O recurso à sala de estudo, as aulas de reforço, as assessorias, as mentorias e também os 

departamentos abertos são exemplo de valências importantes que complementam/melhoram o trabalho 

desenvolvido em sala de aula e possibilitam um acompanhamento mais personalizado e ajustado a cada 

aluno, em particular, promovendo a melhoria das aprendizagens e, consequentemente, a excelência. 

Além disso, os prémios de excelência e mérito também funcionam como um desafio aos limites de cada 

aluno, potenciando melhorar as metas de cada um, rumo à excelência. 
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 Medidas de prevenção da retenção, abandono e desistência. 

Para além de todas as medidas e estratégias definidas por lei, o Agrupamento, pelo facto de estar 

inserido num TEIP, desenvolve várias atividades/ações em função dos recursos concedidos no âmbito 

deste projeto. Assim, e no sentido de prevenir e diminuir a retenção, abandono e desistência, o 

Agrupamento usufrui do acompanhamento dos alunos por uma assistente social, por um serviço de 

psicologia com diversos psicólogos e também de uma animadora sociocultural. Com a intervenção destes 

elementos, conjugando esforços com o trabalho desenvolvido pela EMAEI e a Equipa PES, é possível 

proporcionar um acompanhamento mais personalizado a cada aluno sinalizado em 

absentismo/abandono escolar.  

Deste modo, com envolvimento e a articulação regular, quer com a comunidade escolar (técnicos 

especializados, professores titulares de turma, diretores de turma, professores de apoio, coordenadores 

de escolas, alunos e encarregados de educação, assistentes técnicos, órgãos de direção), quer com a 

comunidade local (SAAS, CPCJ, PASEC, EUROBAIRRO, Centros de Saúde, Câmara Municipal, Segurança 

Social, Gabinete de Apoio à Vítima, CAFAP, Junta de Freguesia, Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE, 

Ministério Público, GAS), são desenvolvidas as medidas de prevenção da retenção, abandono e 

desistência, procurando contribuir para uma educação verdadeiramente inclusiva. 

O trabalho desenvolvido pelos diretores de turma junto dos EE, alunos, pelos CT e pela EMAEI, tem-

se revelado importante na prevenção da retenção, abandono e desistência. Uma ferramenta bastante 

importante é também a elaboração de instrumentos de planeamento curricular de turma que são 

desenvolvidos, monitorizados e avaliados pelo CT, ao longo do ano letivo. 

A tabela seguinte sintetiza as intervenções realizadas e o número de alunos acompanhados pelos 

psicólogos afetos ao SPO. 

 

N.º de alunos/as 

acompanhados/as  

COM sinalização na EMAEI 

N.º de alunos acompanhados 

pontualmente SEM sinalização 

na EMAEI 

Total  

Alunos  

Avaliações 

cognitivas 

Total 168 65 233 26 

Tabela 45 – Número de intervenções realizadas pelo SPO e número de alunos acompanhados.  

 

Neste processo de acompanhamento foram realizadas intervenções diretas e dirigidas quer aos 

alunos, quer às famílias/encarregados de educação, de forma contínua ou em situações pontuais/em 

crise, de modo a colaborar e a promover o sucesso escolar dos alunos, nomeadamente a aproximação à 

assiduidade plena, a combater o abandono e absentismo escolar, a fomentar o envolvimento e a 
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capacitação das famílias para o processo de aprendizagem, de forma positiva, mobilizando os diversos 

agentes educativos.  

 

2.2.3. Avaliação para e das aprendizagens 

No ano letivo 2021/22, o Agrupamento iniciou a implementação do Projeto MAIA no ensino básico. 

A avaliação dos alunos passou a centrar-se nos domínios de cada disciplina, articulados com critérios 

transversais comuns a todo o Agrupamento, e foi apurada com base na qualidade das prestações 

realizadas, por aplicação de uma diversidade de instrumentos de recolha de informação e no respeito 

pelos critérios de avaliação de cada disciplina.  

A equipa responsável forneceu toda a informação considerada necessária, apresentando sugestões 

de procedimentos e de práticas. Nas diversas reuniões realizadas, deu indicações/esclarecimentos a toda 

a população envolvida neste processo, alunos, professores e também pais e EE. Para auxiliar os docentes, 

apresentou exemplos de aplicação dos novos métodos de avaliação e criou uma grelha em Excel que 

facilita o registo e o cálculo da avaliação sumativa a atribuir, em resultado da aplicação de instrumentos 

diversificados e dos valores obtidos nos vários domínios. Ao longo do ano, procedeu à monitorização e 

avaliação do novo processo avaliativo e, no final de cada período, para fazer um ponto de situação 

relativamente ao trabalho desenvolvido, implementou inquéritos por questionários a docentes, alunos e 

EE. Após a recolha das respostas, a equipa MAIA fez a sua análise e refletiu sobre os pontos fortes, 

fragilidades e sugestões de melhoria apresentadas, que constam no relatório em anexo (Anexo 13)  

 

 Aferição de critérios e diversidade de instrumentos de avaliação  

Os professores, para cada tarefa de avaliação, aperfeiçoaram o tipo de informação fornecido aos 

alunos sobre o desempenho necessário para desenvolver com sucesso as diversas competências, muitas 

vezes recorrendo a rubricas de avaliação, onde estão definidos os critérios que traduzem os aspetos mais 

relevantes a serem avaliados nessa mesma tarefa. Nas rubricas, para cada um desses critérios foi 

elaborado um conjunto de descrições de níveis de desempenho. As definições de critérios para a avaliação 

de uma tarefa, assim como as descrições dos níveis de desempenho e das rubricas, muitas vezes 

envolveram os alunos. Este envolvimento é considerado bastante relevante para que pudessem 

compreender melhor o que era expectável aprenderem e o que seria tido em conta na avaliação do seu 

trabalho.  
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A definição de critérios e descritores, aliada à planificação pormenorizada dos diferentes momentos 

de avaliação, vieram acrescentar aos docentes mais reuniões de trabalho, mais momentos de reflexão 

conjunta, algumas ações de formação e muito trabalho colaborativo para assimilarem as dinâmicas do 

projeto e esclarecerem as suas dúvidas. 

 

 Utilização de instrumentos de avaliação formativa (primordial) e sumativa 

Com o projeto MAIA, a avaliação passou a ser fundamentalmente sustentada por uma dimensão 

formativa e é parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, tendo por objetivo central a sua 

melhoria, baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto 

referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação.  

Tornou-se obrigatório diversificar os instrumentos de avaliação e, desta forma, promoveu-se a 

inclusão de todos os alunos e a equidade na avaliação, uma vez que assim, aos alunos que evidenciam 

mais dificuldades na concretização de uma determinada tarefa, é dada a possibilidade de conseguirem 

progredir nas suas aprendizagens através do desenvolvimento de outro tipo de tarefa. Há a registar que 

92,7% dos professores respondentes considerou que o sistema de avaliação formativa contribuiu para a 

melhoria das aprendizagens dos alunos. No entanto, a maioria dos professores “não está decidida” ou 

“concorda” com o facto de este projeto contribuir para a melhoria das aprendizagens e dos resultados 

académicos dos alunos. Por seu lado, os discentes apesar de considerarem ser mais difícil autoavaliarem-

-se concordam ou concordam totalmente que as suas aprendizagens e resultados melhoraram. 

