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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório abrange todo o trabalho desenvolvido pelo Observatório de Qualidade Escolar, ao longo 

do quinquénio 2016-2021, no âmbito do processo de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas Prof. 

Arménio Lança.  

No decorrer do presente ano letivo de 2020/2021, a equipa do OQE do Agrupamento procedeu à elaboração 

do presente relatório no qual conjuga o apuramento de dados e a respetiva análise estatística, para os vários 

domínios de intervenção. Ao longo do ano foram produzidos documentos/relatórios circunstanciados, com 

os resultados obtidos pelos alunos na avaliação sumativa interna, em cada período e no final do ano letivo, 

incluídos no Portefólio elaborado pelo OQE; a participação dos Encarregados de Educação na vida da 

Escola; cumprimento de regras e disciplina; os Prémios de Mérito atribuídos aos melhores alunos; percursos 

escolares dos alunos após conclusão do 3º ciclo do EB; alunos abrangidos pelas Medidas de Suporte à 

Aprendizagem e à Inclusão; apoios educativos e coadjuvações; participação em clubes e/ou projetos; formas 

de solidariedade; medidas disciplinares; impacto da escolaridade no percurso dos alunos e o 

acompanhamento e monitorização da implementação do Plano Anual de Atividades; das ações incluídas no 

Plano de Melhoria; nas metas estabelecidas no Projeto Educativo 2017-2021 e do Plano de E@D, assim 

como os respetivos graus de execução. 

Os documentos produzidos serão disponibilizados no site do agrupamento em www.aepal.pt , tendo sido 

objeto de análise pelas estruturas escolares (Conselho Geral, Direção, Conselho Pedagógico, Departamentos 

Curriculares, entre outras estruturas intermédias...). 

ENQUADRAMENTO 

 

Equipa de Trabalho 

Devido ao facto de alguns docentes que faziam parte da equipa terem sido colocados noutras escolas, teve 

que ser criada uma nova equipa de trabalho que ficou constituída pelas docentes Teresa Lampreia do 1º 

ciclo, nomeada como coordenadora, Ana Paula Paulo da Educação Pré-Escolar, Alexandra Gonçalves 

(Subdiretora), Fernanda Bica (2.º ciclo) e a representante dos assistentes operacionais, D. Edite Nunes. A 

equipa teve o apoio do diretor do agrupamento, o docente Jorge Palma. 

As docentes e a representante do Pessoal Não Docente articularam as ações que desenvolveram no âmbito 

do Observatório da Qualidade Escolar com as restantes funções inerentes aos seus cargos. 

 

Objetivos do Observatório de Qualidade Escolar 

- Supervisionar/Monitorizar o Plano de Melhoria do Agrupamento e no qual foram explicitadas as 

ações/atividades a desenvolver nesse âmbito, os intervenientes, os recursos a utilizar e toda a calendarização 

do processo; 

- Dar continuidade ao processo de avaliação interna, tendo como referencial os parâmetros da IGEC – 

Inspeção Geral da Educação e Ciência (quadro de referência 2018/2019); 

- Estimular e sensibilizar a comunidade educativa para a sua participação efetiva no processo de avaliação 

interna; 

- Acompanhar e avaliar o impacto da autoavaliação na melhoria do desenvolvimento organizacional do 

agrupamento; 

- Acompanhar e avaliar o impacto da autoavaliação nas melhorias do desenvolvimento do currículo, do 

processo de ensino e de aprendizagem e na definição das necessidades de formação contínua e a avaliação 

do seu impacto;   

http://www.aepal.pt/
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- Promover a autoavaliação como contributo para a melhoria da educação inclusiva; 

- Elaborar todos os instrumentos necessários à avaliação, a serem aplicados em articulação com as diversas 

estruturas/órgãos do agrupamento; 

- Coordenar a aplicação de instrumentos avaliativos de medição do grau de satisfação da comunidade 

educativa (questionários/entrevistas) e proceder ao tratamento desses dados tendo como referência o Modelo 

CAF; 

- Promover a divulgação dos dados recolhidos junto da comunidade educativa; 

- Refletir criticamente com vista à eficácia do desempenho do Agrupamento; 

- Acompanhar/monitorizar o Plano de Ensino a Distância do Agrupamento –E@D; 

- Proceder à avaliação do grau de consecução do Projeto Educativo; 

- Elaborar o Portefólio com os Resultados Escolares da Avaliação Sumativa Interna/Externa do 

Agrupamento, cujos dados e tratamentos efetuados serão de grande utilidade para o trabalho da equipa, 

complementando o presente relatório; 

- Elaborar um relatório final das atividades realizadas pela equipa. 

Metodologia de trabalho 

A metodologia adotada pela equipa irá continuar a dar continuidade privilegiando a sistematização da 

análise documental dos vários domínios. A equipa, em conjunto com a Direção Executiva do Agrupamento, 

decidiu adotar como modelo orientador do processo, o referencial da IGEC para a Avaliação Externa de 

Escolas, dando assim continuidade ao trabalho desenvolvido.  

A avaliação dos graus de execução dos documentos referidos poderão servir de base para a elaboração de 

outros documentos estratégicos para o Agrupamento. 

Optou-se ainda por não atribuir qualquer classificação aos vários domínios e atuar numa vertente formativa 

com vista a sensibilizar e integrar todos os agentes no processo.  

O Observatório da Qualidade Escolar tem vindo a desenvolver o processo de autoavaliação do agrupamento 

tendo sempre como orientação, a avaliação da organização e não das pessoas. 

A recolha de evidências documentais teve por base a informação existente/prestada pela Direção, 

Coordenação de Diretores de Turma, Coordenação do Plano de Atividades, Departamentos Curriculares, 

Equipa EMAEI, Serviços Administrativos e nas consultas dos dados existentes nas várias plataformas do 

ME. A equipa recorreu à aplicação Microsoft Excel para fazer o tratamento estatístico de dados. 

 

1. RESULTADOS 

 

1.1. Resultados Escolares 

1.1.1. Resultados Internos 

Ao longo do presente ano letivo, a equipa foi dando continuidade ao trabalho de monitorização, como a 

construção do Portefólio com os Resultados Escolares da Avaliação Sumativa Interna/Externa e produzindo, 

no final de cada período letivo, relatórios detalhados com a evolução de resultados por disciplina e na 

turma/ano ao longo do ciclo, qualidade do sucesso, acompanhamento trimestral/comparativo de resultados 

escolares dos alunos, implementação de propostas de melhoria definidas pelos departamentos e a eficácia 

dos Planos Curriculares das Turmas-PCT. Estes dados serviram de base para a análise/reflexão por parte das 

várias estruturas de gestão e supervisão do Agrupamento. 

 

Educação Pré-Escolar 

Na Educação Pré-Escolar estiveram inscritos cerca de 73 crianças em 5 grupos: Dois grupos no Jardim de 

Infância da Escola Básica Prof. Arménio Lança em Alvalade do Sado; um grupo no Jardim de Infância de 
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Ermidas-Sado; um grupo no JI existente na Escola Básica de S. Domingos e um grupo no JI de Vale de 

Água. 

Consideraram-se as crianças com perfil de desempenho para iniciar o 1.º ciclo e com possibilidades de 

sucesso. Crianças que reuniam, de forma significativa e conciliada comportamentos, atitudes e 

aprendizagens de acordo com a triagem feita das metas de aprendizagem/áreas de conteúdo, no 

Departamento, em função do contexto do Agrupamento. 

 

A tabela seguinte apresenta, de uma forma contextualizada, o número de crianças que irão transitar para o 

1.º ciclo, para o ano letivo de 2021/2022. 

 

Estabelecimentos  

de  

Educação Pré-Escolar  

do 

 Agrupamento 

N.º de crianças que 

transitam para o 1º ciclo 

com matrícula obrigatória 

N.º de crianças  

(matrículas condicionais) 

Adquiriram 

as condições 

favoráveis 

Não 

adquiriram 

as condições 

favoráveis 

Adquiriram 

as condições 

favoráveis 

Não adquiriram as 

condições favoráveis 

Transitam 
Não 

transitam 

Jardim de Infância 

 Alvalade do Sado 

Sala A 
12 - 2 - - 

Sala B 

Jardim de Infância  

Ermidas-Sado 
Sala A 2 - 3 - - 

Jardim de Infância 

S. Domingos da Serra 
Sala A 3 - 1 - - 

Jardim de Infância  

Vale de Água 
Sala A 1 - - - - 

Total 18 - 6 - - 

 

A tabela mostra-nos que no Agrupamento há 18 crianças com matrícula obrigatória e 6 com matrícula 

condicional para a transição para o 1.º ano de escolaridade do 1.º ciclo, no próximo ano letivo.  

A entrada destes alunos está condicionada à existência de vaga.  

Taxas de Transição por ano de escolaridade 

Na tabela seguinte apresentam-se as taxas de transição relativas ao quadriénio 2016-2020 e ao presente ano 

letivo 2020/2021, nos anos de escolaridade não terminais de ciclo. No gráfico está representado o desvio 

de taxas de transição para o ano letivo 2020/2021 relativamente à média do quadriénio 2016-2020 e face ao 

ano 2019/20, com vista a uma melhor compreensão da evolução de resultados do Agrupamento, tendo como 

objetivo alcançar e superar as metas estabelecidas no Projeto Educativo. 

 
Anos não 

terminais de 

ciclo 
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Média 

Quadriénio  

16-20 

2020/2021 
Metas do PE 

2020/2021 

1º Ano 100% 100% 97,6% 100% 99,2% 100% 100% 

2º Ano 85,2% 75,5% 78,4% 89,3% 79,7% 89,5% 93,2% 

3º Ano 97,5% 93,8% 97,5% 100% 96,3% 93,8% 100% 

5º Ano 85,7% 83,9% 88,0% 95,5% 85,9% 100% 98,0% 

7º Ano 77,1% 87,8% 93,3% 100% 86,1% 95,5% 85,1% 

8º Ano 96,4% 88,9% 93,8% 96,3% 93,0% 92,6% 93,3% 
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Nos anos não terminais, as taxas de transição do 1.º Ciclo, em 2020/2021, os valores ficaram acima dos 

registados no ano anterior, à exceção do 3.º ano. Em relação à média do último quadriénio, verifica-se uma 

subida em três dos anos de escolaridade: no 1.º ano de escolaridade (0,8%), com uma taxa de transição de 

100%. Verifica-se também uma subida de 9,8% no 2.º ano, em relação ao quadriénio (79,7%). No entanto, 

no 3.º ano com uma taxa de transição de 93,8%, verifica-se uma descida de 2,5%, em relação ao quadriénio 

(96,3%).  

Quanto às metas do Projeto Educativo, verificamos que os resultados obtidos no primeiro ano foram iguais 

ao que tinha sido estabelecido, no segundo ano foi ligeiramente superior em 0,2% e no terceiro ano foram 

inferiores em 6,2%.  

A taxa de transição do 2.º Ciclo - 5.º ano (100%), em 2020/2021, registou uma subida de 14,1% em 

relação à média do último quadriénio, que se situou nos 85,9%. A taxa de transição, do presente ano, ficou 

acima do valor registado no ano anterior, em 4,5%. 

Quanto à meta do Projeto Educativo para o 5.º ano (98%), verificamos que os resultados obtidos são 

ligeiramente inferiores em 2% em relação ao estabelecido. 

As taxas de transição do 3.º Ciclo, em 2020/2021, no caso do 7.º ano, situou-se nos 95,5%, registando-se 

uma subida de 9,4% face à média do último quadriénio (86,1%) e uma descida de 4,5% em relação ao ano 

2019/2020.  

No que respeita ao 8.º ano, verificou-se uma ligeira descida de 0,4%, face à média do último quadriénio 

(93%). Em comparação com 2019/2020, houve uma tendência também para uma descida em 3,7%.  

No que concerne às metas do Projeto Educativo, verificamos que os resultados obtidos no sétimo ano são 

superiores em 10,4% em relação ao que tinha sido estabelecido (85,1%), contudo, no oitavo ano verifica-se 

que não foi superada a meta estabelecida (93,3%), em 0,7%.  
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(variação média face ao quadriénio 2016-2020 e ano letivo 2019/20) 

Quadriénio 16-20 ano letivo 2019/2020 
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Taxas de Conclusão por ciclo 
 

 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 

 

Média 

Quadriénio  

16-20 

2020/2021 
Metas do PE  

2020/2021 

1.º 

Ciclo 
95,7% 93,3% 94,2% 95,7% 94,7% 95,4% 98,3% 

2.º 

Ciclo 
82,9% 83,6% 93,7% 95,3% 88,9% 94,9% 97,3% 

3.º 

Ciclo 
87,5% 85,6% 93,7% 98,8% 91,4% 96,1% 90,1% 

 

 

 
 

No que diz respeito à taxa de conclusão do 1.º ciclo, no presente ano, pode verificar-se a partir da tabela e 

gráficos anteriores, uma ligeira subida de 0,7%, face à média de 94,7% do quadriénio 2016-2020. Por 

outro lado, a taxa de conclusão foi também ligeiramente inferior em 0,3%, em relação ao ano letivo de 

2019/20.  

A meta de aprendizagem estabelecida (98,3%) foi inferior em 2,9%, uma vez que a taxa de conclusão se 

situou nos 98,3%. 

Quanto à taxa de conclusão do 2.º ciclo (94,9%) houve uma subida da taxa de conclusão (6%) face à 

média de 88,9% do quadriénio 2016-2020. A taxa de conclusão foi ligeiramente inferior em 0,4%, em 

relação ao ano letivo de 2019/20.  

A meta de aprendizagem estabelecida para o 2.º ciclo (97,3%), a taxa do presente ano que se situou nos 

94,9%, foi inferior em 2,4%. 

Relativamente à taxa de conclusão do 3.º ciclo, registou-se uma ligeira subida de 4,7% face à média de 

88,9% do quadriénio 2016-2020. A taxa de conclusão foi inferior em 2,7%, em relação ao ano letivo de 

2019/20. Contudo, a meta estabelecida no PE (90,1%) foi superada em 6%. 

 

0,7 

6 

4,7 

-0,3 -0,4 -2,7 

-4,0 

-2,0 

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

1 2 3 

Taxa de Transição  
(variação média face ao quadriénio 2016-20 e ano letivo 2019/20) 

Quadriénio 16-20 2019/2020 
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Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão 

Taxas de transição de alunos abrangidos por Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão (RTP e PEI) 

 

2017/2018 

% 

2018/2019 

% 

2019/2020 

% 

2020/2021 

% 

N.º 

Alunos 
Transição 

N.º 

Alunos 
Transição 

N.º 

Alunos 
Transição 

N.º 

Alunos 
Transição 

Pré-

Escolar 
1 - 0 - 0 - 0 - 

1.º ano 5 100 1 100 2 100 1 100 

2.º ano 11 55 9 55,6 16 62,5 7 57,1 

3.º ano 1 100 6 83,3 3 100 9 88,9 

4.º ano 4 100 1 100 4 100 4 100 

5.º ano 3 66,7 6 66,7 6 66,7 5 100 

6.º ano 3 66,7 2 50 1 100 5 80 

7.º ano 4 100 2 100 2 100 2 100 

8.º ano 2 100 4 75 1 100 3 66,7 

9.º ano 3 100 2 100 2 100 1 100 

Totais 37 87,6 33 81,2 37 92,1 37 83,8 
 

No presente ano letivo, os dois docentes de Educação Especial acompanharam 37 alunos, número que iguala 

o do ano letivo anterior.  