Os instrumentos de avaliação mais utilizados foram grelhas de observação/registo, questionários 

orais/escritos, questões-aula, listas de verificação, debates, trabalhos de pesquisa, produção de textos, 

testes de aproveitamento/aptidão, relatórios de atividades, portefólios e reflexões críticas, trabalhos de 

grupo, apresentações orais, jogos, mas também foram realizadas avaliações utilizando o Padlet, o Kahoot 

e os Quizizz. No relatório, não se distingue quais os instrumentos aplicados na avaliação sumativa ou na 

formativa. 

 

 Feedback regular e de qualidade 

Após a aplicação de cada tarefa de avaliação, foi fornecido feedback aos alunos sobre a mesma (oral, 

escrito, individual ou grupo). É a partir dos critérios e das descrições dos níveis de desempenho que se 

pode distribuir feedback de elevada qualidade a todos os alunos, e estes também corroboram desta 
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opinião. Verificou-se nas respostas dadas aos questionários que quase todos os docentes consideram ter 

dado feedback diversificado e de qualidade. 

Quanto à opinião dos pais e EE sobre a aplicação deste projeto, a maioria dos EE (69,1%) afirma que 

compreendeu o novo modelo de avaliação, concorda que este modelo de avaliação contribui para a 

melhoria dos resultados escolares (63%), embora alguns afirmem que não tiveram conhecimento ou que 

lhes foi difícil perceber qual era a classificação atribuída na avaliação sumativa que os seus educandos 

realizavam. 

Foi grande o esforço realizado pela comunidade educativa envolvida do projeto MAIA, em particular 

pelos coordenadores do mesmo. Estes apoiaram e realizaram todas as ações necessárias para minimizar 

o dispêndio de tempo e otimizar práticas avaliativas, sempre com a preocupação de que os alunos não 

saíssem prejudicados com as dificuldades manifestadas pelos docentes na concretização do projeto. 

Avaliado o impacto das ações desenvolvidas, em conjunto, procuraram novos processos e registos que 

facilitem a continuidade de implementação do projeto no presente ano letivo. 

 

3. Clima Escolar  

3.1. Bem-estar dos alunos e trabalhadores não docentes 

3.1.1. Desenvolvimento pessoal e emocional.  

Tendo como objetivo avaliar o grau de satisfação dos alunos e dos trabalhadores não docentes sobre 

o dia a dia do Agrupamento em algumas das suas múltiplas vertentes, a EA aplicou, durante o mês de 

junho de 2022, inquéritos sobre o “Grau de Satisfação” acerca do clima escolar, com 29 questões e com 

recurso ao Google Forms. Responderam 96 alunos do 4.º ano e 664 alunos dos 2.º, 3.º ciclos e ensino 

secundário (Anexo 14). 

Desse inquérito foram selecionados os itens que, de alguma forma, poderão contribuir para a 

avaliação dos aspetos previstos neste ponto do relatório. 

ALUNOS 
 
Itens do inquérito “Grau de Satisfação” 
 

Interpretação dos dados 

Medidas de prevenção e 
proteção de comportamentos de 
risco 

14. Os professores resolvem bem as 
situações de indisciplina. 

63% dos alunos dos 2.º, 3.º ciclos e 
Secundário situaram-se entre o grau 
de satisfação Sempre e Muitas Vezes  

21. Os adultos da minha escola ajudam-me 
sempre que preciso. 

97% dos alunos do 4.º ano e 67% 
dos alunos dos restantes ciclos 
situaram-se entre o grau de 
satisfação Sempre e Muitas Vezes 

25. Sinto-me seguro(a) na escola. 96% dos alunos do 4.º ano e 79% 
dos alunos dos restantes ciclos 
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situaram-se entre o grau de 
satisfação Sempre e Muitas Vezes 

28. Já fui vítima de bullying nesta escola. 13% dos alunos dos 2.º, 3.º ciclos e 
Secundário situaram-se entre o grau 
de satisfação Sempre e Muitas Vezes 

Medidas de orientação escolar e 
profissional 
 

13. Na escola sou apoiado para fazer as 
minhas escolhas de orientação escolar e 
profissional. 
 

63% dos alunos dos 2.º, 3.º ciclos e 
Secundário situaram-se entre o grau 
de satisfação Sempre e Muitas Vezes 

Reconhecimento e respeito pela 
diversidade 
 

22. Na escola os alunos respeitam as 
diferenças entre uns e outros. 

90% dos alunos do 4.º ano e 57% 
dos alunos dos restantes ciclos 
situaram-se entre o grau de 
satisfação Sempre e Muitas Vezes 

23. Eu respeito os adultos que trabalham na 
escola. 

97% dos alunos do 4.º ano e 92% 
dos alunos dos restantes ciclos 
situaram-se entre o grau de 
satisfação Sempre e Muitas Vezes 

27. Considero esta escola inclusiva. 70% dos alunos dos 2.º, 3.º ciclos e 
Secundário situaram-se entre o grau 
de satisfação Sempre e Muitas Vezes 

Tabela 46 - Itens retirados do inquérito sobre o grau de satisfação dos alunos relativamente ao clima de escola. 

 

Relativamente às “Medidas de prevenção e proteção de comportamentos de risco”, os 

respondentes revelaram um grau de satisfação elevado, considerando a escola segura e acolhedora. No 

entanto, há a registar que 13% dos alunos afirmaram já terem sido vítimas de bullying (item 28), o que 

merece uma reflexão séria sobre este aspeto.  

Ainda há a considerar que no 1.º ciclo houve um total de 63 alunos acompanhados pela técnica do 

Serviço Social, dos quais 48 estavam sinalizados à EMAEI e 15 foram acompanhados pontualmente. 

Realizaram-se também 155 atendimentos aos alunos e às famílias, 3 visitas domiciliárias e 10 sinalizações 

à CPCJ. 

Para além disso, o SPO interveio com 140 sessões, em 24 turmas, num total de 447 alunos. 

Passando à avaliação das “Medidas de orientação escolar e profissional”, de acordo com o 

inquérito “Grau de Satisfação”, a maioria dos alunos sentiu-se apoiada na suas escolhas e orientações 

profissionais. 

No seguimento da concretização deste objetivo, o Agrupamento levou a cabo o Programa concelhio 

de Intervenção de Carreira - “Eu Pertenço ao Meu Futuro” (Orientação Vocacional), direcionado para os 

alunos do 9.º ano, que foi dinamizado pelo SPO. Avaliado este programa, a grande maioria dos alunos 

intervenientes manifestou-se satisfeita (87% dos respondentes ao inquérito final de avaliação desta ação).  

Este mesmo programa também se estendeu aos alunos do 12.º ano, designadamente na 

participação na 19.ª Mostra da Universidade do Porto, na qual participaram 54 alunos e, ainda, na 

promoção de uma sessão de esclarecimento sobre o Acesso ao Ensino Superior, que envolveu 153 alunos. 
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Relativamente aos cursos profissionais, o SPO auxiliou os alunos a pré-inscreverem-se numa 

plataforma concelhia destinada para o efeito.  

Quanto ao Reconhecimento e respeito pela diversidade, tendo em conta que há uma consciência 

coletiva de acolhimento dos alunos de outras nacionalidades, destacando-se os alunos brasileiros e 

circunstancialmente os ucranianos, a escola não pôde olvidar esta situação. Os mecanismos de respeito 

pela diversidade passaram pela sensibilização dos DT e dos alunos das respetivas turmas para a aceitação 

e respeito pelo outro com vista à sua integração plena na comunidade educativa.  

Em termos de ações concretas, foi, entre outras, dinamizado o projeto “Com(vivência)s com 

Direitos”, possibilitando a reflexão sobre problemas inerentes às sociedades multiculturais e ainda as 

inúmeras mobilidades integradas no projeto Erasmus+, cuja essência é exatamente conhecer outros 

povos e promover intercâmbios que visam o respeito pela diversidade cultural. 

Sendo uma realidade que se está a afirmar, a de maior n.º de alunos provenientes de outras 

culturas, assim como a de uma escola cada vez mais inclusiva, é da responsabilidade da mesma promover 

ações específicas de aceitação e de respeito pela diversidade. 

Para estes parâmetros em avaliação, também o grupo dos trabalhadores não docentes foram 

chamados a responder, através do já referido inquérito de “Grau de Satisfação”, num total de 32 pessoas 

(81% são Assistentes Operacionais e 19% são Assistentes Técnicos). A tabela seguinte espelha os 

resultados obtidos. 

TRABALHADORES NÃO 
DOCENTES 

 
Itens do inquérito “Grau de Satisfação” 
 

Interpretação dos dados 

Medidas de prevenção e 
proteção de comportamentos 
de risco 

05. As lideranças gerem bem os conflitos.  

31% dos respondentes situaram- 
-se entre o grau de satisfação 
Sempre e Muitas Vezes  
 

13. As situações de indisciplina são bem 
resolvidas.  
 

31% dos respondentes situaram- 
-se entre o grau de satisfação 
Sempre e Muitas Vezes  

Reconhecimento e 
respeito pela diversidade 

 

11. A escola propicia um ambiente escolar 
inclusivo. 

59% dos respondentes situaram- 
-se entre o grau de satisfação 
Sempre e Muitas Vezes  

Tabela 47 - Itens retirados do inquérito sobre o grau de satisfação dos trabalhadores não docentes relativamente ao clima de escola. 

Da análise dos dados, e de acordo com este grupo de respondentes, “As Medidas de prevenção e 

proteção de comportamentos de risco” não são eficazes, pois considera-se que a gestão dos conflitos e 

as situações de indisciplina não são bem geridas. 
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3.1.2.  Apoio ao bem-estar 

O envolvimento e a articulação regular, quer com a comunidade escolar (técnicos especializados, 

professores titulares de turma, diretores de turma, professores de apoio, coordenadores de escolas, 

alunos e encarregados de educação, assistentes técnicos, órgãos de direção), quer com a comunidade 

local (SAAS, CPCJ, PASEC, EUROBAIRRO, Centros de Saúde, Câmara Municipal, Segurança Social, Gabinete 

de Apoio à Vítima, CAFAP, Junta de Freguesia, Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE, Ministério Público, 

GAS), contribuíram para o bem-estar e o sucesso educativo de toda a comunidade escolar. 

A partir do inquérito do “Grau de Satisfação” tentou-se colher informação para avaliar a “Promoção 

de uma atitude de resiliência”, a “Promoção da autonomia e responsabilidade individual” e a” 

Promoção da participação e envolvimento na comunidade”, aspetos agora a avaliar. A tabela seguinte 

apresenta os itens selecionados do inquérito suscetíveis de contribuírem para a análise dos aspetos em 

questão. 

ALUNOS 
 
Itens do inquérito “Grau de Satisfação” 
 

Interpretação dos dados 

Promoção de uma atitude de 
resiliência 
 

05. Eu sou incentivado a fazer pesquisas para 
alargar os meus conhecimentos.  
 
 

92% dos alunos do 4.º ano e 57% dos 
alunos dos restantes ciclos situaram- 
-se entre o grau de satisfação 
Sempre e Muitas Vezes 

Promoção da autonomia e 
responsabilidade individual 
 

06. Nas aulas os meus professores avaliam os 
meus trabalhos para eu melhorar.  

94% dos alunos do 4.º ano situaram- 
-se entre o grau de satisfação 
Sempre e Muitas Vezes 

07. Eu avalio o meu trabalho nas aulas.  
 

86% dos alunos do 4.º ano situaram- 
-se entre o grau de satisfação 
Sempre e Muitas Vezes 

11. Recorro à biblioteca escolar para 
enriquecer os meus conhecimentos.  
 

30% dos alunos dos 2.º, 3.º ciclos e 
Secundário situaram-se entre o grau 
de satisfação Sempre e Muitas Vezes 

12. Os alunos sabem estar de forma 
adequada nos diferentes espaços escolares. 
 

49% dos alunos dos 2.º, 3.º ciclos e 
Secundário situaram-se entre o grau 
de satisfação Sempre e Muitas Vezes 

Promoção da participação e 
envolvimento na comunidade 
 

08. São pedidas aos alunos sugestões de 
melhoria para o funcionamento da escola. 
 

81% dos alunos do 4.º ano e 45% dos 
alunos dos restantes ciclos situaram-
se entre o grau de satisfação Sempre 
e Muitas Vezes 

17. Na escola sou incentivado a participar em 
ações de solidariedade. 
 

89% dos alunos do 4.º ano e 60% dos 
alunos dos restantes ciclos situaram-
se entre o grau de satisfação Sempre 
e Muitas Vezes 

18. Na escola sou incentivado a participar em 
ações de educação para a cidadania.  
 

86% dos alunos do 4.º ano e 64% dos 
alunos dos restantes ciclos situaram-
se entre o grau de satisfação Sempre 
e Muitas Vezes 

20. Tenho oportunidades para apresentar 
alguns dos meus trabalhos na escola. 
 

93% dos alunos do 4.º ano e 65% dos 
alunos dos restantes ciclos situaram-
se entre o grau de satisfação Sempre 
e Muitas Vezes 
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24. Eu participo na elaboração das regras da 
turma. 
 

93% dos alunos do 4.º ano e 70% dos 
alunos dos restantes ciclos situaram-
se entre o grau de satisfação Sempre 
e Muitas Vezes 

Tabela 48 - Itens retirados do inquérito sobre o grau de satisfação dos alunos relativamente ao seu bem-estar. 

Tendo em conta a “Promoção de uma atitude de resiliência”, apenas um item do inquérito é 

suscetível de fornecer dados para este parâmetro, o que pode comprometer uma análise mais real e 

definitiva. Esta competência, prevista no PASEO, assume grande importância, pois toda a aprendizagem 

requer uma atitude de persistência e esforço para colmatar as dificuldades e progredir.  A maioria dos 

alunos sente-se incentivada a alargar os seus conhecimentos, sendo que no 4.º ano esses valores são 

muito mais expressivos. 

A “Promoção da autonomia e responsabilidade individual”, verificadas na avaliação das 

aprendizagens, no saber estar nos diferentes espaços escolares e no recurso à Biblioteca como fonte de 

enriquecimento dos conhecimentos, traduz-se em valores díspares, consoante os alunos se posicionam 

relativamente à avaliação das suas práticas, valores bastante positivos, ou à frequência da Biblioteca por 

sua iniciativa, com valores baixos. 

O aspeto da “Promoção da participação e envolvimento na comunidade”, segundo os 

respondentes, revela-se bastante positivo, podendo concluir-se que os alunos se sentem muito envolvidos 

e chamados a participar na vida escolar. 