No 1.º Ciclo, a taxa de transição foi de 71,4%, em que nos 1.º e 4.º anos, foi de 100% e, no 2.º ano de 57,1%. 

No 2.º Ciclo, a taxa de transição foi de 90%, verificando-se que no 5.º ano foi de 100% e no 6.º ano de 80%. 

No 3.º Ciclo, a taxa de transição nos 7.º e 9.º anos foi de 100% e no 8º ano foi de 66,7%. Comparando a taxa 

de transição deste ano (83,8%) foi inferior em 8,3%, em relação ao ano transato. Um dos docentes de 

educação especial é membro permanente da Equipa EMAEI. 

O Decreto-Lei n.º 54/2018, publicado em 6 de julho e, posteriormente, a Lei n.º 116/2019, de 13 de 

setembro, identifica as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, as áreas curriculares específicas, 

bem como os recursos específicos a mobilizar para responder às necessidades educativas de todas e de cada 

uma das crianças e jovens ao longo do seu percurso escolar, nas diferentes ofertas de educação e formação.  

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva - EMAEI, é composta pelos seguintes membros 

permanentes: coordenadora, adjunta do diretor, psicóloga, docente de educação especial e três elementos do 

Conselho Pedagógico. 

O Centro de Apoio à Aprendizagem-CAA, é uma estrutura de apoio agregadora dos recursos humanos e 

materiais, dos saberes e competências da escola e insere-se no quadro de autonomia das escolas e, enquanto 

resposta organizativa de apoio à inclusão, está prevista nos documentos estruturantes que definem a política 

de escola, bem como os recursos disponíveis para a sua consecução. A ação educativa desenvolvida neste 

centro, complementar da que é realizada na turma de pertença do aluno, convoca a intervenção de todos os 

agentes educativos, nomeadamente, os docentes dinamizadores, articuladores e especialistas (docentes de 

educação especial).  

Os espaços físicos destinados ao CAA foram organizados por zonas (Blocos B e D), definidas em função do 

tipo de trabalho, do tipo de recursos e, eventualmente, das áreas científicas, onde tem sido possível atender 

pequenos grupos ou alunos individualmente. Qualquer aluno pode utilizar o espaço para procurar apoio e 

orientação, mas a prioridade tem sido os alunos integrados no Decreto-Lei N.º 54/2018 e Lei nº 116/2019 de 

13 de setembro, de 6 de julho e cujo Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) assim o refira.  

Os docentes de Educação Especial fizeram, ao longo dos 1º e 3º períodos, o acompanhamento direto nos 

espaços existentes do CAA na escola sede, a 25 alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos. Fora da escola sede, os 

docentes fizeram o acompanhamento de 9 alunos. 

A psicomotricista, com um horário de 11 horas semanais, procedeu ao acompanhamento a 11 alunos (1º 

ciclo – 10 e 2º ciclo – 1), nos 1º e 2º períodos letivos. Por razões pessoais, em abril, a psicomotricista viu-se 

obrigada a anular o contrato de trabalho que tinha efetuado. 

A ELI- Equipa Local de Intervenção Precoce acompanhou 9 alunos da Educação Pré-Escolar. 
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Foi fornecido Apoio Tutorial Específico a 12 alunos. 

A CPCJ de Santiago do Cacém procedeu ao acompanhamento a 7 alunos, destes o Ministério Público 

acompanhou 5 alunos. 

A Equipa de Saúde Escolar acompanhou 13 alunos: Terapia da Fala (1); Pediatria (9); Pedopsiquiatria (2); 

Oftalmologia (1).  

Foram acompanhados pelo CAFAP-Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental de Santiago do 

Cacém, cerca de 17 alunos e respetivas famílias.  

Beneficiaram de apoios suplementares de dois técnicos do CRI-Centro de Recursos para a Inclusão da 

CERCISIAGO, cerca de sete alunos: Dra. Catarina Santinhos (terapia da fala – 4 alunos) e Dr. Luís Passão 

(acompanhamento psicológico – 3 alunos).  

 

Alunos retidos por ano de escolaridade 

Taxas de retenção por ano de escolaridade % 

 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Retenção 

Média 

Quadriénio 

16-20 

2020/2021 
Metas do PE 

2020/2021 

1.º ano 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 

2.º ano 14,8% 24,5% 21,6% 10,7% 17,9% 10,5% 6,8% 

3.º ano 2,5% 6,2% 2,5% 0,0% 2,8% 6,2% 0,0% 

4.º ano 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,7% 0,0% 0,0% 

5.º ano 14,3% 16,1% 12,0% 4,5% 11,7% 0,0% 2,0% 

6.º ano 19,5% 16,7% 3,6% 5,0% 11,2% 9,1% 3,5% 

7.º ano 22,9% 12,2% 6,7% 0,0% 10,5% 4,5% 14,9% 

8.º ano 3,6% 11,1% 6,2% 3,7% 6,2% 7,4% 6,7% 

9.º ano 8,0% 20,7% 12,0% 0,0% 10,2% 0,0% 8,0% 

 

 

 1.º Ciclo - Caracterização das Retenções – 2020/2021 

 
N.º Retenções 1.ª Retenção 2.ª Retenção 

Retenção 

repetida 

1.º ano 0 0 0 0 

2.º ano 4 3 1 0 

3.º ano 3 3 0 0 

4.º ano 0 0 0 0 

0,0% 

10,7% 

0,0% 3,7% 4,5% 

5,0% 

0,0% 
3,7% 

0,0% 

0,0% 

10,5% 

6,2% 

0,0% 0,0% 

9,1% 

4,5% 

7,4% 

0,0% 
0,6% 

17,9% 

2,8% 0,7% 

11,7% 
11,2% 

10,5% 

6,2% 

10,2% 

0% 

5% 

10% 
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20% 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Taxas de Retenção vs Metas PE 
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No 1.º ciclo, no presente ano letivo, o número de retenções foi igual ao do ano transato (7). Nos 1.º e 4.º 

anos a variação entre a percentagem de retenções e a metas contratualizadas é nula. Em relação ao ano letivo 

2019/20, no 2.º ano houve uma ligeira diminuição em relação ao ano transato (0,2%) na taxa de retenção, 

assim como no 3.º ano, com 2,9%, conforme se pode comprovar na tabela e gráfico acima apresentados.  

No presente ano letivo, no 2.º ano houve uma diminuição do número de retenções (-2), face ao ano anterior 

(3). Contudo no 3.º ano houve um aumento de mais 3 retenções, face ao ano transato em que a percentagem 

tinha sido nula. 

 

2.º Ciclo - Caracterização das Retenções – 2020/2021 

 
N.º Retenções 1.ª Retenção 

Retenção 

repetida 

5.º ano 0 0 0 

6.º ano 4 4 0 

 

No 2.º ciclo, o número total de retenções (4) foi superior ao ano transato (+1). No 5.º ano a variação 

entre a percentagem de retenções é nula, em que se verifica uma diminuição de alunos retidos (2) face ao 

ano transato. No 6.º ano verifica-se um aumento de três alunos retidos, comparativamente, ao ano anterior 

(1). É de salientar que as taxas de retenção estabelecidas nas metas do PE não foram atingidas no 6.º ano, em 

cerca de 4,6%, no entanto, foram superadas no 5.º ano - 2%. 

 

3.º Ciclo - Caracterização das Retenções – 2020/2021 

 
N.º Retenções 1.ª Retenção 

Retenção  

repetida 

7.º ano 1 1 0 

8.º ano 2 1 1 

9.º ano 0 0 0 

 

No que respeita ao 3.º ciclo, no ano transato, tinha existido apenas uma retenção (7.º e 9º anos – nenhuma e 

8º ano – uma). No presente ano letivo, houve uma retenção no 7.º ano e duas retenções no 8º ano. Este ano 

letivo, aumentou em duas retenções, comparativamente com o ano anterior. No ano terminal de ciclo, há a 

salientar não ter havido qualquer retenção, tal como já tinha acontecido no ano transato, em que um dos 

fatores que poderá ter contribuído, foi o facto de não terem realizado as  provas finais de Português e de 

Matemática, nos dois últimos anos. 

 

Em termos globais verifica-se uma diminuição no desempenho dos alunos, nos 1.º, 4.º, 5.º e 9.º anos o 

desempenho foi de sucesso pleno e melhor e ou igual do que no ano letivo anterior. No que concerne às 

metas de aprendizagem estabelecidas, há a referir que as taxas de retenção dos alunos dos 1.º, 4.º, 5.º, 7.º e 

9.º anos foram cumpridas, uma vez que as percentagens obtidas foram inferiores às contratualizadas. 

Salienta-se, pelo contrário, que as taxas de retenção nos 2.º, 3.º e 8.º anos não foram cumpridas, tenho sido 

superiores ao contratualizado. 

Apesar das medidas aprovadas terem tido alguma implementação, será necessário um maior envolvimento 

dos alunos e dos Encarregados de Educação no seu processo de aprendizagem para que as mesmas tenham o 

efeito desejado e se possam refletir na melhoria do sucesso académico dos alunos que frequentam o 

Agrupamento, nomeadamente, os alunos dos 2º, 3.º, 6.º e 8.º anos.  

 

1.1.2. Resultados Externos 

Provas Finais de Ciclo e Provas de Aferição 

As Provas Finais de Ciclo e as Provas de Aferição foram canceladas pelo Ministério da Educação devido à 

pandemia do COVID-19, que fez com que as aulas presenciais fossem suspensas, desde 22 de janeiro de 
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2021, até ao final do 2º período letivo, obrigando o Agrupamento a desenvolver novas metodologias no 

âmbito do Plano de Ensino a Distância-E@D que foi elaborado atempadamente. 

No entanto, o agrupamento foi selecionado, pelo IAVE, de forma aleatória, para a implementação de um 

Estudo Amostral de Aferição das Aprendizagens aos alunos dos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade, utilizando 

os instrumentos de avaliação construídos para a realização das provas de aferição. 

Provas de Equivalência à Frequência do Ensino Básico - PEF 

De acordo com o Decreto -Lei n.º 10 -B/2021, de 4 de fevereiro, e o Despacho Normativo 10-A/2021, de 22 

de março, as Provas de Equivalência à Frequência para os alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos mantiveram-se, 

tendo sido adiada a calendarização para serem realizadas numa 1.ª fase, entre 28 junho e 15 de julho e a 2.ª 

fase, entre 21 e 29 de julho de 2021 (3º ciclo).. No presente ano letivo só foram elaboradas as Informações-

Prova das PEF para os alunos do 3º ciclo. 

Após a publicação dos resultados dos alunos do 9º ano, verificou-se a inexistência de alunos para realizarem 

as PEF, uma vez que os 28 alunos, que frequentaram o ano de escolaridade, ficaram aprovados e transitaram 

para o Ensino Secundário. 

1.1.3. Qualidade do Sucesso nos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos 
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Através da análise dos gráficos anteriores referentes ao quadriénio, observa-se que a taxa de sucesso pleno 

no 1.º ciclo, no ano letivo 2020/2021 é mais acentuada nos 1.º, 2.º e 4.º anos de escolaridade. O 2.º ano é, de 

resto, o ano com maior taxa de sucesso pleno (89%). Por oposição, o 3.º ano é aquele que apresenta menor 

taxa de sucesso pleno (83%).  

No ano letivo 2017/2018, a taxa de maior sucesso pleno foi no 4.º ano com 92% e a menor foi no 2.º ano 

com 69%.  

No ano letivo 2018/2019, a taxa de maior sucesso pleno foi, no 4.º ano com 100% e a menor foi no 2.º ano 

com 71%. 

No ano letivo 2019/2020, a taxa de sucesso pleno foi de 100%, no 3º ano, e a menor foi no 2º ano com 88%. 

A taxa de sucesso pleno no 1.º ciclo foi, no presente ano letivo, de 87%, valor inferior em 7 pontos em 

relação ao ano anterior (94%).  

 

No que concerne ao sucesso deficitário em uma e/ou duas disciplinas, no 1.º ciclo, podemos concluir que 

o 4.º ano apresenta a maior taxa (13%) e o 2.º ano a menor (0%). 

No ano letivo 2017/2018, a taxa de maior sucesso foi no 3.º ano com 13% e a menor foi no 1.º ano com 5%.  

No ano letivo 2018/2019, a taxa maior de sucesso deficitário em uma e/ou duas disciplinas foi o 3.º e 4.º 

anos com 10%, enquanto que a menor foi o 1.º ano com 5%. 

No ano letivo 2019/2020, a taxa maior de sucesso deficitário em uma e/ou duas disciplinas foi o 4.º ano com 

6%, enquanto que a menor foi os 1.º e 3º anos com 0%. 

A taxa de sucesso deficitário em uma e/ou duas disciplinas no 1.º ciclo foi, no presente ano letivo, de 8%, 

superior em 6 pontos, em relação ao ano anterior (2%).  

Relativamente ao sucesso deficitário em três ou mais disciplinas, no 1.º ciclo, podemos concluir que o 2.º 

ano apresenta a maior taxa (6%), enquanto que a menor surge é no 4.º ano, com 0%. 

No ano letivo 2017/2018, a taxa de maior sucesso pleno foi no 2.º ano com 22% e a menor foi no 4.º ano 

com 0%.  

No ano letivo 2018/2019, a taxa maior de sucesso deficitário em 3 ou mais disciplinas foi o 2.º ano com 

20%, enquanto que a menor surge no 4.º ano com 0%. 

No ano letivo 2019/2020, a taxa maior de sucesso deficitário em 3 ou mais disciplinas foi o 2.º ano com 

11%, enquanto que a menor surge no 3.º ano com 0%. 

A taxa de sucesso deficitário em três e/ou mais disciplinas no 1.º ciclo foi, no presente ano letivo, de 5%, 

superior em 1 ponto, em relação ao ano anterior (4%). 

Relativamente ao sucesso deficitário em Português e Matemática, cumulativamente, no 1.º ciclo, 

podemos concluir que o 1.º ano apresenta a maior taxa (12%), enquanto que a menor é no 4.º ano, com 0%. 

No ano letivo 2017/2018, a taxa de maior sucesso deficitário foi no 2.º ano com 24% e a menor foi no 4.º 

ano com 0%. 