A tabela seguinte apresenta os dados relativos aos trabalhadores não docentes de acordo com o 

inquérito supracitado. 

TRABALHADORES NÃO 
DOCENTES 

 
Itens do inquérito “Grau de Satisfação” 
 

Interpretação dos dados 

Promoção da participação e 
envolvimento na comunidade 
 

01. A escola mobiliza a comunidade 
educativa em torno do seu projeto 
educativo.  

47% dos respondentes situaram- 
-se entre o grau de satisfação 
Sempre e Muitas Vezes  

02. Os trabalhadores não docentes estão 
envolvidos no cumprimento dos objetivos do 
projeto educativo da escola.  

38% dos respondentes situaram- 
-se entre o grau de satisfação 
Sempre e Muitas Vezes  

06. Os trabalhadores não docentes 
participam na autoavaliação da escola. 

37% dos respondentes situaram- 
-se entre o grau de satisfação 
Sempre e Muitas Vezes  

16. Os trabalhadores não docentes são 
incentivados a fazer a autoavaliação do seu 
trabalho.  

41% dos respondentes situaram- 
-se entre o grau de satisfação 
Sempre e Muitas Vezes  

17. A escola promove a realização de 
formação adequada às necessidades.  

44% dos respondentes situaram- 
-se entre o grau de satisfação 
Sempre e Muitas Vezes  

18. A escola contribui para o 
desenvolvimento da comunidade.  

59% dos respondentes situaram- 
-se entre o grau de satisfação 
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Sempre e Muitas Vezes  
Tabela 49 - Itens retirados do inquérito sobre o grau de satisfação dos trabalhadores não docentes relativamente ao seu bem-estar. 

Segundo os trabalhadores não docentes, a escola não promove suficientemente a participação e o 

envolvimento dos mesmos na comunidade. 

Foram, ainda, desenvolvidas várias atividades com o intuito de apoiar o bem-estar dos nossos 

alunos. Como exemplo, destaca-se a atividade denominada Checklist para Jovens - “Como Me Sinto”, 

aplicada pelo SPO, com a colaboração dos DT, aos alunos do 3.º ciclo e do ensino secundário CCH e 

profissional, de modo a efetuar um screening do estado emocional dos jovens com vista à planificação de 

futuras ações.  

A tabela seguinte apresenta os itens possíveis de apresentar dados relativos ao bem-estar dos 

nossos alunos. 

 
Itens da Checklist “Como Me Sinto” 
 

% de 
respostas 
afirmativas 

1) ”Sinto-me muito cansado/a com falta de energia e/ou sinto que tudo é um esforço para mim” 51,9% 

2) “Sinto-me muito nervoso/a, ansioso/a”  60,3% 

3) “Estou constantemente preocupado/a com alguma coisa”  58,5% 

7) “Distraio-me facilmente, tenho dificuldades em concentrar-me numa tarefa ou atividade”  58,5% 

14) “O meu padrão habitual de sono e/ou apetite (ex: não consigo dormir, durmo mais; como mais, como 

menos)”     
51,1% 

Tabela 50 - Itens retirados da Checklist aplicada aos alunos. 

Com a aplicação da Checklist foi possível constatar que há um sentimento de pouco bem-estar nos 

nossos alunos. 

De forma a dar resposta às necessidades, auxiliando na promoção do seu bem-estar psicológico, os 

psicólogos promoveram ações de sensibilização, palestras e intervenções em grupos específicos, não 

havendo até à data uma avaliação desta intervenção. 

Assim, de acordo com as fontes consultadas para avaliação do clima escolar, no que diz respeito ao 

bem-estar dos alunos, verifica-se alguma contradição entre os dados provenientes do inquérito do “Grau 

de Satisfação” e a atividade levada a cabo pelo SPO Checklist para Jovens - “Como Me Sinto”. A primeira 

fonte revela resultados bastante positivos, enquanto que a segunda aponta para valores negativos. 

 

 Promoção da assiduidade e da pontualidade 

A promoção da assiduidade tem passado por ações de sensibilização dos DT aos alunos e aos pais e 

EE para a importância de os alunos serem assíduos e pontuais, dando cumprimento a um dos seus 

deveres, para além de constituir uma condição para acompanhar e aproveitar bem as aulas, de modo a 
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favorecer todo o processo de ensino-aprendizagem. Acresce, ainda, o seu contributo para a inclusão e a 

integração na comunidade escolar. 

Para isso, a escola desenvolveu um conjunto de atividades e projetos, apoios e ações que 

procuraram envolver e cativar os alunos no sentido de lhes criar um sentimento de pertença. 

De acordo com os dados do E360, apresenta-se a tabela que se segue, onde constam o número total 

de faltas injustificadas, justificadas e de pontualidade por nível de ensino. É de salientar que as taxas 

apresentadas têm como valor base o número total de faltas registado, não sendo viável averiguar a 

percentagem de absentismo por aluno. 

 

ASSIDUIDADE FALTAS DE 

PONTUALIDADE 
FALTAS INJUSTIFICADAS FALTAS JUSTIFICADAS 

Nº  % Nº % Nº 

1.º Ciclo 9497 63,9% 5370 36,1% 34 

2.º Ciclo 3286 43,3% 4296 56,7% 28 

3.º Ciclo 22766 68,5% 10467 31,5% 1205 

Ensino 

Secundário 

CCH 

3757 19,2% 15845 80,8% 987 

Ensino 

Profissional 
17502 75,5% 5682 24,5% 1827 

TOTAL 56808 57,7% 41660 42,3% 4081 

Tabela 51 – Assiduidade e pontualidade dos alunos (cursos diurnos) - faltas registados no E-360. 

Não obstante, a inviabilidade mencionada, é um facto que no E360 consta um número total de faltas 

elevadíssimo, embora não se possa esquecer que ainda se vivia no período da pandemia da COVID-19.  

Tendo em conta o número de faltas, verifica-se que o maior número de faltas injustificadas recai no 

3.º ciclo. Por seu lado, se tivermos em conta as taxas, a maior percentagem de faltas injustificadas verifica-

se no Ensino Profissional e as justificadas no Ensino Secundário CCH. Relacionando estes dados com os 

dados relativos ao número de ocorrências/participações disciplinares e propostas para a realização de 

PRA, verifica-se que há coerência, visto que é nestes níveis, 3.º ciclo e Ensino Profissional, que se regista 

a maior percentagem de propostas de PRA, de ocorrências/participações disciplinares e de faltas 

injustificadas (cf. Tabelas 28 e 29 do presente relatório). 

Quanto às faltas de pontualidade, é também no 3.º ciclo e no Ensino Profissional que se regista o 

maior número. 

É um facto que os alunos de etnia cigana contribuem, de forma significativa, para o número elevado 

de faltas. Tal deve-se em grande parte à pouca valorização da escola por parte deste grupo culturalmente 

diferenciado. Os DT frequentemente referem a dificuldade em contactar e obter informação junto dos EE 
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para tentarem resolver, em conjunto, o absentismo destes alunos, sendo que, por vezes, se encontram 

em situação de absentismo ou abandono.  