No ano letivo 2018/2019, a taxa maior de sucesso deficitário, cumulativamente, em Português e Matemática, 

foi no 2.º ano com 24%, enquanto que a menor surge no 4.º ano com 0%.  

No ano letivo 2019/2020, a taxa maior de sucesso deficitário, cumulativamente, em Português e Matemática, 

foi no 2.º ano com 11%, enquanto que a menor surge no 3.º ano com 0%.  

A taxa de sucesso deficitário em Português e Matemática, cumulativamente, no 1.º ciclo foi, no presente ano 

letivo, de 7%, superior em 3 pontos, em relação ao ano anterior (4%). 
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Através da análise dos gráficos anteriores, no quadriénio, observa-se que a taxa de sucesso pleno no 2.º 

ciclo é mais acentuada no 5.º ano de escolaridade, com mais 20% do que no 6.º ano.  

No 5.º ano de escolaridade, verifica-se a tendência de aumento do sucesso pleno registado a partir o ano 

letivo 2016/2017, estabilizando nos dois anos seguintes, verificando-se no ano letivo seguinte, uma subida 

de 11%, em relação ao ano 2018/19.  

A percentagem de alunos sem qualquer negativa no presente ano cifrou-se nos 85%, a tendência é de 

aumento gradual ao longo dos 5 anos. 

No 6.º ano de escolaridade, a taxa de sucesso pleno (65%), a tendência é de diminuição. A partir do valor 

obtido em 2016/17 (51%), aumentando gradualmente em 2018/19 - 61% e 2019/20 - 75%, para em 2020/21 

– 65%, diminuir.  

De uma forma geral, a taxa de sucesso pleno do 2.º ciclo (74%), no presente ano letivo, manteve-se 1 ponto 

abaixo do ano anterior e de quinze, doze e de dezanove pontos, em relação aos anos letivos 2017/18, 

2018/19, respetivamente. 

 

Através da análise do gráfico anterior, observa-se que a taxa de sucesso pleno no 3.º ciclo é mais 

acentuada, no ano de 2020/2021, no 8.º ano de escolaridade (74%) assim como em todo o quadriénio 2016-

2020.  

Este ano letivo, a taxa de sucesso pleno no 7.º ano de escolaridade aumentou ligeiramente em relação ao ano 

letivo anterior, de 67% para 68%. Verifica-se que foi a maior taxa de sucesso pleno do quadriénio. 

No 8.º ano de escolaridade a taxa de sucesso pleno (74%) foi superior à taxa do ano letivo anterior, com 

uma subida de 11%. Salienta-se que, também no ano 2018/19, verifica-se a taxa de sucesso pleno com o 

menor valor do quadriénio (41%). 

A taxa de sucesso pleno no 9.º ano de escolaridade foi superior à do ano letivo anterior (61%), sendo no 

presente ano letivo de 71%. No ano 2017/18, verifica-se que foi a menor taxa de sucesso pleno do 

quadriénio – 35%.  

 

A taxa de sucesso pleno, ao nível do 3.º ciclo, tem apresentado tendência de subida ao longo dos 4 anos do 

quadriénio. No ano letivo 2017/18 a taxa foi de 40%, subindo em 2018/19 para 49%, voltando a subir para 

os 64%, no ano 2019/20, tal como aconteceu no presente ano, subindo para 71%. 
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No quadriénio, no que concerne ao sucesso deficitário, observa-se que a taxa de sucesso deficitário dos 

alunos que transitaram com um e/ou dois níveis inferiores a três, é mais acentuada no 6.º ano, com 21% 

do que no 5.º ano (12%), em cerca de 9%. Por outro lado, no 5.º ano a taxa subiu de 16% no ano letivo 

2017/18, para 24% em 2018/19 (taxa mais elevada do quadriénio).  

A maior taxa de sucesso deficitário, registou-se no 6.º ano com 36% em 2018/19, percentagem superior à do 

presente ano letivo (15%).  

Sendo assim, há a referir que a taxa do 2.º ciclo, no presente ano (17%), subiu 1 ponto em relação ao ano 

letivo anterior (16%). 

 

No ano presente ano letivo de 2020/21, no que concerne ao sucesso deficitário no 3.º ciclo, observa-se que a 

taxa de sucesso deficitário dos alunos que transitaram com um e/ou dois níveis inferiores a três, é a 

menos acentuada no 8.º ano, no presente ano, com 19% e a mais acentuada foi no 9.º ano com 29%.  

No ano 2017/18, no que concerne ao sucesso deficitário no 3.º ciclo, observa-se que a taxa de sucesso 

deficitário dos alunos que transitaram com um e/ou dois níveis inferiores a três, é mais acentuada no 9.º 

ano, com 48% e a menor foi no 8.º ano com 22%.  

No ano 2018/19, no que concerne ao sucesso deficitário no 3.º ciclo, observa-se que a taxa de sucesso 

deficitário dos alunos que transitaram com um e/ou dois níveis inferiores a três, é mais acentuada no 8.º 

ano, com 47% e a menor foi no 7.º ano com 20%.  

No ano letivo de 2019/20, no que concerne ao sucesso deficitário no 3.º ciclo, observa-se que a taxa de 

sucesso deficitário dos alunos que transitaram com um e/ou dois níveis inferiores a três, é mais 

acentuada no 9.º ano, no presente ano, com 39% e a menor foi no 7.º ano com 14%.  

 

A taxa de sucesso deficitário dos alunos que transitaram com um e/ou dois níveis inferiores a três, ao 

nível do 3.º ciclo, ao longo do quadriénio, tem apresentado uma descida de valores, nomeadamente, nos 

últimos 3 anos letivos. No ano 2018/19 foi de 37%, descendo para 29% em 2019/2 e voltando a descer 

novamente e situar-se nos 25%, no presente ano letivo.  
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No que concerne ao sucesso deficitário no 2º ciclo, observa-se que a taxa de sucesso deficitário dos alunos 

que transitaram com três ou mais níveis inferiores a três, no presente ano letivo, é mais acentuada no 6.º 

ano, com 14% do que no 5.º ano (3%). No quadriénio, a maior taxa de sucesso deficitário registou-se no 5.º 

ano (19%), no ano letivo 2017/18, e no 6.º ano de 17%, igualmente no mesmo ano letivo.  

Relativamente ao sucesso deficitário os alunos que transitaram com três ou mais níveis inferiores a três, no 

5.º ano houve um aumento gradual (de 12% para 14%) em 2018/19 para 2019/20, para diminuir no presente 

ano para os 3%. No 6.º ano, também, houve um aumento gradual (de 4% para 5% e, no presente ano, para 

14%). Assim, a taxa de sucesso deficitário no 2.º Ciclo tem tido a tendência alternada de subida e descida, 

situa que se verifica desde o ano letivo 2017/2018 (18%), para baixar no ano 2018/2019 (8%), para voltar a 

subir em dois pontos percentuais, em 2019/20, para baixar no presente ano e situar-se nos 9%.  

 

No 3.º ciclo, no ano letivo 2020/21, no que concerne ao sucesso deficitário, observa-se que a taxa de 

sucesso deficitário dos alunos que transitaram com três ou mais níveis inferiores a três, é mais 

acentuada no 8.º ano, com 7%, e a menor regista-se no 9.º ano com 0%.  

No ano letivo 2017/2018, a maior taxa de sucesso deficitário registou-se no 8.º ano (30%) e a menor no 

9.ºano com 21%.  

No ano letivo 2018/2019, a maior taxa de sucesso deficitário registou-se no 7.º ano (17%) e a menor no 

9.ºano com 12%.  

No ano letivo 2019/20, no que concerne ao sucesso deficitário, observa-se que a taxa de sucesso deficitário 

dos alunos que transitaram com três ou mais níveis inferiores a três, é mais acentuada no 7.º ano, com 

8%, e a menor regista-se no 9.º ano com 0%.  

 

No quadriénio, globalmente, no 3.º ciclo a taxa de sucesso deficitário em três ou mais disciplinas com níveis 

inferiores a três, a diminuiu nos primeiros três anos do quadriénio. No ano 2018/19, registou-se uma descida 

de 13%, comparativamente a 2017/18 (27%), e de 10% no ano letivo 2019/20 (4%). No presente ano, a taxa 

igualou a do ano transato (4%). 
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No que concerne ao sucesso deficitário, cumulativamente, a Português e Matemática, observa-se que a 

taxa é ligeiramente mais acentuada no 6.º ano, com 2% do que no 5.º ano (0%). Verifica-se uma acentuada 

descida no 5.º ano em menos de 2% em relação ao ano anterior, assim como em relação aos anos 2017/18 e 

2018/19. No 6.º ano regista-se no ano 2018/19 uma diminuição de 13%, em relação ao ano de 2017/18, onde 

se registou uma taxa de 17%.  

Globalmente, no 2.º ciclo a taxa de sucesso deficitário, cumulativamente a Português e Matemática, 

diminuiu em relação ao ano transato em 3% tem vindo a descer gradualmente ao longo do quadriénio, dos 

17% em 2017/18, 8% em 2018/19, 4% em 2019/20, baixando para os 1% no presente ano letivo. 

 

No 3.º ciclo, no ano letivo 2020/2021, no que concerne ao sucesso deficitário, cumulativamente, a 

Português e Matemática, observa-se que é mais acentuada no 7.º ano, com 5% e a menor no 9º ano com 

0%.  

No ano letivo 2017/2018, observa-se que é mais acentuada no 9.º ano, com 7% e a menor no 8.º ano com 

4%.  

No ano letivo 2018/2019, a maior taxa de sucesso deficitário registou-se no 9.º ano (12%) e a menor no 

7.ºano com 3%.  

No ano letivo 2019/2020, no que concerne ao sucesso deficitário, cumulativamente, a Português e 

Matemática, observa-se que é mais acentuada no 8.º ano, com 4% e a menor no 7.º e 9º anos com 0%.  

 

Globalmente, no quadriénio, no 3.º ciclo a taxa de sucesso deficitário, cumulativamente a Português e 

Matemática, verificam-se oscilações de valores. Assim, no ano 2018/19, verificou-se uma subida de 2%, em 

relação ao ano 2017/18, para depois em 2019/20,  descer para 1% e subir no presente ano letivo para 3%.  

 

 

Qualidade do Sucesso nos 1º, 2º e 3º Ciclos 

Quanto à qualidade do sucesso no quadriénio 2017-2021, nomeadamente, os relacionados com as 

menções de Bom/Muito Bom no 1.º Ciclo e os níveis 4/5 obtidos pelos alunos, nos 2.º e 3.º ciclos, 

verifica-se: 

 

Qualidade do Sucesso %  

1.º Ciclo - 1º Ano de Escolaridade 

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

41 alunos  42 alunos  32 alunos 25 alunos 

Menções Menções Menções Menções 
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Bom M. Bom Bom M. Bom Bom M. Bom Bom M. Bom 
Português  34,1% 41,5% 40,5% 28,6% 31,3% 46,9% 40,0% 28,0% 

Matemática 48,8% 29,3% 40,5% 28,6% 31,3% 53,1% 40,0% 36,0% 

Estudo do Meio 48,8% 43,9% 59,5% 23,8% 31,3% 56,3% 28,0% 48,0% 

Expressões 36,6% 41,5% --- --- --- --- --- --- 

Saúde e 

Cidadania 
24,4% 48,8% --- --- --- --- --- --- 

Educação 

Artística 
--- --- 54,8% 7,1% 34,4% 40,6% 48,0% 28,0% 

Educação 

Física 
--- --- 69,0% 7,1% 43,8% 46,9% 76,0% 20,0% 

Cidadania e 

Desenvolvimen

to 
--- --- 57,1% 26,2% 37,5% 46,9% 76,0% 16,0% 

TIC --- --- 64,3% 14,3% 59,4% 9,4% 44,0% 36,0% 

Totais 38,5% 41,0% 55,1% 19,4% 38,4% 42,9% 50,3% 30,3% 

 

Qualidade do Sucesso %  

1.º Ciclo - 2º Ano de Escolaridade 

Disciplinas 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
49 alunos 51 alunos 56 alunos 38 alunos 

Menções Menções Menções Menções 

Bom M. Bom Bom M. Bom Bom M. Bom Bom M. Bom 
Português  30,6% 18,4% 13,7% 3,9% 33,9% 17,9% 34,2% 31,6% 

Matemática 20,4% 22,4% 31,4% 3,9% 30,4% 19,6% 31,6% 34,2% 

Estudo do Meio 32,7% 22,4% 43,1% 9,8% 41,1% 17,9% 36,8% 42,1% 

Expressões 40,8% 26,5% 54,9% 5,9% --- --- --- --- 

Saúde e 

Cidadania 
28,6% 24,5% 39,2% 7,8% --- --- --- --- 

Educação 

Artística 
--- --- --- --- 50,0% 8,9% 36,8% 42,1% 

Educação 

Física 
--- --- --- --- 53,6% 8,9% 39,5% 42,1% 

Cidadania e 

Desenvlviment

o 
--- --- --- --- 48,2% 12,5% 47,4% 39,5% 

TIC --- --- --- --- 50,0% 3,6% 60,5% 23,7% 

Totais 30,6% 22,8% 36,5% 6,3% 43,9% 12,8% 41,0% 36,5% 

 

Qualidade do Sucesso %  

1.º Ciclo - 3º Ano de Escolaridade 

Disciplinas 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
48 alunos 40 alunos   41 alunos 48 alunos 

Menções Menções Menções Menções 

Bom M. Bom Bom  M. Bom Bom M. Bom Bom M. Bom 
Português  43,8% 20,8% 35,0% 12,5% 61,0% 4,9% 29,2% 20,8% 

Matemática 37,5% 8,3% 27,5% 15,0% 61,0% 12,2% 20,8% 22,9% 

Estudo do Meio 43,8% 16,7% 37,5% 17,5% 61,0% 14,6% 39,6% 20,8% 

Inglês 39,6% 25,0% 35,0% 32,5% 58,5% 4,9% 58,3% 0,0% 

Expressões 56,3% 22,9% 50,0% 15,0% 63,4% 7,3% --- --- 

Ed. Artística --- --- --- --- --- --- 43,8% 12,5% 

Ed. Física --- --- --- --- --- --- 58,3% 4,2% 

Cidad. e Desenv --- --- --- --- --- --- 45,8% 20,8% 

TIC --- --- --- --- --- --- 60,4% 4,2% 

Saúde e 54,2% 16,7% 47,5% 20,0% 56,1% 12,2% --- --- 
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Cidadania 

Totais 45,9% 18,4% 38,8% 18,8% 60,2% 9,4% 44,5% 13,3% 

 

Qualidade do Sucesso %  

1.º Ciclo - 4º Ano de Escolaridade 

Disciplinas 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
39 alunos 44 alunos  35 alunos   40 alunos 

Menções Menções Menções Menções 

Bom M. Bom Bom M. Bom Bom M. Bom Bom M. Bom 
Português  35,9% 28,2% 40,9% 25,0% 60,0% 14,3% 57,5% 7,5% 

Matemática 35,9% 23,1% 45,5% 22,7% 51,4% 11,4% 47,5% 7,5% 

Estudo do Meio 35,9% 33,3% 52,3% 31,8% 62,9% 25,7% 60,0% 5,0% 

Inglês 48,7% 25,6% 43,2% 38,6% 54,2% 17,1% 74,4% 5,1% 

Expressões 35,9% 41,0% 59,1% 34,1% 40,0% 51,4% 65,0% 20,0% 

Saúde e 

Cidadania 
51,3% 30,8% 50,0% 27,3% 45,7% 34,3% 67,5% 10,0% 

Totais 40,6% 30,3% 48,5% 29,9% 52,4% 25,7% 62,0% 9,2% 

 

- Analisando os quadros anteriores, nomeadamente, os referentes ao 1.º ciclo, no presente ano, no 1.º ano, 

verifica-se uma diminuição da percentagem de menções Muito Bom, obtidas pelos alunos a todas as 

disciplinas, em relação ao ano transato, à exceção de TIC. Pelo contrário, verifica-se um aumento da 

menção Bom em todas as disciplinas, à exceção de Estudo do Meio e TIC. Na sua globalidade, igualmente, 

verificamos um diminuição de 12,6% de menções Muito Bom e um aumento de 11,9% de menções Bom, 

face ao ano anterior;  

No 2º ano verifica-se um aumento da percentagem de menções Muito Bom, a todas as disciplinas, face a 

ano transato. Pelo contrário, quanto às menções de Bom, verifica-se que apenas nas disciplinas de 

Português, Matemática e de  TIC, existe um aumento de menções de Bom. Globalmente, verifica-se um 

aumento das menções Muito Bom, face ao ano transato, de 23,7% e uma diminuição de Bom em 2,9%.  

No 3º ano verifica-se um aumento da percentagem de menções Muito Bom, à exceção de Inglês e uma 

diminuição de Bom, em todas as disciplinas, face ao ano transato. Globalmente, verifica-se uma descida 

das menções Bom de 11,6% e um aumento das menções de Muito Bom em 3,9%, face ao ano transato.  

No 4º ano verifica-se uma diminuição da percentagem de menções Muito Bom, face a ano transato. Pelo 

contrário, um aumento das menções de Bom, em 50% as disciplinas, à exceção de Português, Matemática e 

Estudo do Meio. Globalmente, verifica-se um aumento das menções Bom em 9,6% e uma diminuição de 

Muito Bom, de 16,5%, face ao ano transato. Também verificamos um aumento das menções de Bom e uma 

diminuição das menções Muito Bom, face ao quadriénio; 

 

Qualidade do Sucesso %  

2.º Ciclo - 5º Ano de Escolaridade 

Disciplinas 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
31 alunos 25 alunos  44 alunos   34 alunos 

Níveis Níveis Níveis Níveis 

4 5 4 5 4 5 4 5 
Português  32,3% 3,2% 24,0% 0% 34,1% 4,5% 35,3% 29,4% 

Inglês 32,3% 9,7% 8,0% 16,0% 29,5% 11,4% 23,5% 23,5% 

HGP 29,0% 6,5% 12,0% 16,0% 27,3% 9,1% 32,4% 23,5% 

Matemática 22,6% 6,5% 20,0% 16,0% 22,7% 11,4% 23,5% 20,6% 

Ciências Naturais 22,6% 22,6% 24,0% 4,0% 27,3% 15,9% 35,3% 29,4% 

Educação Visual 38,7% 12,9% 20,0% 12,0% 36,4% 11,4% 67,4% 23,5% 

Educação 

Tecnológica 
29,0% 19,4% 20,0% 12,0% 36,4% 11,4% 58,8% 23,5% 

Educação Musical 22,6% 25,8% 28,0% 16,0% 38,6% 13,6% 44,1% 11,8% 

Educação Física 22,6% 16,1% 52,0% 16,0% 43,2% 22,7% 35,3% 26,5% 

EMRC - - - - - - - - 
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Saúde e Cidadania 25,8% 22,6% --- --- --- --- --- --- 

Cidadania e 

Desenvolvimento 
--- --- 20,0% 16,0% 45,5% 22,7% 44,1% 44,1% 

TIC --- --- 40,0% 12,0% 38,6% 9,1% 100% - 

Oficina Criativa --- --- 20,0% 4,0% 29,5% 11,4% 61,8% 29,4% 

DCSC --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mundo Atual --- --- --- --- --- --- --- --- 

Totais 27,8% 14,5% 24,0% 11,7% 34,1% 12,9% 46,8% 25,9% 

 

Qualidade do Sucesso %  

2.º Ciclo – 6º Ano de Escolaridade 

Disciplinas 

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

36 alunos 28 alunos 20 alunos  43 alunos 

Níveis Níveis Níveis Níveis 

4 5 4 5 4 5 4 5 

Português  19,4% 0% 28,6% 0% 10,0% 5,0% 23,3% 7,0% 

Inglês 33,3% 2,8% 32,1% 7,1% 30,0% 5,0% 20,9% 14,0% 

HGP 13,9% 13,9% 7,1% 21,4% 15,0% 5,0% 20,9% 20,9% 

Matemática 5,6% 13,9% 21,4% 14,3% 5,0% 20,0% 18,6% 11,6% 

Ciências Naturais 30,6% 8,3% 17,9% 21,4% 25,0% 15,0% 30,2% 34,9% 

Educação Visual 33,3% 13,9% 60,7% 3,6% 25,0% 20,0% 46,5% 16,3% 

Educação Tecnológica 44,4% 13,9% 57,1% 3,6% 25,0% 20,0% 46,5% 16,3% 

Educação Musical 25,0% 25,0% 28,6% 35,7% 85,0% 10,0% 30,2% 11,6% 

Educação Física 47,2% 8,3% 39,3% 14,3% 55,0% 25,0% 34,9% 30,2% 

EMRC - - - - 100% 0% - - 

Saúde e Cidadania 16,7% 16,7% 32,1% 25,0% --- --- --- --- 

Cidadania e Desenvolvimento --- --- --- --- 5,0% 20,0% 34,9% 23,3% 

TIC --- --- --- --- 0% 85,0% - - 

Oficina Criativa --- --- --- --- 20,0% 0% 32,6% 0% 

DCSC --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mundo Atual --- --- --- --- --- --- --- --- 

Totais 26,9% 11,7% 32,5% 14,6% 30,8% 13,8% 30,9% 16,9% 

 

- No 2º ciclo - 5.º ano, no presente ano letivo, comparativamente com o ano transato, verifica-se um 

aumento dos níveis 4 em todas as disciplinas, à exceção de Inglês, Educação Física e de Cid. e 

Desenvolvimento. Quanto aos níveis 5, verifica-se também um aumento a todas as disciplinas à exceção 

de Educação Musical, em que se verifica uma diminuição. No quadriénio, verificamos um aumento de 

12,7% de níveis 4 e de 13% de níveis 5, em relação ao ano de 2019/20, comparando com o presente ano 

letivo.  

Quanto ao 6.º ano, no presente ano letivo, comparativamente com o ano transato, verifica-se um aumento 

dos níveis 4 em quase todas as disciplinas, à exceção de Inglês, EM e EF. Quanto aos níveis 5, verifica-

se um aumento nas disciplinas, à exceção de Matemática, HGP, EV e EF. Salienta-se a inexistência de 

níveis 5 na disciplina de Português, nos dois primeiros anos do quadriénio e a Oficina Criativa, no 

presente ano. Em relação ao presente ano, verificamos uma diminuição de 0,1% de níveis 4 e de 3,1% de 

níveis 5, em relação ao ano de 2019/20; 
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Qualidade do Sucesso %  

3.º Ciclo - 7º Ano de Escolaridade 

Disciplinas 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
41 alunos 30 alunos  24 alunos  22 alunos 

Níveis Níveis Níveis Níveis 

4 5 4 5 4 5 4 5 
Português  26,8% 0% 30,0% 0% 41,7% 8,3% 22,7% 4,5% 

Inglês 1 19,5% 7,3% 40,0% 0% 25,0% 8,3% 22,7% 13,6% 

Francês 2 - - 40,0% 3,3% 62,5% 16,7% 18,2% 9,1% 

História 19,5% 4,9% 36,7% 3,3% 41,7% 8,3% 45,5% 13,6% 

Geografia 31,7% 4,9% 36,7% 0% 50,0% 12,5% 31,8% 18,2% 

Matemática 22,0% 9,8% 26,7% 0% 12,5% 12,5% 13,6% 9,1% 

Ciências Naturais 26,8% 2,4% 30,0% 0% 16,7% 12,5% 59,1% 13,6% 

Físico-Química 19,5% 7,3% 33,3% 3,3% 33,3% 4,2% 4,5% 9,1% 

Educação Visual 31,7% 12,2% 30,0% 6,7% 41,7% 16,7% 36,4% 22,7% 

Educação Tecnológica 26,8% 9,8% 60,0% 0% 41,7% 4,2% 61,1% 16,7% 

Educação Musical - - 25,0% 55,0% 12,5% 16,7% 25,0% 25,0% 

Educação Física 24,4% 17,1% 40,0% 36,7% 20,8% 16,7% 27,3% 50,0% 

TIC 22,0% 0% 36,7% 0% 29,2% 16,7% 45,5% 22,7% 

Cidadania e 

Desenvolvimento 
--- --- 46,7% 16,7% 33,3% 37,5% 86,4% 9,1% 

Oficina Criativa --- --- 46,7% 0% 37,5% 54,2% 13,6% 18,2% 

EMRC - - - - 100% 0% - - 

Saúde e Cidadania 43,9% 4,9% --- --- --- --- --- --- 

Totais 26,2% 6,7% 37,2% 8,3% 37,5% 15,4% 33,6% 20,4% 

 

Qualidade do Sucesso %  

3.º Ciclo – 8.º Ano de Escolaridade 

Disciplinas 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
27 alunos 32 alunos 27 alunos  27 alunos 

Níveis Níveis Níveis Níveis 

4 5 4 5 4 5 4 5 
Português  37,0% 0% 25,0% 0% 40,7% 0% 22,2% 22,2% 

Inglês 1 25,9% 7,4% 25,0% 3,1% 40,7% 7,4% 18,5% 11,1% 

Francês 2 - - 40,6% 3,1% 59,3% 7,4% 33,3% 3,7% 

História 14,8% 18,5% 15,6% 6,3% 44,4% 7,4% 22,2% 11,1% 

Geografia 29,6% 14,8% 25,0% 3,1% 55,6% 0% 37,0% 7,4% 

Matemática 25,9% 3,7% 18,8% 0% 11,1% 0% 11,1% 22,2% 

Ciências Naturais 25,9% 14,8% 18,8% 6,3% 11,1% 11,1% 44,4% 0% 

Físico-Química 14,8% 18,5% 15,6% 0% 33,3% 3,7% 22,2% 11,1% 

Educação Visual 33,3% 11,1% 31,3% 12,5% 37,0% 11,1% 29,6% 11,1% 

Educação Tecnológica 66,7% 33,3% 31,3% 12,5% 22,2% 0% 30,0% 5,0% 

Educação Musical 62,5% 75,0% - - 22,2% 25,9% 57,1% 28,6% 

Educação Física 51,9% 7,4% 40,6% 21,9% 37,0% 22,2% 25,9% 25,9% 

TIC 44,4% 3,7% 50,0% 3,1% 29,6% 0% 48,1% 40,7% 

EMRC - - - - 33,3% 7,4% - - 

Saúde e Cidadania 37,0% 22,2% 15,6% 34,4% --- --- --- --- 

Cidadania e 

Desenvolvimento 
--- --- --- --- 77,8% 18,5% 44,4% 22,2% 

Oficina Criativa --- --- --- --- 44,4% 3,7% 40,7% 44,4% 

D.C.S.C. 100% - 0% - - - - - 

Mundo Atual 100% - 100% - - - - - 

Totais 44,6% 15,4% 30,2% 8,2% 37,5% 7,9% 32,4% 17,8% 
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Qualidade do Sucesso %  

3.º Ciclo – 9.º Ano de Escolaridade 

Disciplinas 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
28 alunos 25 alunos 31 alunos 28 alunos 

Níveis Níveis Níveis Níveis 

4 5 4 5 4 5 4 5 
Português  34,5% 3,4% 24,0% 4,0% 45,2% 0% 39,3% 7,1% 

Inglês 1 13,8% 6,9% 28,0% 8,0% 41,9% 0% 50% 3,6% 

Francês 2 - - 28,0% 4,0% 48,4% 6,5% 42,9% 0% 

História 17,2% 3,4% 20,0% 12,0% 45,2% 6,5% 46,4% 3,6% 

Geografia 24,1% 6,9% 40,0% 4,0% 54,8% 3,2% 64,3% 0% 

Matemática 10,3% 3,4% 16,0% 4,0% 16,1% 12,9% 35,7% 0% 

Ciências Naturais 31,0% 3,4% 20,0% 8,0% 16,1% 16,1% 42,9% 0% 

Físico-Química 17,2% 6,9% 16,0% 12,0% 29,0% 16,1% 35,7% 7,1% 

Educação Visual 34,5% 24,1% 40,0% 12,0% 58,1% 9,7% 53,6% 39,3% 

Educação Física 31,0% 37,9% 52,0% 20,0% 29,0% 25,8% 53,6% 28,6% 

EMRC - - - - 29,0% 6,5% - - 

Saúde e Cidadania 41,4% 6,9% 48,0% 8,0% 32,3% 6,5% --- --- 

Cidadania e Desenvol. --- --- --- --- --- --- 96,4% 3,6% 

Oficina Criativa --- --- --- --- --- --- 39,3% 28,6% 

DCSC - - 100% 0% 100% 0% - - 

Mundo Atual - - 100% 0% 100% 0% - - 

TIC - - 100% 0% 100% 0% - - 

Totais 25,5% 10,3% 30,2% 8,7% 49,7% 7,3% 50,0% 7,4% 

 

- No 3.º ciclo - 7.º ano, no presente ano letivo, verifica-se um aumento dos níveis 4 em quase todas as 

disciplinas, à exceção de Português, Inglês, Francês, Geografia, Físico-Química, Ed. Visual e Oficina 

Criativa, comparativamente com o ano transato. Quanto aos níveis 5, verifica-se um aumento na maioria 

das disciplinas, à exceção de Português, Francês, Matemática, Cidadania e Desenvolvimento e Oficina 

Criativa. No quadriénio, verificamos uma diminuição de 3,9% de níveis 4 e um aumento de 5% de níveis 5, 

em relação ao ano de 2019/20, comparando com o presente ano letivo. Verifica-se que também a existência 

de uma diminuição de 3,6% de níveis 4 e um aumento de 12,1% de níveis 5, em relação ao ano 2018/19. O 

valor de níveis 5 alcançados no presente ano letivo (20,4%) é o melhor valor obtido no quadriénio.  