Na tentativa de minimizar este problema em concreto, a escola tem procurado sensibilizar e cativar 

os mesmos com animação dos recreios, através de uma animadora que desenvolve um trabalho 

colaborativo com a Câmara Municipal, a Casa das Artes, o Teatro Narciso Ferreira, o CCM, a ArteEduca, o 

Groove, a An-Dança, entre outras. Trata-se de mais uma ação desenvolvida no âmbito do TEIP e que 

possibilita um trabalho conjunto entre a assistente social, o SPO e a EMAEI, em que convergem todos os 

esforços para promover uma melhor assiduidade e pontualidade, combatendo o absentismo e o 

abandono. 

 

3.2. Planificação das práticas letivas 

Os professores planificam, em conjunto, a atividade letiva e não letiva e definem os critérios de 

avaliação e descritores em sede de departamento/ área disciplinar. Nas diversas disciplinas, equipas de 

professores desenvolvem estratégias e materiais que visam o sucesso dos alunos (pedagogia diferenciada, 

pedagogias ativas, recursos multimédia) e que partilham regularmente.  

 

3.2.1. Mecanismos de regulação por pares e trabalho colaborativo 

 Colaboração na planificação e desenvolvimento da atividade letiva 

Acerca do trabalho colaborativo em contexto de sala de aula, desenvolvido ao longo deste ano 

letivo, temos de realçar a ação denominada “Aula Aberta - Colaborar para melhorar”, na qual se procede 

à supervisão da prática letiva em sala de aula, nomeadamente na observação de aulas, numa vertente 

regulatória e formativa, ao serviço da melhoria. Pretende-se a melhoria do acompanhamento e 

supervisão regular e sistemática da prática letiva em sala de aula, para partilha de saberes e experiências, 

generalização de boas práticas e o consequente contributo para o desempenho profissional.  

O processo de supervisão da prática letiva, na modalidade de Aula Aberta – Colaborar para 

Melhorar, decorreu ao longo dos segundo e terceiro períodos, com intervenção dos professores 

envolvidos em Assessorias ou no Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA). Após a sua colaboração numa 

dada aula (pelo menos uma vez por semana) e em conjunto com o professor titular, procederam a uma 

reflexão conjunta e responderam a um inquérito por questionário, de modo a reproduzirem a sua opinião 

sobre a aula que decorreu. 
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 Partilha de boas práticas 

No âmbito da “Aula Aberta”, os docentes envolvidos fazem a recolha de informação, em conjunto, 

através de um formulário. Pretende-se compreender, através da reflexão crítica partilhada, de que forma 

professores que colaboram em aulas de outros colegas contribuem para a melhoria das práticas docentes 

e, consequentemente, para a melhoria das aprendizagens dos alunos. Estes professores combinam 

estratégias de atuação previamente e, depois da aula, refletem sobre a sua pertinência e eficácia das 

mesmas. Há, naturalmente, uma partilha de boas práticas. 

 

 Reflexão sobre a eficácia das metodologias adotadas 

Concluiu-se através das respostas obtidas que o trabalho desenvolvido ao longo do ano teve um 

impacto francamente positivo nas várias vertentes da colaboração entre pares, em contexto de sala de 

aula, e que os professores nele envolvidos desenvolveram processos de reflexão conjunta. Estes são uma 

mais valia no seu percurso profissional e, consequentemente, nas suas práticas e metodologias adotadas 

no ensino/aprendizagem.  

Aspeto menos positivo a salientar é o facto de este tipo de trabalho colaborativo ainda estar muito 

restrito às Assessorias. Verifica-se que, em relação aos professores em horário do CAA, não houve muitas 

solicitações de colaboração em sala de aula, por parte dos professores titulares. Geralmente, o apoio era 

prestado noutro espaço, de uma forma mais individualizada, com determinado tipo de aluno(s). No 

entanto, também se verificou que algumas solicitações não tiveram resposta positiva por dificuldade em 

conciliar os horários pretendidos com a disponibilidade do horário dos professores colaboradores (Anexo 

12). 

 

3.2.2. Mecanismos de regulação pelas lideranças intermédias (Conselhos de Turma e 

Departamentos) 

 Práticas de regulação pelas lideranças (intermédias) para a melhoria da prática letiva 

O projeto “Observar Para Melhorar” surgiu como um conceito análogo do trabalho colaborativo ao 

serviço do desenvolvimento da organização e do desenvolvimento profissional dos docentes. Trata-se de 

um processo de construção conjunta de melhoria, implementado a partir da observação de aulas, 

abrangendo vertentes das didáticas, dos apoios e da indisciplina. O trabalho de observação efetuado entre 

docentes, numa perspetiva de colaboração interpares, permite-nos entrar na sala de aula e retirar dados 

importantes acerca do que lá acontece, direcionando a observação e reflexão sobre as práticas 
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pedagógicas para a resolução de problemas. A discussão pós-aula permite a partilha de experiências e 

estratégias contribuindo, por exemplo, para a uniformização de procedimentos. A profissão docente é 

cada vez mais complexa, na sala de aula deparamo-nos com alunos de diferentes culturas, com diferentes 

ritmos de aprendizagem, interesses e necessidades distintas que colocam ao professor o desafio de 

ensinar todos, mesmo os que não querem aprender. A resposta a este desafio não pode ser individual, 

tem de resultar de ações concertadas e assumidas pelos docentes como coletivo. Neste contexto 

desafiador, a supervisão da prática letiva constitui, enquanto estratégia formativa centrada no contexto 

de trabalho, uma resposta possível que, através da observação direta das práticas, da reflexão e da 

construção colaborativa de conhecimento pedagógico, facilita a resolução de problemas, promove o 

desenvolvimento profissional e a inovação curricular, aumentando a eficácia docente. 

No ano letivo em análise foram observadas 66 aulas pelos professores Coordenadores de 

Departamento/Área disciplinar e realizadas as respetivas reflexões, num formulário criado para o efeito, 

online. Com base nas respostas obtidas foi elaborado um relatório pelos coordenadores do projeto (Anexo 

11). 

 

4. Autoavaliação 

4.1. Desenvolvimento 

4.1.1. Organização e planeamento da autoavaliação 

No ano letivo 2021/2022, o Agrupamento iniciou uma parceria com o Observatório da UM e passou 

a ter um grande apoio e formação no sentido de melhor organizarmos e planearmos a autoavaliação. 

Fomos elucidados sobre como elaborar o plano estratégico de autoavaliação, com domínios e indicadores 

globais e operacionais, como definir um cronograma, como melhorar a comunicação e a divulgação do 

projeto de autoavaliação e as práticas avaliativas, para além de ser realçada a importância de ajustar todos 

os referentes internos à nova realidade legislativa e educacional. Foram criadas equipas independentes, 

mas que colaboram entre si: a Equipa de Autoavaliação, a Equipa de Estatística e o Grupo de Focagem, 

que se pretende representativo de toda a comunidade escolar. Este último, ajuda a definir os objetivos 

da autoavaliação, a identificar o âmbito de intervenção da autoavaliação em cada ano letivo e a 

metodologia a seguir com a finalidade de se produzir um plano de melhoria numa ou mais áreas de 

carência/prioritárias. Os docentes destas equipas foram, ao longo do ano, fazendo a formação dada pelo 

Observatório. Nesta formação foram abordados vários temas, destacando-se a preparação para o novo 

ciclo avaliativo da IGE, segundo o seu referencial. Além disso, integrámos a Microrrede de Autoavaliação 
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das Escolas no CFAE de Vila Nova de Famalicão e frequentámos sete sessões formativas onde partilhámos 

saberes e experiências neste domínio. 