No 8.º ano, no presente ano, verifica-se uma diminuição dos níveis 4 na maioria das disciplinas, à 

exceção de C. Naturais, Ed. Tecnológica, Ed. Musical e TIC, comparativamente com o ano transato. Quanto 

aos níveis 5, verifica-se um aumento na maioria das disciplinas, à exceção de Francês e C. Naturais. 

Salienta-se a inexistência de níveis 5 na disciplina de Ciências Naturais. Na disciplina de Português, 

verifica-se essa situação ao longo dos primeiros três anos do quadriénio, situação que melhorou bastante no 

presente ano. 

No quadriénio, verificamos uma diminuição de 5,1% de níveis 4 e um aumento de 9,9% de níveis 5, em 

relação ao ano de 2019/20. Verifica-se que também existe um aumento de 2,2% de níveis 4 e de 9,9% de 

níveis 5, em relação ao ano 2018/19. O valor de níveis 5 alcançados no presente ano letivo (17,8%) é o 

melhor valor obtido no quadriénio.  

No 9.º ano, este ano, verifica-se um aumento dos níveis 4 na maioria das disciplinas, à exceção de 

Português, Francês e Educação Visual, em relação ao ano letivo anterior. Salienta-se a inexistência de 

níveis 5 nas disciplinas de Francês, Geografia, Matemática e C. Naturais. No quadriénio, verificamos 

um aumento de 1,3% de níveis 4 e um aumento de 0,1% de níveis 5, em relação ao ano de 2019/20. 

Verifica-se, igualmente, um aumento de 20% de níveis 4 em relação ao ano 2018/19, contudo, existe uma 

diminuição de 1,3% de níveis 5. O valor de níveis 4 alcançados no presente ano letivo (50%) é o melhor 

valor obtido no quadriénio. Pelo contrário, verifica-se que o valor de 7,4% de níveis 5 obtidos é o segundo 

mais baixo do quadriénio 
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Globalmente, verifica-se um aumento da qualidade no presente ano, dos níveis 4/menções de Bom, nos 1.º, 

4.º, 5.º, 6.º e 9.º anos de escolaridade, tal como dos níveis 5/Muito Bom, nos 2.º, 3.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º 

anos, comparativamente com o ano transato.  

1.1.3.1. Evolução de Sucesso Escolar por Disciplina 

Nos quadros seguintes apresentam-se os resultados do sucesso por disciplina/área para os três ciclos, no 

presente ano letivo, tendo em conta dados obtidos nos três últimos anos letivos. Calcula-se também uma 

evolução em cada disciplina face aos resultados do ano transato (2019/2020). 

 
 Sucesso Escolar no 1º Ciclo 

 
Portuguê

s 

Matemátic

a 

Estudo 

do 

Meio 

Inglês 

 

Expressõe

s 

 

Saúde e 

Cidadani

a 

Educaç

ão 

Artístic

a 

Educação 

Física 

Expressõ

es Físico-

Motoras 

Cidadania e 

Desenvolvime

nto 

TIC 

1º 

ano 

2017/18 87,8% 92,7% 95,1% --- 100% 97,6% --- --- --- --- --- 

2018/19 92,9% 90,5% 95,2% --- --- --- 97,6% --- 97,6% 97,6% 
97,6

% 

2019/20 96,9% 96,9% 96,9% --- --- --- 100% --- 100% 100% 100% 

2020/21 88,0% 92,0% 100% --- --- --- 100% 100% --- 100% 100% 

Evolução 

face a 

19/20 

8,9 4,9 3,1 --- --- --- 0,0 --- ---- 0,0 0,0 

2º 

ano 

2017/18 71,4% 73,5% 81,6% --- 98,0% 89,8% --- --- --- --- --- 

2018/19 72,5% 76,5% 80,4% --- 100% 100% --- --- --- --- --- 

2019/20 87,5% 85,7% 89,3% --- --- --- 98,2% --- 100% 100% 100% 

2020/21 89,5% 89,5% 92,1% --- --- --- 100% 100% --- 100% 100% 

Evolução 

face a 

19/20 

2,0 3,8 3,2 --- --- --- 1,8 --- --- 0,0 0,0 

3º 

ano 

2017/18 91,7% 85,4% 91,7% 91,7% 97,9% 97,9% --- --- --- --- --- 

2018/19 97,5% 87,5% 97,5% 100% 100% 100% --- --- --- --- --- 

2019/20 100% 100% 100% 100% 100% 100% --- --- --- --- --- 

2020/21 91,7% 87,5% 93,8% 91,7% --- --- 100% 100% --- 100% 100% 

  

4º 

ano 

Evolução 

face a 

19/20 

-8,3 -12,5 -6,2 -8,3 --- --- --- --- --- --- --- 

2017/18 100% 89,7% 100% 94,9% 100% 100% ---  --- --- --- 

2018/19 100% 100% 100% 100% 100% 100% ---  --- --- --- 

2019/2

0 
97,1% 97,1% 97,1% 91,4% 100% 100% ---  --- --- --- 

2020/2

1 
97,5% 92,5% 100% 97,4% --- 100% --- --- 100% --- --- 

Evolução 

face a 

19/20 

0,4 -4,6 2,9 6,0 --- 0,0 --- --- --- --- --- 

 

De um modo global podemos referir que, no 1.º ciclo, os resultados obtidos no presente ano letivo foram 

melhores que os obtidos no ano letivo 2019/2020, com exceção do 3.º ano, onde se verificaram as subidas 

mais acentuadas do insucesso em Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês.  
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  Sucesso Escolar no 2.º Ciclo 

 Port. Ingl. HGP Mat. CN EV ET EM EF TIC CD OF.C SC 

5º ano 

2017/18 74,2% 80,6% 77,4% 80,6% 83,9% 96,8% 96,8% 83,9% 96,8% - - - 96,8% 

2018/19 72,0% 80,0% 88,0% 76,0% 88,0% 88,0% 88,0% 84,0% 96,0% 91,7% 92,0% 88,0% - 

2019/20 84,1% 84,1% 93,2% 90,9% 93,2% 100% 100% 95,5% 97,7% 86,4% 95,5% 93,2% - 

2020/21 100% 94,1% 100% 91,2% 100% 97,1% 94,1% 94,1% 100% -- 100% 100% -- 

Evolução 

face a 19/20 
15,9 10,0 6,8 0,3 6,8 -2,9 -5,9 -1,4 2,3 --- 4,5 6,8 -- 

6º ano 

2017/18 80,6% 77,8% 91,7% 55,6% 80,6% 97,2% 97,2% 86,1% 94,4% - - - 94,4% 

2018/19 89,3% 78,6% 96,4% 78,6% 92,9% 96,4% 96,4% 85,7% 100% - - - 100% 

2019/20 95,0% 90,0% 100% 75,0% 95,0% 95,0% 95,0% 90,0% 95,0% 90,0% 100% 94,7% - 

2020/21 88,4% 76,7% 95,3% 83,7% 100% 93,0% 93,0% 86,0% 100% -- 100% 83,7% -- 

Evolução 

face a 19/20 
-6,6 -13,3 -4,7 8,7 5,0 -2,0 -2,0 -4,0 5,0 -- -- -- -- 

 

De um modo geral, para o 2.º ciclo, a grande maioria das disciplinas, nomeadamente no 5.º ano, tiveram 

uma subida. A disciplina de Português registou a maior evolução positiva (15,9%), seguindo-se o Inglês com 

10%.  

No que concerne ao 6.º ano, de um modo geral, a maioria das disciplinas tiveram uma evolução negativa. 

Há que ter em conta a regressão nas disciplinas de Inglês, Português, Matemática, HGP,  Educação Musical, 

situando-se entre os 13,3% e os 4%. A disciplina de Matemática registou a maior evolução positiva (8,7%), 

seguindo-se as CN e a Ed. Física com 5%.  

 

 Sucesso Escolar no 3.º Ciclo 

 
Port Ing Fran Hist Geo Mat CN FQ EV ET EM EF TIC CD Of.C SC 

7º 

ano 

2017/18 92,7% 73,2% - 80,5% 78,0% 61,0% 75,0% 90,0% 100% 100% - 90,2% 85,4% - - 90,2% 

2018/19 93,3% 90,0% 83,3% 86,2% 93,3% 66,7% 90,0% 93,3% 100% 100% 100% 100% 96,7% 100% 100% - 

2019/20 
100

% 

95,8

% 

100

% 

100

% 

100

% 

79,2

% 

79,2

% 

83,3

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

95,8

% 

100

% 

100

% 
- 

2020/21 95,5% 95,5% 90,5% 95,5% 95,5% 72,7% 100% 81,0% 95,5% 94,4% 100% 100% 95,5% 100% 90,5% - 

Evoluçã

o 
face a 

19/20 

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

8º 

ano 

2017/18 96,3% 63,0% - 80,8% 81,5% 63,0% 80,8% 96,2% 100% 100% 100% 96,3% 96,3% - - 
96,3

% 

2018/19 90,6% 77,4% 87,1% 96,8% 83,9% 43,8% 84,4% 77,4% 96,9% 96,9% - 90,6% 100% - - 90,6% 

2019/20 96,3% 92,6% 100% 96,3% 100% 63,0% 96,3% 100% 100% 100% 100% 96,3% 100% 100% 100% -- 

2020/21 92,6% 88,9% 92,6% 100% 92,6% 85,2% 88,9% 92,6% 96,3% 100% 100% 92,6% 92,6% 100% 96,3% -- 

Evoluçã

o 
face a 

19/20 

-3,7 -3,7 -7,4 3,7 -7,4 22,2 -7,4 -7,4 -3,7 0,0 0,0 -3,7 -7,4 0,0 0,0 -- 

9.º  

An

o 

2017/18 93,1% 41,4% - 72,4% 86,2% 62,1% 79,3% 79,3% 96,6% - - 93,1% - -  96,6% 

2018/19 88,0% 68,0% 95,8% 100% 100% 48,0% 100% 100% 100% - - 100% - - - 100% 

2019/20 100% 87,1% 96,8% 100% 100% 61,3% 100% 96,7% 100% - - 96,8% - - - 100% 

2020/21 100% 100% 96,4% 100% 100% 71,4% 100% 89,3% 100% - - 100% - 100% 100% - 

Evoluçã

o 
face a 

19/20 

0,0 12,9 -0,4 0,0 0,0 10,1 0,0 -7,4 0,0 - - 3,2 - - - - 
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O desempenho dos alunos que frequentaram o 3.º ciclo, nomeadamente, no 7.º ano de escolaridade, no 

presente ano letivo, piorou face ao ano anterior. Destacam-se de forma mais acentuada as disciplinas de 

Francês (9,5%), Matemática (6,5%) e ED. Tecnológica (5,6%). A contrariar esta tendência estão as 

disciplinas de Ciências Naturais e Oficina Criativa, onde houve uma evolução positiva dos resultados face 

ao ano anterior, situando-se entre nos 20,8% e os 9,5%, respetivamente. Da análise destes dados podemos 

concluir que as estratégias utilizadas pelos docentes, de um modo global, não surtiu o efeito desejado no 

desempenho dos alunos. 

Os resultados do 8.º ano de escolaridade apresentam, na sua generalidade, uma descida muito acentuada 

face ao ano anterior na maioria das disciplinas, salientando-se, Francês, Geografia, C. Naturais, Físico-

Química e TIC (7,4%). Apesar dos resultados, salienta-se a evolução positiva as disciplinas de Matemática 

(22,2%) e de História (3,7%). A análise destes factos leva-nos a concluir que, no 8.º ano, a maioria das 

estratégias implementadas não surtiu o efeito desejado no desempenho dos alunos. 

Para o 9.º ano de escolaridade houve também uma evolução do sucesso na grande maioria das disciplinas, 

situando-se entre os 12,9% de Inglês, 10,1% de Matemática e os 3,2% de Educação Física, relativamente ao 

ano anterior. Cinco disciplinas mantiveram os mesmos resultados de sucesso pleno como no ano transato. 

No entanto, houve uma regressão na percentagem de sucesso nas disciplinas de Físico-Química (7,4%) e de 

Francês (0,4%), neste caso, um ligeiro desvio. 

No 3.º ciclo verifica-se uma diminuição dos resultados escolares face ao ano anterior, à exceção no 9.º ano 

de escolaridade. É necessário um maior envolvimento dos alunos e dos Encarregados de Educação no seu 

processo de aprendizagem para que obtenham ainda melhores resultados e se possa refletir também no 

sucesso académico. 
 

 

1.1.4. Taxas de transferências e abandono/falta de assiduidade prolongada 

Neste ponto apresentam-se os dados relativos ao número de alunos que pediram transferência e daqueles que 

vieram transferidos, assim como os casos de abandono/falta de assiduidade prolongada desde o ano letivo 

2016/2017 até ao presente ano letivo.  

 

N.º alunos:  transferências e abandono 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Totais 
1.º P 2.º P 3.º P 

1.º 

P 
2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 

1.º ano - - - - 2 - - 2 1 1 1 - - 1T -- 8 

2.º ano - - 1 - 1 - 2 - 1 - - - 1 1+1T - 8 

3.º ano 2 - - 1 - 2 1 - - - - - 1 - - 7 

4.º ano - - - 1 1 - 2 - - 1 2 - 2 - - 9 

5.º ano 2 
1+1(

AM) 
1 1 - - 1 1 1 2 1 - 1 1T 

- 
14 

6.º ano 1 
1(A

M) 
- - 1 - 1 1 1 1 1 - 1+1T - 1T 11 

7.º ano 1 - - 2 1 - - - - 1 1 - - 1T - 7 

8.º ano - - - - - - 2 - - 1 1 - 1 - 1T 6 

9.º ano 
1 

(MT) 

2 

(MT) 
- - 

1 

ME+

1EF) 

- 2 - - - - - - - 1T 8 

Subtotais/ 

período 
7 5 2 5 8 2 11 4 4 7 7 0 8 5 3 

78 
Total 

Global 
14 15 19 14 16 (8T) 

             MT – Mudou de turma.; ME- Mudou de escola; T- alunos transferidos de outra escola.; AM – Anulou matrícula; EF – Excluído por faltas 

 

Como se pode verificar da análise da tabela, o número de transferências no Agrupamento foi inferior ao ano 

anterior. O número de transferências no 1.º ciclo foi igual ao ano transato, contudo, no 4º ano foi superior. 
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Nos 5.º, 6.º, 7º e 8.º anos, verifica-se um menor número de alunos transferidos, face ao ano anterior. 

Verifica-se, por outro lado, um aumento significativo de alunos transferidos de outras escolas (8): Um aluno 

no 1º período, 4 no 2º período e 3 no 3º período.  

No presente ano letivo foram registadas algumas situações de elevado absentismo, discriminadas na tabela 

seguinte: 

 

N.º de alunos com Elevado Absentismo – 2020/2021 

 2.º ano 7.º ano 8º ano 
N.º Alunos 1 1 1 

 

Destacam-se a existência de um aluno no 8.º ano que durante o ano letivo teve um elevado absentismo. 

Desta forma, pode afirmar-se que a taxa de abandono escolar/falta de assiduidade prolongada estabelecida 

nas Metas de Aprendizagem foi cumprida. 

A Direção e os professores titulares de turma/diretores de turma adotaram as estratégias previstas por lei, 

desde proceder sistematicamente aos contactos regulares com os Encarregados de Educação, até às 

sinalizações à CPCJ de Santiago do Cacém e Escola Segura, entre outras. 

 

1.2. Resultados Sociais 

1.2.1. Participação dos Encarregados de Educação e da Comunidade 

Numa perspetiva de promover a interação escola – família - comunidade envolvente, foram desenvolvidas 

ao longo do ano diversas atividades de articulação e parceria entre estruturas e entidades locais, mesmo 

tendo em conta o contexto de pandemia, que se exemplificam no quadro seguinte: 

Atividades de articulação e parcerias desenvolvidas 

- Reuniões periódicas com os enc. de educação; 

- Reuniões de Avaliação Intercalares nos 1.º e 2.º períodos, 

com a presença dos EE que exercem funções como 

Representantes dos EE das Turmas e dos Delegados 

/Subdelegados das turmas (2º e 3º ciclos); 

-Reuniões das Assembleias de Turma/grupo;  

- Semana da Leitura; 

- Semana da Alimentação; 

- Dia Mundial da Alimentação; 

- Dia Mundial do Livro; 

- Dia da Europa; 

- Projeto de Desporto Escolar; 

- Dia Mundial da Criança; 

- Conjugação de esforços para prevenir, atenuar ou erradicar 

situações de pobreza e exclusão e promover o desenvolvimento 

social local através de um trabalho em parceria; 

- Projeto Eco-Escolas e Escola Azul: Campanhas de recolha de 

pilhas, tinteiros, eletrodomésticos usados (parceria com as Juntas 

de Freguesia), entre outras atividades; 

- Recolha de tampinhas e papel em parceria com a Casa do Povo 

de Alvalade, para ajuda na aquisição de cadeiras de rodas aos 

utentes;  

- Programa de Apoio de Promoção de Educação para a Saúde - 

PES; 

- Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família - GAAF / Equipa 

Multidisciplinar / Plano de Ação Tutorial; 

- O GAAF, desenvolveu ações em parceria com o CRI e o 

CAFAP- Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental 

Porta Aberta. 

 

A participação dos pais e encarregados de educação é crucial no processo de ensino e de aprendizagem dos 

seus educandos. O agrupamento concretizou várias atividades que procuraram estreitar estas relações e 

promover o conhecimento dos pais/ encarregados de educação relativamente ao percurso educativo dos seus 

educandos. Infelizmente, devido à pandemia do COVID-19, foi necessário suspender e cancelar algumas  

das atividades do PAA, entre 22 de janeiro e 4 de março (interrupção das atividades letivas), com o ensino 

não presencial, entre 5 e 14 de março (todos os ciclos). As atividades letivas retomaram a 15 de março para 

o Pré-Escolar e o 1º ciclo, ficando os alunos do 2º e 3º ciclos no ensino não presencial até 4 de abril.   
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No contexto do ensino não presencial, o Agrupamento procurou sempre fortalecer o vínculo com as 

famílias, criando mecanismos para facilitar o acompanhamento escolar dos alunos, assim como fomentando 

momentos de efetiva colaboração. A “abertura” da escola ao meio envolvente reflete-se também no reforço 

das parcerias e protocolos estabelecidos com entidades locais, regionais e nacionais, assente na ideia de que 

na escola deve ser incluído o mundo em que o aluno se insere. De notar que as atividades que visam 

promover a interação escola-família abarcam todos os ciclos de ensino deste estabelecimento, desde a 

educação pré-escolar ao terceiro ciclo, conforme se pode constatar no Plano Anual de Atividades.  

As atividades desenvolvidas em conjunto com as empresas da região, nomeadamente a Somincor, as 

autarquias locais, as Casas do Povo de Alvalade e de S. Domingos, o Clube Futebol Alvaladense, a Caixa 

Agrícola da Costa Azul – Alvalade do Sado, os Centros de Saúde de Alvalade do Sado e de Santiago do 

Cacém, entre outras, constituem evidências da forma como este estabelecimento de ensino encara a sua 

missão educativa, sendo que existe um investimento numa procura dialogada de respostas que conduzam ao 

sucesso dos alunos. O Agrupamento inserido num meio desfavorecido, onde as ofertas culturais são 

limitadas, a articulação entre as diversas entidades é uma das formas encontradas para enriquecer as 

experiências de aprendizagem dos alunos e de mobilizar toda a comunidade na concretização do Projeto 

Educativo. 

Participação de Encarregados de Educação em Reuniões 

Iniciou-se há sete anos atrás, a monitorização dos contactos estabelecidos entre as educadoras, Professores 

Titulares e Diretores de Turma, com os encarregados de educação. Os quadros existentes no Portefólio dos 

Resultados Escolares 2020/2021 (pp. 65-67) indicam os contactos estabelecidos, em cada período letivo. 

Educação Pré-Escolar 

No presente ano letivo deu-se continuidade à monitorização, dos contactos estabelecidos com os 

encarregados de educação dos quatro grupos de crianças dos vários Jardins de Infância do Agrupamento, 

apesar do contexto de pandemia, surgida no 2º período. 

 N.º de Contactos com os E. E. 

Nunca Uma vez 
Duas a três 

vezes 

Mais de três 

vezes 

Alvalade do Sado 

Sala A 

1.º Per. 0.0% 0,0% 0,0% 100% 

2.º Per. 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

3.º Per. 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Sala B 

1.º Per. 0.0% 0,0% 0,0% 100% 

2.º Per. 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

3.º Per. 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Total 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

  

Ermidas-Sado Sala A 

1.º Per. 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

2.º Per. 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

3.º Per. 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Total 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

 

S. Domingos Sala A 

1.º Per. 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

2.º Per. 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

3.º Per. 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Total 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

 

Vale de Água Sala A 

1.º Per. 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

2.º Per. 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

3.º Per. 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Total 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

 

Total Global 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
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O número de contactos formais entre educadoras e encarregados de educação teve lugar, na generalidade dos 

casos em mais de três vezes ou mais vezes e, essencialmente, na forma de contactos via telefone, PC, 

plataformas online, WhatsApp, Redes Sociais, etc (devido à pandemia provocada pelo Covid-19). 

Comparativamente ao ano transato, o número de contactos formais entre educadoras e encarregados de 

educação aumentou no presente ano letivo. 

1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 E.E. - Contactos e Presenças em reuniões 

1º período 2º período 3º período 

% média de EE 

em 

reuniões/contactos 

1
.ª

 R
eu

n
iã

o
 Média de 

contactos 

3 ou + 

vezes 

1.º P 

2
.ª

 R
eu

n
iã

o
 

Média de 

contactos 

3 ou + 

vezes 
(em 

substituição 

das reuniões 

presenciais) 

2.º P 

 

3.ª Reunião 

Média de 

contactos 3 ou + 

vezes 

 3.º P 

1.º Ciclo 

Alvalade do Sado 

A 0% 100% 0% 100% 
0% 

 

24% 

 

6% 

100% 

 

41% 

 

100% 

50% 

B 100% 100% 0% 83% 58% 

C 22% 89% 0% 100% 53% 

Total 41% 96% 0% 94% 10% 80% 54% 

  

1.º Ciclo 

Ermidas-Sado 

A 31% 100% 0% 100% 71% 100% 67% 

B 60% 100% 95% 100% 0% 100% 76% 

C 25% 100% 6% 100% 0% 100% 55% 

D 40% 100% 23% 100% 9% 100% 62% 

Total 32% 100% 31% 100% 20% 100% 65% 

  

1.º Ciclo 

S. Domingos 

A 0% 100% 84% 100% 0% 100% 50% 

Total 0% 100% 84% 100% 0% 100% 50% 

  

1.º Ciclo 

Vale de Água 

A 0% 100% 100% 100% 0% 100% 67% 

Total 0% 100% 100% 100% 0% 100% 67% 

Total Global 
 

59% 

 

Após a análise dos quadros relativos às nove turmas do 1.º ciclo do agrupamento, podemos constatar que a 

participação dos Encarregados de Educação em reuniões convocadas pelos docentes titulares de turma, ao 

longo do ano, foi pouco satisfatória, devido ao contexto de pandemia e de ensino não presencial, obrigando a 

que as reuniões presenciais fossem suspensas, sendo substituídas por outras formas de contactos entre os 

PTT e os EE. 

Verifica-se uma participação fraca dos EE dos alunos na maioria das turmas do agrupamento, no 1.º período 

No 2.º período devido à pandemia, foram canceladas as reuniões formais, aumentando em  muito os 

contactos. No 3.º período, mesmo com o regresso dos alunos às aulas presenciais deu-se continuidade aos 

contactos e cancelar-se este tipo de reuniões formais. 

Salienta-se igualmente que a grande maioria dos encarregados de educação, tiveram sempre algum contacto, 

quer por carta/telefone como por outro meio, com os diretores de turma e/ou professores titulares de turma, 

sem ser através das reuniões formais, convocadas para o efeito.  
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2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

 E.E. - Contactos e Presenças em reuniões 

1
.ª

 R
eu

n
iã

o
 

2
.ª

 R
eu

n
iã

o
 

Média de 

presenças 

1.º P 

3
.ª

 R
eu

n
iã

o
 

Média de 

contactos 

3 ou + 

vezes 
(em 

substituição 

das 

reuniões 

presenciais 

canceladas) 

2.º P 

Média de 

presenças 

e 

contactos 

2.º P 4
ª 

R
eu

n
iã

o
 

Média de 

contactos 

2 ou + 

vezes 
 

3.º P 

Média de 

presenças 

3.º P 

% média de EE 

em 

reuniões/contactos 

2.º 

Ciclo 

5.ºA 38% 25% 32% 0% 100% 50% 13% 100% 57% 46% 

5.ºB 12% 0% 6% 11% 100% 56% 0% 100% 50% 37% 

5.º 

Ano 
25% 13% 19% 6% 100% 53% 7% 100% 54% 42% 

6.ºA 17% 4% 11% 0% 100% 50% 35% 100% 68% 43% 

6ºB 10% 10% 10% 15% 100% 58% 57% 100% 79% 49% 

6.º 

Ano 
14% 7% 11% 8% 100% 54% 46% 100% 73% 46% 

Total 20% 10% 15% 7% 100% 54% 27% 100% 64% 44% 

  

3.º 

Ciclo 

7.ºA 24% 0% 12% 5% 100% 53% 14% 100% 57% 41% 

7.º 

Ano 
24% 0% 12% 5% 100% 53% 14% 100% 57% 41% 

8.ºA 8% 8% 8% 0% 100% 50% 0% 100% 50% 36% 

8.ºB 0% 0% 0% 8% 100% 54% 0% 100% 50% 35% 

8.º 

Ano 
4% 4% 4% 7% 100% 52% 0% 100% 50% 36% 

9.ºA 0% 0% 0% 0% 23% 12% 0% 39% 20% 11% 

9.ºB 0% 0% 0% 0% 100% 50% 67% 100% 84% 45% 

9.º 

Ano 
0% 0% 0% 0% 62% 31% 34% 70% 52% 28% 

Total 9% 1% 5% 4% 87% 45% 16% 90% 53% 36% 

 

No que respeita à presença de encarregados de educação, em reuniões formais, das nove turmas do 2.º e 3.º 

Ciclos, observa-se uma diminuição face aos dados do 1.º Ciclo. Verifica-se um ligeiro aumento de presenças 

dos EE do 2º ciclo, no 3º período nomeadamente, nas turmas do 6.º anos.  Pelo contrário, no 3º ciclo 

verifica-se uma ligeira melhoria de presenças dos EE do 9.º B, do 2º para o 3.º período.  

No 2.º ciclo, em termos globais, os índices de participação em reuniões foram mais elevados na turma B do 

6.º ano.  

No 3.º ciclo, os índices de participação em reuniões foram mais baixos do que no 2.º ciclo. Salienta-se uma 

maior presença dos EE no 3.º período, nomeadamente, na turma B do 9.º ano e turma A do 7.º ano.  

Os contactos presenciais, nomeadamente, as reuniões formais com os EE convocadas para o efeito, foram 

prejudicadas devido à pandemia, denotando-se uma regressão o que veio contrariar o incentivo que o 

agrupamento para a participação mais ativa dos Encarregados de Educação no processo de ensino e 

aprendizagem dos seus educandos. No entanto, tivemos que nos adaptar ao contexto em que os Professores 

Titulares de Turma/Diretores de Turma, procederam a um significativo número de contactos, quer 

telefónicos, via caderneta, não presenciais com os Encarregados de Educação.  
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Globalmente, podemos referir que o acompanhamento escolar feito pelos Encarregados de Educação aos 

seus educandos ainda está aquém do desejável e este facto repercute-se no desempenho de alguns alunos, 

nomeadamente, aqueles que seria bastante importante a sua presença para que, em conjunto com a escola, 

procurar-se estratégias para a resolução dos problemas de aprendizagem e/ou comportamentais evidenciados 

pelos seus educandos.  

 

1.2.2. Comportamento e Disciplina 

 Ao longo do ano letivo, foi efetuado um levantamento dos dados relacionados com comportamentos 

desajustados/atos de indisciplina dentro e fora da sala de aula. Neste sentido, procedeu-se à recolha 

trimestral do número de participações e medidas corretivas/sancionatórias. No presente ano letivo, o n.º de 

medidas disciplinares foram superiores (20%) em relação ao ano anterior. Devido à suspensão das aulas 

presenciais no início do 2.º período, esses dados correspondem somente aos 1º e 3º períodos e podem ser 

consultados nas tabelas apresentadas no Portefólio de Resultados Escolares da Avaliação Sumativa 

Interna/Externa (2020/2021, p. 66). 
 

1.2.3. Participação em Clubes e Projetos 

Desde maio de 2019 que a nossa escola foi distinguida como Escola Azul pela elevada concretização das 

metas propostas, tendo como referência o ano de 2018/2019, no âmbito do Projeto Eco-Escolas. Mesmo em 

plena pandemia comemorou-se o Laço Azul, e o Dia da Criança, entre outras atividades presenciais e online. 

1.2.4. Formas de Solidariedade 

Tem sido sempre um propósito do Agrupamento, a participação em projetos que desenvolvam uma 

cidadania mais ativa dos seus alunos. Assim, a título de exemplo, referimos as comemorações de várias 

efemérides: Dia das Bibliotecas Escolares, Dia Mundial do livro, Halloween, Dia do Afeto, Dia 

Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, entre outras. No âmbito do Projeto Eco-

Escolas continuaram a ser feitas campanhas de recolha de tampinhas, de pilhas e de monos usados. O 

GAAF, conseguiu para fins solidários recolhas de materiais escolares e papel para aquisição cadeiras de 

rodas, de alimentos e de vestuário, em articulação com a Biblioteca Escolar, a Junta de Freguesia de 

Alvalade e o Centro de Dia. 