 Participação da comunidade educativa  

O Agrupamento tem vindo ao longo dos anos a consolidar e a valorizar a forma de realizar a sua 

autoavaliação. A comunidade educativa interiorizou que é muito importante conhecer a nossa realidade 

escolar, em pormenor e com precisão de dados, compará-los com outros anos letivos e verificar se as 

metas definidas são atingidas para se conseguir identificar o que é necessário corrigir e melhorar. 

Principalmente para os órgãos decisores é importante fazer o tratamento dos dados recolhidos e colocá-

-los num relatório para se verificar quais os resultados atingidos, identificar o que ficou bem ou menos 

bem, relativamente a determinadas turmas, ou disciplinas, projetos ou ações. Esses resultados são 

sempre objeto de reflexão e análise, individual e conjunta, inicialmente pelos órgãos de gestão e, depois, 

por todos a quem dizem respeito.  

Esta cultura de autoavaliação reflete-se no conjugar de esforços para monitorizar e avaliar o 

trabalho desenvolvido, abrangendo os seguintes domínios: resultados académicos e sociais, liderança e 

gestão do Agrupamento, prestação do serviço educativo, clima escolar e ainda o desenvolvimento de todo 

o processo de autoavaliação.  

Neste âmbito, a EA apresentou ao pessoal docente e não docente no ano 2021/2022 um inquérito 

por questionário (Anexo 15) não só com o intuito de melhorar as suas práticas, mas também para perceber 

qual o nível de conhecimento relativo à autoavaliação do Agrupamento, qual o impacto das ações 

desenvolvidas e o grau de importância dado às mesmas.  

Na tabela seguinte apresentam-se algumas questões/respostas dadas, num universo de 160 

respondentes, docentes e não docentes, (dos quais 33 pertenciam ao Agrupamento há menos de um ano): 

Questões 

Repostas 

Concordam ou 
concordam 
totalmente 

Não concordam nem 
discordam 

Discordam ou discordam 
totalmente 

O processo de autoavaliação é revisto e 
adaptado regularmente 

110 42 8 

No processo de autoavaliação estão 
envolvidos de representantes de todas as 
áreas da Comunidade Escolar 

110 45 5 

O processo de autoavaliação centra-se na 
melhoria das aprendizagens dos alunos 

116 33 11 

No processo de autoavaliação são 
avaliadas as áreas consideradas como 
prioridades do Agrupamento 

117 39 4 

São definidos pela EA procedimentos 
adequados à monitorização das diversas 
ações dos planos de melhoria 

104 54 2 
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implementados 

O processo de autoavaliação desenvolvido 
pela EA baseia-se na recolha de 
informação de diversas fontes 

116 41 3 

A EA incentiva o envolvimento da 
comunidade escolar para a definição de 
estratégias de melhoria e participação no 
processo avaliativo 

110 46 4 

A EA monitoriza o impacto dos Planos de 
Melhoria da Escola no processo de 
ensino/aprendizagem 

116 42 2 

Os resultados da autoavaliação do 
Agrupamento são apresentados à 
comunidade escolar 

121 34 5 

Tabela 52 - Itens retirados do inquérito sobre a atividade desenvolvida pela EA. 

Após o conhecimento destes resultados, a EA planeou divulgar melhor a sua ação neste ano letivo, 

solicitando a participação de todos neste difícil processo de autoavaliar o Agrupamento, e voltar a 

apresentar o mesmo inquérito, no final. Àqueles que já criaram rotinas de colaboração, a EA agradece 

toda a participação e envidará esforços para passar a mensagem aos restantes, uma vez que juntos 

seremos mais assertivos no desenvolvimento dos processos de autoavaliação, mais coerentes na procura 

e na aplicação das medidas de melhoria consideradas necessárias e mais adequadas.  

 

 Divulgação dos resultados da autoavaliação 

Pela última resposta dada na tabela anterior, verifica-se que quase 25% da população inquirida não 

recebe a informação emanada pela EA, o que poderá traduzir que se trata de elementos do pessoal não 

docente, ou docentes recentemente chegados ao Agrupamento, pois os restantes analisam o SA em sede 

de Área Disciplinar/Departamento, período a período refletindo sobre os resultados académicos e 

indicando sugestões de melhoria. 

A comunicação entre as equipas que desenvolvem a autoavaliação é maioritariamente feita por 

email institucional, veículo de informação também adotado pela Direção para divulgação dos resultados 

obtidos através das chefias intermédias. Além disso, as pastas partilhadas na Drive são também um fator 

importante pois facilita a organização e o acesso aos documentos necessários para a realização das 

tarefas. Toda a informação/documentação referente à autoavaliação está disponível numa disciplina 

própria na plataforma Moodle e, para que todos os elementos da comunidade tenham acesso, os 

documentos considerados mais importantes, produzidos pela EA, também figuram na página do 

Agrupamento. 
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4.2. Impacto 

4.2.1. Impacto das práticas 

 Evidência da autoavaliação na melhoria, inovação e qualidade do processo de ensino e de 

aprendizagem 

A ação “Aula Aberta –Observar para Melhorar” e “Aula Aberta – Colaborar para Melhorar”, das 

medidas implementadas no Agrupamento, foi a que teve mais impacto, pois não só permitiu dar resposta 

a um ponto fraco anteriormente indicado pela Avaliação Externa, como contribui para uma maior partilha 

de conhecimentos, melhor reflexão sobre o processo ensino/aprendizagem e uma melhoria das práticas 

pedagógicas. Assim, esta medida proposta pela EA, surgindo da necessidade de implementar Supervisão 

Pedagógica, dada a sua relevância, acabou por, paulatinamente, se enraizar no Agrupamento.  

Outra ação que evidencia o impacto da autoavaliação foi a constituição da Equipa PADIS, após a 

análise estatística dos dados do GPA realizada pela EA. Dado o elevado número de 

ocorrências/participações em algumas turmas do 3.º ciclo e do ensino profissional, no ano letivo 2021/22, 

esta equipa elaborou um Plano de Ação para a Disciplina (Anexo 16) com o claro objetivo de não só 

combater a indisciplina focalizada, como estender a todo o Agrupamento a necessidade de promover a 

uniformização de procedimentos, a divulgação de um código de conduta/boas práticas e a tipificação das 

infrações e respetivas medidas disciplinares. Tal medida, implementada pela Direção e aprovada em 

Conselho Pedagógico, foi divulgada e está a ser aplicada no presente ano letivo, devendo ser respeitada 

por todos os intervenientes do processo educativo, pois só nesse pressuposto se alcançará, de forma 

eficaz e assertiva, uma alteração de comportamentos e uma maior eficácia na promoção da disciplina.  

 

 Evidência da autoavaliação na melhoria organizacional, curricular e pedagógica da escola, na 

definição das necessidades de formação contínua e nas práticas de inclusão 

Numa perspetiva de melhoria organizacional, nomeadamente otimização da gestão dos recursos 

humanos, observou-se a necessidade de criar um registo das diferentes práticas de acompanhamento e 

recuperação das aprendizagens que existem no Agrupamento. Tal registo, necessariamente centralizado, 

da presença e da evolução dos alunos em aulas de apoio, tutorias, mentorias, aulas de reforço, entre 

outras, é fundamental para uma monitorização eficaz das práticas, tornando, assim, possível um feedback 

de qualidade, quer a alunos quer aos respetivos pais e EE. Neste sentido, foi apresentada pela EA uma 

proposta à Direção para a aquisição desse serviço, que por razões de mudança na plataforma de registo 

de assiduidade e avaliação dos alunos do Agrupamento, foi adiada para data posterior, até serem 
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ultrapassados os inerentes constrangimentos. 