Alunos que beneficiaram de Ação Social Escolar - ASE 

Ciclo / 

Escalão 

Pré-Escolar 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Total 
2017

/18 

2018

/19 

2019

/20 

2020

/21 

2017

/18 

2018

/19 

2019

/20 

2020

/21 

2017

/18 

2018

/19 

2019

/20 

2020

/21 

2017

/18 

2018

/19 

2019

/20 

2020

/21 

2017

/18 

2018

/19 

2019

/20 

2020

/21 

Escalão 

A 
19 16 15 10 54 45 44 32 22 18 18 20 24 20 14 13 119 99 91 75 

Escalão 

B 
23 20 15 7 33 32 35 27 16 10 12 12 25 22 20 13 87 84 82 59 

Escalão 

C 
- - - - - - - - 9 - - 1 8 18 - 3 17 18 - 4 

Suplem

ento 

Aliment

ar 

- - 1 - 9 - 7 - 8 5 7 - 4 5 7 - 21 10 22 - 

Total 42 36 31 17 96 77 86 59 55 33 37 33 61 65 41 29 254 211 195 138 

Total (%) 
57,5

% 

52,9

% 
50% 27% 

50,3

% 

43,5

% 

48,2

% 

39,1

% 

56,7

% 
50% 

46,2

% 

42,3

% 
50,5

% 

48,3

% 

39,5

% 

37,7

% 

49,6

% 
47,5

% 

45,8

% 

36,

2% 

 

Atendendo às especificidades do contexto socioeconómico em que o agrupamento se insere e à conjuntura 

económica do país, o número de alunos que beneficiam de apoio social escolar, continua a ser elevado. 

Contudo, verifica-se que foi inferior ao último triénio. Constata-se que cerca de 50% dos alunos do Pré-

Escolar, 39,1% dos alunos do 1.º ciclo, 42,3% dos alunos do 2.º ciclo e 37,7% dos alunos do 3.º ciclo 

beneficiaram deste apoio.  
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Comparando com o ano letivo anterior, o total de alunos subsidiados diminuíram em todos os ciclos, 

nomeadamente: no Pré-Escolar, em cerca de 2,9%; no 1.º ciclo em 8,1%. no 2.º ciclo em 3,9% e no 3.º ciclo 

em 1,8%. 

 

1.2.5. Impacto da Escolaridade no Percurso dos Alunos 

No sentido de compreender o impacto da formação dos alunos nas suas opções escolares futuras, tem sido 

recolhida informação desde o ano letivo de 2008/2009, acerca dos percursos escolares dos alunos que 

concluíram o ensino básico.  

Nos últimos 11 anos, cerca de 50,3% dos alunos que concluíram o ensino básico prosseguiram os estudos no 

ensino secundário, em cursos científicos-humanísticos, enquanto que 39,3%, optaram por cursos de carácter 

profissional e 10,4% enveredaram para outras situações.  

No presente ano letivo verificou-se um aumento da mesma tendência da prossecução de estudos, em relação 

ao ano anterior. Assim, cerca de 71,4% dos alunos optaram por cursos científicos-humanísticos e cerca de 

28,6% por cursos de carácter profissional.   

Os resultados obtidos encontram-se sistematizados no quadro que pode ser consultado no Portefólio de 

Resultados Escolares da Avaliação Sumativa Interna/Externa (2020/2021, pp. 67-68). 
Salientam-se que as opções dos alunos, continuam a recair, maioritariamente, pelas Escolas Secundárias de 

Santiago do Cacém e de Aljustrel, ETLA de Santo André e Escola Profissional de Grândola. 

1.3. Reconhecimento da Comunidade 

1.3.1. Quadros de Mérito 

Está instituída no agrupamento a valorização e reconhecimento do Mérito escolar dos alunos, não só através 

do Quadro de Excelência mas através da divulgação das atividades na página web, e exposição pública dos 

trabalhos desenvolvidos pelos alunos. Destaca-se ainda o Quadro de Valor que visa distinguir os alunos que 

durante o seu percurso escolar, revelem grandes capacidades ou atitudes exemplares, tenham desenvolvido 

iniciativas ou ações de benefício claramente social ou comunitário, ou de expressão de solidariedade dentro 

ou fora dos espaços escolares e o Prémio de Mérito de Assiduidade aos alunos que revelem uma exemplar 

assiduidade, cumprindo os seus deveres e responsabilidades. (consultar Portefólio referente a 2020/2021, pp. 

71-72). 
Anualmente, em dezembro, no Salão Nobre da Casa do Povo de Alvalade, aquando da realização da Festa 

de Natal, era efetuada a Cerimónia de entrega dos prémios de mérito aos melhores alunos do Agrupamento. 

Também devido a protocolo estabelecido, a Caixa Agrícola da Costa Azul atribui prémios aos melhores 

alunos de cada ano de escolaridade, dos 2.º e 3.º ciclos. Infelizmente, nos últimos 2 anos as cerimónias de 

entrega dos prémios, assim como as Festas de Natal foram canceladas devido à pandemia. 

 

1.3.2. Parcerias 

O número de parcerias estabelecidas é, por si, uma constatação da mobilização da comunidade no processo 

educativo dos alunos, aspeto fundamental para a concretização de aprendizagens significativas no processo 

de formação integral do aluno. 

Uma escola que se quer mais próxima da comunidade em que se integra deve procurar o diálogo e o 

entendimento com outras entidades que possam contribuir para a concretização da sua missão educativa. A 

parceria entre escola e comunidade é indispensável para um ensino de qualidade, que pretende dar aos seus 

alunos experiências de aprendizagem significativas e criar um ambiente que tenha a ver com as suas 

vivências. 

Foram desenvolvidas, ao longo do ano, diversas atividades que contaram com a participação ativa de 

entidades exteriores e que permitiram dar respostas que o agrupamento, isoladamente, não poderia oferecer 

aos seus alunos. Salientamos a parceria estabelecida com a empresa Somincor – Sociedade Mineira de 

Neves Corvo SA, com sede no concelho de Castro Verde, que ofereceu, através da lei do mecenato, no valor 

superior a 4200 euros, um Kit com material escolar (mochila, cadernos de apontamentos e lápis) aos alunos 

e apetrechou o Laboratório de Aprendizagem de mobiliário moderno, no valor superior a 2500 euros, tal 

como o Futebol Clube Alvaladense, que atribuiu algumas verbas para aquisição de tablets. O Projeto PES 

para a concretização de atividades, estabeleceu também algumas parcerias com o CRI-Centro de Recursos 

para a Inclusão, Ordem dos Farmacêuticos, EVX-Programa Acerca de Ti, entre outras. Igualmente, 
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salientamos a Caixa Agrícola com a oferta de 5 computadores portáteis para emprestarmos a alunos 

carenciados e com a atribuição de Prémios de Méritos aos melhores alunos, assim como as autarquias locais: 

as Juntas de Freguesia de Alvalade, Ermidas-Sado e União de Freguesias de S. Domingos e Vale de Água, 

sempre disponíveis na colaboração e apoio em atividades desenvolvidas pelo agrupamento, mesmo com 

orçamentos diminutos. Os apoios importantes e necessários do Município de Santiago do Cacém em várias 

vertentes, desde a oferta dos cadernos das fichas de atividades para os alunos do 1º ciclo, à construção dos 

campos de jogos do 1º ciclo com pavimento sintético e à reparação/manutenção e coberturas de sombra em 

todos os 5 Parques Infantis, nas Escolas Básicas/JI de Alvalade, Ermidas S. Domingos e de Vale de Água, 

assim como a instalação de quadros interativos em todas as salas de aulas do 1º ciclo, o apetrechamento da 

Escola Básica de Ermidas-Sado, com 10 computadores, os transportes para visitas de estudo, o apoio na 

distribuição dos trabalhos a alunos que não possuíam PC nem Internet, aquando do ensino a distância, entre 

outras. Importa também referirmos ao apoio de diversas empresas e organismos locais e regionais. 

De um modo geral, podemos ressaltar a importância do trabalho de parceria para o desenvolvimento de um 

trabalho convergente e para a criação das condições necessárias à diversificação de contextos de 

aprendizagem e ampliação dos horizontes dos nossos alunos.  

1.3.3. Atividades de Animação e Apoio à Família - AAAF 

Jardins de Infância Período Letivo N.º Alunos 
A.A.A.F. (semanal) 

Almoço Prolongamento Horário 

Alvalade do Sado 

Sala A 

1.º 16 

12 – 13 h 

5 h/s 

Manhã – (8 às 9 h) – 5.00 h/s; 

Tarde – (15.00 – 18.15 h)  

16.15 h/s 

2.º 16 

3.º 16 

Sala B 

1.º 

2.º 

3.º 

19 

19 

19 

Ermidas-Sado Sala A 

1.º 4 
12 – 13 h 

5 h/s 

Manhã – (8.30 às 9 h) - 2.30 h/s; 

Tarde – (15.00 – 18.00 h) 

15.00 h/s 

2.º 7 

3.º 7 

S. Domingos da 

Serra 
Sala A 

1.º 7 
12.30 – 13.30 h 

5 h/s 

Manhã - (8 às 9 h) – 5.00 h/s; 

Tarde – 15.00 – 18.00 h 

15.00 h/s 

2.º 7 

3.º 7 

Vale de Água Sala A 

1.º 1 
12.30 – 13.30 h 

5 h/s 

Manhã - (8 às 9 h) - 5.00 h/s; 

Tarde – 15.00 – 18.00 h 

15.00 h/s 

2.º 1 

3.º 1 

 

Relativamente às Atividades de Animação e Apoio à Família, e comparativamente ao ano transato, observa-

se a continuidade do serviço prestado.  

O número de crianças e respetivas famílias que beneficiaram deste serviço ao longo dos 1º período letivo 

manteve-se sem grandes alterações. No 2º período, as crianças ficaram em casa só retornando aos JI a partir 

de 15 de março, as atividades mantiveram-se até final de julho. 

 

2. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

 

Neste domínio, que faz parte do Plano de Ações de Melhoria definido pelo agrupamento,  pretendemos 

avaliar com o objetivo da melhoria da qualidade do serviço educativo que o Agrupamento presta. Como tal, 

têm vindo a ser desenvolvidos instrumentos que permitam acompanhar, de forma sistemática, as atividades 

desenvolvidas neste âmbito. 

Desde há seis anos que foi definido um referencial comum que tem permitido registar e monitorizar 

sistematicamente todo o trabalho desenvolvido nos departamentos curriculares. Foram também elaborados 
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os instrumentos de registo para o efeito que têm sido aplicados e cuja avaliação tem ocorrido no final de 

cada ano letivo.  

Em cada subdomínio da prestação do serviço educativo serão elencadas as conclusões mais relevantes do 

estudo. 

2.1. Planeamento e articulação 

Neste subdomínio, o agrupamento tem procurado desenvolver mecanismos com vista a melhorar a gestão 

articulada do currículo, nomeadamente, com a publicação do DL n.º 55/2018 e demais legislação que vieram 

estabelecer o currículo dos ensinos básico e secundário, os princípios orientadores da sua conceção, 

operacionalização e avaliação das aprendizagens, de modo a garantir que todos os alunos adquiram os 

conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem para alcançar as competências 

previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais.  

No contexto intradepartamental, foram criados, desde o início do ano, os respetivos Planos Anuais de Ação 

onde foram estabelecidas regras de funcionamento de cada departamento tendo em conta a supervisão 

pedagógica e a articulação curricular entre os grupos disciplinares e outros departamentos curriculares, como 

as planificações, a atualização dos critérios gerais e específicos da avaliação dos alunos, os perfis de 

desempenho, a elaboração e avaliação do Plano Anual de Atividades, o Plano de Formação, a Avaliação de 

Desempenho Docente, a adoção de novos manuais escolares, a receção e apoio aos novos docentes do 

departamento, com as respetivas atividades e calendarização prevista, assim como os contactos de todos os 

membros. Igualmente, são desenvolvidos mecanismos de acompanhamento da prática letiva ao nível da 

coerência entre as orientações do departamento e o planeamento das atividades da sala de aula; de análise 

comparada dos resultados dos alunos na mesma disciplina/ano de escolaridade e da redefinição de 

estratégias em função dos resultados obtidos. Os docentes das diferentes áreas disciplinares desenvolvem um 

trabalho colaborativo na produção e/ou seleção de materiais e recursos didático-pedagógicos, na 

aferição/elaboração de instrumentos avaliação e na partilha de práticas científico-pedagógicas relevantes. 

A gestão articulada do currículo desenvolveu-se, maioritariamente, no âmbito dos Conselhos de Turma e nos 

Departamentos Curriculares. 
 

Relativamente ao Pré-escolar, o trabalho pedagógico desenvolvido, nos quatro estabelecimentos educativos 

Alvalade, Ermidas-Sado, S. Domingos e Vale de Água, teve por base as Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar (OCEPE), conforme evidenciaram a organização do ambiente educativo, as áreas de 

conteúdo trabalhadas, a intencionalidade educativa e a continuidade pedagógica estabelecida com as 

famílias e com os professores do 1.º Ciclo. 

A gestão do currículo foi orientada tendo em linha de conta: os documentos orientadores da Educação Pré- 

Escolar, o meio onde cada Jardim de Infância está inserido e as necessidades de cada grupo. Daí que se 

tenha traçado a intencionalidade educativa através de ações comuns definidas no Plano Anual de Atividades. 

A informação sobre o percurso das crianças, em cada período, tem servido para regular e reajustar a prática 

educativa à evolução das crianças, de modo a aferir com os encarregados de educação os progressos do 

respetivo educando e, definir em conjunto estratégias para minimizar dificuldades.  

Conjuntamente com os professores do 1.º ciclo servirão para valorizar as aprendizagens das crianças e 

contribuir para a continuidade do processo educativo, facilitando assim a transição. 

Em sede do departamento foram transmitidas informações, partilharam-se experiências, apresentaram-se 

propostas e documentos que foram apreciados e melhorados para a sua implementação por todas as 

educadoras. Foram apreciados os resultados e delineadas formas de minimizar as dificuldades encontradas, 

com vista à melhoria.  