Relativamente à melhoria curricular e pedagógica, a Direção promoveu a elaboração de um Plano 

de Inovação Curricular do Agrupamento, onde constam, para além da parte curricular bem definida, as 

diferentes áreas/atividades pedagógicas desenvolvidas na Escola. Houve ainda a transformação dos 

Planos de Turma existentes em Planos Curriculares de Turma, conforme defendido pelo Coordenador do 

Observatório da UM4. Após a elaboração do novo PEA e do RI, para os quais a EA também deu o seu 

contributo, há um conjunto de esforços no sentido de se atualizar os restantes documentos, tendo em 

conta as alterações apresentadas na lei e nos principais referentes internos. Este ano, a colaboração da 

EA estender-se-á também à elaboração do novo PPM e à prevista atualização da página da escola.  

A definição das necessidades de formação contínua foi alvo de reflexão pelos diferentes 

departamentos curriculares que apresentaram, no seu relatório final de atividades, várias propostas. 

Assim, em função da informação contida nesses relatórios e das sugestões apresentadas noutros 

relatórios no final do ano letivo, a EA, em estreita colaboração com a Coordenadora da formação contínua 

do Agrupamento, elencou as diferentes ações e projetos realizados, bem como as várias propostas 

sugeridas para colmatar as necessidades diversificadas de formação dos diferentes departamentos. 

A partir daí evidencia-se a pertinência da formação nas áreas curriculares das diferentes disciplinas, 

bem como em áreas transversais, tais como a avaliação formativa e as competências digitais, e, por essa 

razão, tendo em conta a capacidade de oferta apresentada pela Coordenadora do CFAE de V. N. de 

Famalicão, envidam-se esforços no sentido de promover as formações mais pretendidas e adequadas às 

necessidades constatadas. 

Finalmente, no âmbito das práticas de inclusão, a EA aplicou um questionário aos DT, PTT e 

Educadores e, outro, aos pais e EE para avaliar o grau de satisfação sobre a atuação da EMAEI, com o 

intuito de identificar algum constrangimento e melhorar a prestação desta estrutura, permitindo, assim, 

ajustar a atuação dos diferentes elementos da comunidade educativa ao complexo processo de apoiar e 

incluir todos os alunos.  

Da aplicação destes questionários aos DT, PTT e Educadores, observou-se que 25% dos 

respondentes não têm uma posição de concordância relativamente ao facto de a EMAEI ter ao seu dispor 

apoios e mecanismos necessários para promover a inclusão dos alunos. Também se observou que 26% 

                                                           

4 Da atual arquitetura curricular e seus projetos de inovação curricular e pedagógica. Pacheco, José A.; Maia, Ila Beatriz. 

Universidade do Minho [Texto pedagógico, 2022] 
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dos respondentes diz não ter opinião (não concorda nem discorda) sobre o facto da EMAEI desenvolver 

parcerias com a autarquia ou outras instituições da comunidade, não obstante a evidência de que estas 

podem permitir potenciar sinergias, competências e recursos locais, possibilitando uma melhor 

articulação das respostas a dar aos alunos. Observa-se ainda que 24% dos respondentes não têm uma 

posição de concordância sobre o facto da EMAEI apoiar o DT/ PTT/Educador, no que respeita à Educação 

Especial. Relativamente à questão aberta foi solicitado, aos respondentes, sugestões de melhoria da 

atuação e funcionamento da EMAEI, destacando-se: mais docentes e técnicos para solucionar e apoiar as 

diversas problemáticas dos alunos; mais recursos para o apoio ao nível do serviço de psicologia; maior 

responsabilização e envolvimento dos pais e EE no que respeita à assiduidade dos educandos; maior 

celeridade no encaminhamento e resposta para os alunos sinalizados; desburocratização na identificação, 

aplicação e avaliação das medidas; uma mudança na localização destes serviços, considerando-se que 

deveriam estar mais próximos dos serviços administrativos e sala dos professores; horários mais 

abrangentes; promover, no início do ano letivo, uma reunião/conversa "mais individual" com os "novos" 

DT, para apresentar e explicar, com mais detalhe, a situação dos alunos já sinalizados e acompanhados 

pela EMAEI em anos transatos; uma maior articulação com professores e escolas do 1.º ciclo. 

Da aplicação destes questionários aos EE, 11% consideram que não foram envolvidos na tomada de 

decisão das medidas aplicadas ao seu educando; 8% consideram não existir objetividade na informação 

prestada sobre os progressos e dificuldades do seu educando; entre 3% a 15% não têm uma posição 

definida relativamente às questões que foram colocadas; e, finalmente, somente 15% consideram que o 

Agrupamento põe em prática o conceito de Educação Inclusiva. Relativamente à questão aberta foi 

solicitado aos EE sugestões de melhoria da atuação e funcionamento da EMAEI, destacando-se as 

seguintes: docentes mais qualificados para as tipologias de apoio mais complexas e exigentes; maior 

articulação entre escola e a família; DT com melhor preparação; colocação de um maior número de 

técnicos especializados para acompanhar devidamente, ao longo do ano letivo, as necessidades especiais 

de cada aluno (psicólogos, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, etc.); horários mais adequados. A 

EA colaborou ainda na autoavaliação da própria EMAEI que lhes permitiu refletir sobre os procedimentos 

realizados, identificando os pontos fortes a manter e pontos fracos a corrigir. 
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5.  Conclusão  

A EA realizou este processo avaliativo que abrange todos os domínios do Plano Estratégico de 

Autoavaliação previstos para este ano letivo, abordando os diversos indicadores globais e operacionais. A 

elaboração deste relatório foi simultaneamente fonte de algumas dificuldades e desafios, não deixando, 

por isso mesmo, de constituir uma oportunidade para refletir melhor, e em conjunto, sobre o 

funcionamento da escola. Assim, como resultado deste processo de maturação, foi possível identificar os 

principais pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e os constrangimentos que decorrem desta 

autoavaliação e, por último, apresentam-se as considerações/recomendações que se configuram como 

as mais pertinentes.  

 

5.1.  Pontos Fortes / Pontos Fracos / Oportunidades / Constrangimentos 

PONTOS FORTES 

 Oferta educativa diversificada e abrangente;  

 Estabilidade, maturidade, experiência e nível 

educacional do corpo docente e não docente; 

 Gestão dos recursos físicos e humanos;  

 Estratégias de inclusão e apoio diversificados em 

função das necessidades dos alunos;  

 Diversidade e pertinência das atividades de 

promoção do sucesso educativo;  

 Abrangência das estruturas de apoio e qualidade das 

equipas técnico - pedagógicas;  

 Medidas promotoras de equidade e inclusão; 

 Estrutura organizacional e pedagógica; 

 Certificação EQAVET;  

 Projeto TEIP;  

 Aplicação do novo modelo de avaliação – Projeto 

MAIA; 

 Desenvolvimento de inúmeros projetos/planos; 

 Processo de autoavaliação enraizado e apoiado. 

PONTOS FRACOS 

 Poucos DAC em determinados níveis de ensino;  

 Efeitos da pandemia na aprendizagem e no 

desenvolvimento socio-emocional; 

 Focos de indisciplina e bullying; 

 Pouco envolvimento de alguns elementos da 

comunidade educativa; 

 Absentismo dos alunos; 

 Abandono escolar de alunos de etnia cigana, 

agravado durante e no pós pandemia; 

  Resultados académicos obtidos nas escolas do 

Agrupamento; 

 Integração de alunos estrangeiros; 

 Pouca formação para pessoal não docente. 

OPORTUNIDADES  

 Flexibilidade e autonomia curricular e construção de 

DAC ajustadas ao contexto e necessidades dos alunos;  

 Potencialidades do planeamento e da articulação 

curricular vertical e horizontal entre as diversas 

escolas/ciclos de ensino;  

CONSTRANGIMENTOS 

 Diminuição do número de alunos (Taxa de natalidade 

em ritmo decrescente); 

 Desajustamento entre o modelo de avaliação das 

competências inscritas no PASEO e o modelo de 

avaliação externa;  
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 Reforço de implementação de práticas de ensino 

experimental/ STEM/ metodologia de projeto/ 

trabalho colaborativo;   

 Disponibilidade de programas locais, regionais, 

nacionais e europeus para valorização das atividades 

desenvolvidas no PAA;  

 Reforço do envolvimento e da responsabilização das 

famílias no processo educativo.  

 Diversidade e pertinência das parcerias e protocolos 

estabelecidos com o tecido empresarial e a rede de 

parceiros; 

 REEI - Programa nacional para promover o 

acolhimento, a integração e o sucesso educativo que 

defende os princípios e valores da educação 

intercultural, com a valorização da diversidade. 

 Tempo despendido pelos docentes para conciliar a 

sua atividade pedagógica com as inúmeras tarefas 

solicitadas e consideradas necessárias; 

 Falta de assistentes operacionais;  

 Muita burocracia e alterações constantes do 

processo ensino/aprendizagem; 

• Média de idades dos docentes e o desgaste causado 

pelo exercício da profissão; 

• Número elevado de alunos conduzidos à EMAEI; 

• Dificuldades na colocação/ substituição de 

professores. 

 

5.2.  Sugestões de melhoria 

 
A. Medidas pedagógico-didáticas: 

 Aumentar a prática de Assembleias de Alunos/Voz dos alunos; 

 Reforçar a realização dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC); 

 Desenvolver as práticas pedagógicas sustentadas no DUA para proporcionar oportunidades e 

alternativas acessíveis para todos os alunos em termos de métodos, materiais, ferramentas, suporte 

e formas de avaliação, sem alterar o nível de desafio e mantendo elevadas expetativas de 

aprendizagem. 

 

B. Medidas Organizacionais: 

 Promover uma melhor articulação horizontal e vertical para permitir a recuperação e consolidação 

de aprendizagens nucleares e estruturantes ao longo de todo o ciclo de escolaridade; 

 Analisar/avaliar sistematicamente a eficiência das medidas aplicadas, baseando-se na definição de 

critérios/indicadores de modo a garantir a rentabilização dos recursos internos e a eficácia das 

mesmas. 

 
C. Recursos: 

 Reforçar a qualidade da ligação à Internet nas diversas escolas do Agrupamento; 

 Assegurar instalações e material atualizado para realização de trabalho laboratorial e trabalho 

colaborativo pelos alunos, em todo o Agrupamento; 
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 Assegurar uma plataforma que facilite a comunicação entre toda a comunidade escolar e permita 

uma recolha de dados com maior facilidade no respetivo tratamento estatístico; 

 Dar continuidade aos planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário para a promoção 

do sucesso e inclusão educativos, nomeadamente através da afetação de técnicos diferenciados em 

número suficiente; 

 Afetar recursos humanos adequados à manutenção e atualização dos meios informáticos, 

software e hardware. 

 

D. Formação: 

 Apostar na formação contínua, indo ao encontro das necessidades expressas pelos docentes, em 

particular no âmbito de: 

 Avaliação das e para as aprendizagens; 

 Gestão de conflitos e dinâmicas de grupo; 

 Didáticas específicas; 

 Competências/tecnologias digitais; 

 Metodologia de Projeto; 

 Diferenciação Pedagógica; 

 Escola Inclusiva/ Desenho Universal de Aprendizagem; 

 Tutorias e Mentorias; 

 Gestão do currículo; 

 Projeto MAIA. 

 Apostar na formação contínua do pessoal não docente; 

 Dinamizar o PADDE de forma a proporcionar mais formação a toda a comunidade educativa. 

 

5.3.  Síntese final 

O Agrupamento reconhece a importância da autoavaliação realizada no sentido de promover a 

reflexão, a melhoria das práticas e dos serviços prestados. Contudo, a EA e a EEST consideram que se trata 

de um processo extremamente complexo devido aos seguintes fatores: o número avultado de 

documentos a consultar e a analisar, o pouco tempo disponível para trabalhar em equipa, a dificuldade 

de interpretar alguns indicadores e de compreender a sua aplicabilidade e, ainda, a inexistência de 

registos e evidências para alguns dos indicadores.  
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Na sequência deste relatório de autoavaliação, realizado pelas diferentes equipas (EA, EEST e 

EQAVET), a EA vem sugerir a elaboração de Planos de Melhoria do Agrupamento (PMA). Estes 

documentos deverão incorporar um conjunto de estratégias com a principal finalidade de melhorar os 

resultados académicos, a prestação do serviço educativo e o funcionamento do Agrupamento. Trata-se 

de um processo sistemático que deve definir três fases:  

a) inicial (planeamento das ações de melhoria); 

 b) intermédia (aplicação das medidas, avaliação intermédia/monitorização das ações de melhoria);  

c) final (avaliação das estratégias implementadas e dos resultados alcançados).  

Pretende-se dar prioridade aos domínios que forem considerados fulcrais, para que possam 

melhorar de forma sustentada. Além disso, os PMA deverão incidir nos aspetos a melhorar, mas não 

devem descurar as ações de melhoria implementadas anteriormente. 

A EA recomenda que as sugestões de melhoria que vierem a integrar os Planos de Melhoria sejam 

implementadas para que quem colaborou neste processo não sinta que a autoavaliação é um processo 

vazio que não resulta em alterações positivas concretas. Reforça também a importância do registo dos 

procedimentos executados e de os arquivar devidamente para que não se perca informação acerca das 

reuniões e contactos, das atividades e dos projetos. Há que referir tudo o que se pretende medir e definir 

os indicadores de modo a facilitar a sua monitorização e avaliação.  

Todos os projetos/planos/ações deverão ser divulgados, antes e após a sua concretização, sendo 

solicitada a respetiva avaliação aos intervenientes, bem como redigida e enviada uma notícia para os 

meios de comunicação usuais, dentro dos prazos estipulados, fortalecendo a imagem do Agrupamento 

ativo e dinâmico que somos, junto da comunidade. 

Os desafios da Escola atual são cada vez maiores e mais exigentes para os docentes. Somente com 

a união de esforços, uma boa organização e com a colaboração de todos na definição e aplicação de novas 

medidas pedagógico-didáticas e organizacionais se concretizará o propósito de proporcionarmos um 

ensino melhor e mais inclusivo no nosso Agrupamento. 

 

Vila Nova de Famalicão, 24 de outubro de 2022 

A Equipa de Autoavaliação 
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