 

2.2. Práticas de Ensino 

No que respeita ao subdomínio das práticas de ensino, o Agrupamento continua a privilegiar a inclusão 

escolar, o reforço das estratégias de diferenciação pedagógica e a adequação do ensino às capacidades e aos 

ritmos de aprendizagem dos alunos. Na sequência da pandemia do COVID-19, foram definidas outras 

metodologias e estratégias pedagógicas mais adequadas ao contexto, devido ao ensino a distância, durante o 

2º período. 
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2.2.1. Supervisão Pedagógica/Acompanhamento da Prática Letiva 

Os Coordenadores dos Departamentos Curriculares têm assumido o papel de supervisores com alguma 

regularidade tal como nos anos transatos. A supervisão efetuada tem visado o auxílio a todos docentes do 

seu departamento a desenvolverem-se profissionalmente, numa perspetiva crítica e reflexiva, de modo a que 

possam ampliar a sua ação a outros domínios para além da sala de aula, assumindo um papel facilitador e 

promovendo relações de confiança mútua entre os docentes do departamento.  

No agrupamento, neste último quadriénio, a supervisão pedagógica tem assumido duas vertentes: a 

supervisão da prática letiva e a supervisão documental. 

A supervisão/acompanhamento da prática letiva foi realizada pelos coordenadores de departamento aos 

docentes, ocorrendo em sala de aula, em pelo menos um momento, no decorrer dos 1º e 3º períodos, segundo 

calendarizações previamente acordadas entre ambos. Infelizmente, no 2.º período, foi impossível dar 

continuidade ao acompanhamento, devido à suspensão das atividades letivas presenciais. 

Antes de cada observação, cada docente entregou, com a devida antecedência, um plano da aula. Também, 

foi sugerida a realização de uma discussão prévia sobre a perspetiva do professor relativamente ao ensino e à 

aprendizagem, os objetivos da aula, a estratégia definida para a concretização desses objetivos, a integração 

dessa aula específica no currículo e na planificação mais alargada do professor, as possibilidades de 

diferenciação em resposta a diferentes características e ritmos dos alunos. Durante a observação, cada um 

dos supervisores registou, em documento próprio, o verificado e não verificado, desde o início de cada aula 

até à sua conclusão. Após cada observação, foi realizada uma reflexão conjunta, sobre o acompanhamento 

efetuado, de modo a produzirem a opinião de ambos num relatório sucinto, nomeadamente, assinalando os 

pontos fortes e outros aspetos que pudessem vir a contribuir para a melhoria das práticas.  

A supervisão documental foi sendo efetuada pelos Coordenadores de Departamento, ao longo do ano 

letivo, de modo formal e informal, versando: planificações; construção de materiais pedagógicos; fichas 

diagnósticas, formativas e de avaliação sumativas; matrizes e grelhas de correção; resultados das fichas 

formativas e de avaliação; relatórios/balanços da avaliação sumativa através da análise e reflexão sobre os 

resultados das avaliações de final de período e após as avaliações intercalares; articulações curriculares entre 

docentes das mesmas disciplinas do Departamento; articulações curriculares interdisciplinares (DAC) e 

interdepartamentais; trabalho colaborativo dos docentes na elaboração e concretização do plano plurianual e 

plano de atividades do Departamento; fichas de auto e heteroavaliação dos alunos e registos de conteúdos 

planificados e lecionados.  

Sugere-se a continuidade da supervisão pedagógica em todo o agrupamento para a melhoria das práticas e, 

consequentemente, do sucesso escolar. 

2.2.2. Educação Pré-Escolar 

Na Educação Pré-Escolar o trabalho efetuado pelas cinco educadoras teve como base a constituição de 

grupos heterogéneos, dando assim a possibilidade da interação de crianças em momentos diferentes de 

desenvolvimento, com saberes diferentes, o que facilita o desenvolvimento de situações de aprendizagem a 

pares, em pequeno e em grande grupo. 

Foram adotadas estratégias de diferenciação pedagógica de forma a proporcionar uma resposta adequada a 

todas as crianças, em função das suas aprendizagens e do seu nível de desenvolvimento e sucesso educativo 

no seio do grupo. A valorização dos progressos das crianças/reforço positivo foi uma das estratégias 

utilizadas na prática educativa. O registo dos progressos e aprendizagens de cada criança, foi feito no final 

de cada período, através de relatórios individuais e constituíram-se como evidências da diferenciação 

pedagógica. 

Nas salas dos Jardins de Infância, o saber foi construído em interação, sendo as crianças sujeitos ativos no 

próprio processo de ensino aprendizagem. Desta forma, foram valorizadas metodologias ativas e atividades 

experimentais. A Cidadania e Desenvolvimento, de carácter transversal, foi também adotada para o Pré-

escolar, tal como no 1.º ciclo. Foram debatidos aspetos como os Direitos Humanos, a igualdade de género, a 

interculturalidade, o desenvolvimento sustentável e a educação ambiental. 

A dimensão artística também foi trabalhada e valorizada, surgindo daí atividades direcionadas para as artes. 
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Uma vez que a continuidade educativa é um fator de relevo, foram desenvolvidas articulações curriculares e 

extracurriculares com o 1.º ciclo, ao longo do ano letivo. Foram planificadas, operacionalizadas e avaliadas 

atividades em conjunto, com as crianças dos Jardins de Infância, que transitarão para o 1.º ciclo. 

Destacamos algumas recomendações ao Departamento de Educação Pré-Escolar para próximo ano letivo, 

tais como: 

- Manutenção da articulação curricular entre as educadoras e os docentes do departamento do 1.º ciclo, 

nomeadamente com o 1.º ano; 

- Ponderação a ter em relação à imaturidade de algumas crianças na transição para o 1.º ano de escolaridade 

(condicionais); 

- Adoção de novas estratégias de envolvimento parental para com as famílias, com vista a aumentar os 

níveis de assiduidade; 

- Desenvolver projetos em parceria com o 1º ciclo, as Bibliotecas Escolares, a AADIES e os jardins de 

infância “Toca dos Trincas” e “O Comboio”, realizando mais atividades e rentabilizando os recursos do 

Agrupamento e da comunidade. 

- Continuar a criar mais momentos de articulação na Escola Sede do Agrupamento; 

- Continuação da sensibilização das crianças e famílias para a importância da higiene e saúde dentária e de 

uma alimentação saudável. 

 

2.2.3. 1.º Ciclo 

O Departamento Curricular do 1.º ciclo identificou um conjunto de fatores que continuam a condicionar a 

prática letiva ao longo do ano, atendendo à heterogeneidade que caracteriza o universo de turmas/ escolas 

básicas do 1.º ciclo: 

- Maior insucesso escolar dos alunos do 2.º ano de escolaridade, pelo facto de apresentarem já dificuldades 

no 1.º ano e de transitarem na mesma, para além de terem frequentado o 1.º ano em ensino não presencial; 

- Insucesso escolar dos alunos no 3.º ano de escolaridade, pelo facto de terem sido alunos que durante o 2.º 

ano, estiveram muito tempo confinados em casa e em ensino não presencial; 

- Existência de vários níveis de aprendizagem (turmas mistas), ritmos de trabalho e de interesse pelas 

atividades letivas; 

- Existência de muitos alunos a apresentar dificuldades de atenção/concentração, na organização de ideias, 

bem como em adaptar-se às regras da escola/sala de aula; 

- Dificuldade na compreensão e aplicação de novos conteúdos bem como na resolução de problemas;  

- Dificuldade no raciocínio lógico – matemático; 

- Dificuldades apresentadas por alguns alunos no seu processo normal de desenvolvimento/aprendizagem, 

provocadas por falta de organização e acompanhamento familiar, dispersão e/ou alheamento/não 

acompanhamento das atividades letivas. 

Perante este conjunto de fatores, os docentes assinalaram os alunos, bem como as medidas pedagógicas 

implementadas de forma a proporcionar-lhes um desenvolvimento equilibrado e harmonioso. No que 

respeita às disciplinas foi dada especial relevância ao Português e à Matemática, por serem aquelas onde os 

alunos, de um modo geral, evidenciaram mais dificuldades. Relativamente à disciplina de Português, além 

do trabalho intensivo desenvolvido em sala de aula como forma de auxiliar os alunos a ultrapassar 

dificuldades na leitura, compreensão, expressão escrita e aplicação dos conhecimentos gramaticais e em 

alguns projetos/concursos e incentivados para a leitura autónoma, através da requisição de livros e de visitas 

de estudo às Bibliotecas Escolares.  

Ao nível da disciplina de Matemática, foi dada maior prioridade ao desenvolvimento de atividades e noutras 

que fomentassem o desenvolvimento do cálculo mental, do raciocínio matemático e a resolução de 

problemas. As disciplinas de Estudo do Meio, de Educação Artística e de Educação Física, o Apoio ao 

Estudo, as TIC e a Cidadania e Desenvolvimento, de carácter transdisciplinar, para os alunos dos 1º, 2º e 3º 

anos, Inglês para os 3.º e 4.º anos e Saúde e Cidadania para os 4.º anos, também mereceram especial atenção.  

No Apoio ao Estudo foram trabalhados e reforçados aspetos relativos à organização pessoal, 

atenção/concentração, leitura e compreensão de textos, recolha e pesquisa de informação e hábitos/métodos 

de trabalho e de estudo.  

Nas TIC foram lecionados domínios: criar e inovar; cidadania digital; investigar e pesquisar e comunicar e 

colaborar.  
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Em Cidadania e Desenvolvimento foram debatidos aspetos como os Direitos Humanos, a igualdade de 

género, a interculturalidade, o desenvolvimento sustentável e a educação ambiental. 

Na área da Saúde e Cidadania foram debatidos aspetos relacionados com a saúde e ao comportamento e 

aproveitamento, delineadas e estipuladas estratégias para combater algumas dificuldades diagnosticadas e 

reforçados aspetos relativos ao respeito pelos outros, o ser diferente e a solidariedade. 

As estratégias e as atividades foram sempre adequadas ao nível etário dos grupos, aos seus interesses, 

necessidades e dificuldades, de forma a motivá-los para a realização e consolidação das aprendizagens. As 

fichas de trabalho foram sendo ajustadas às necessidades de cada aluno, respeitando as diferenças e ritmos 

de cada um, para que todos cumprissem as metas curriculares estabelecidas. Para combater as dificuldades 

evidenciadas promoveram-se, sempre que possível, momentos de apoio individualizado, diferenciação 

pedagógica, trabalho cooperativo entre pares, entre outros. A utilização e diversificação de recursos e 

materiais foi também uma constante. 

Destacamos algumas recomendações ao Departamento do 1.º Ciclo para próximo ano letivo, tais como: 

- Reforçar o trabalho junto dos alunos do 1.º ano que apresentam dificuldades de aprendizagem e que  

transitam para o 2.º ano com lacunas que poderão dificultar, posteriormente, a sua progressão;  

- Reforçar o trabalho junto dos alunos do 2.º ano e respetivas famílias, pois os seus resultados escolares 

continuam a conduzir à baixa dos resultados gerais;  

- Recuperar e consolidar de aprendizagens, nomeadamente através de horas de apoio educativo e 

coadjuvação de aulas, com principal incidência no 3.º ano de escolaridade; 

- Envolver os referidos alunos nas atividades escolares por forma a responsabilizá-los por tarefas do dia-a-

dia, tendo em conta as aprendizagens; 

- Reformular e melhorar o apoio pedagógico a estes alunos e a todos os outros que necessitam, com os 

recursos humanos existentes (coadjuvantes e docentes dos apoios educativos); 

- Manutenção da articulação curricular com os docentes do 2.º ciclo, nomeadamente, com os de Português e 

de Matemática do 5.º ano; 

- Manutenção da articulação curricular entre os docentes do 1.º ano e as educadoras do Pré-Escolar; 

- Melhorar o ensino experimental e artístico, aumentando o número de atividades a desenvolver; 

- Dinamizar mais atividades que criem apetência pela participação da família na vida escolar do aluno.  

 

2.2.4. 2.º e 3.º Ciclos 

No que diz respeito às práticas de ensino ao nível dos 2.º e 3.º ciclos, cada departamento elaborou relatórios 

por período letivo com os resultados escolares, por disciplina/ano de escolaridade, assim como procederam 

ao preenchimento de tabelas com os desvios que surgiram em relação às metas de aprendizagem 

estabelecidas no Projeto Educativo do Agrupamento. No caso da existência de insucesso, ao nível de 

departamento, foram aprovadas medidas e estratégias de modo a colmatar as dificuldades apresentadas e, 

assim como ao nível dos conselhos de turma em que foram aprovadas algumas estratégias que foram 

adotadas ao longo do ano letivo para a sua superação.  

Apostando numa metodologia ativa, os docentes procuraram valorizar os conhecimentos, experiências e os 

recursos dos alunos através do desenvolvimento de trabalhos de projeto em que estes foram os 

intervenientes principais construindo, assim, o seu próprio conhecimento. 

Nos 2º e 3º ciclos, as novas disciplinas como a Cidadania e Desenvolvimento, as TIC e a Oficina Criativa, 

no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular consignada pelo DL n.º 55/2018, publicado em 6 de 

julho, de modo a garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e 

atitudes que contribuem para alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória.  

A autonomia e a flexibilidade curricular facultam à escola a hipótese de enriquecer o currículo. Este 

enriquecimento surge do cruzamento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e das 

“Aprendizagens essenciais” das diferentes disciplinas que constituem o currículo.  

 

Destacamos algumas sugestões e recomendações para o próximo ano letivo, aos Departamentos de 

Expressões, de Línguas e Ciências Sociais e Humanas e de Matemática e Ciências Experimentais: 

- Nos anos iniciais de ciclo, reforçar o trabalho junto dos alunos, nomeadamente, dos 5.º e 7.º anos e 

respetivas famílias, pois os seus resultados escolares continuam a conduzir à baixa dos resultados gerais;  
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- Envolver os referidos alunos nas atividades escolares por forma a responsabilizá-los por tarefas do dia-a-

dia, tendo em conta as aprendizagens; 

- Desenvolver estratégias de Matemática que decorram do quotidiano dos alunos, levando-os a desenvolver 

o raciocínio e as competências previstas nos programas; 

- Reforçar o desenvolvimento de atividades no âmbito dos DAC – Domínios de Autonomia Curricular numa 

lógica de trabalho de projeto com a implementação do trabalho colaborativo entre pares; 

- Reforçar o apoio pedagógico a estes alunos e a todos os outros que necessitam, desde que existam recursos 

humanos suficientes; 

- Melhorar e reforçar a articulação curricular entre os docentes do 2.º ciclo (5.º anos), nomeadamente, a 

Português e de Matemática, com os docentes do 1.º ciclo dos 3.º e 4.º anos; 

- Reforço da articulação curricular entre os docentes do 2.º ciclo (6.º anos) e do 3.º ciclo (7.º anos); 

- Melhorar o trabalho dos docentes que trabalham como coadjuvantes; 

- Melhorar o ensino experimental e artístico, aumentando o número de atividades a desenvolver. 

 

2.2.5. Educação Inclusiva - alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018 e Lei 116/2019, de 13 de 

setembro   

As práticas de ensino associadas aos alunos abrangidos por medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão, foram diversificadas, atendendo às características e necessidades de cada um. Destaca-se a 

importância da Equipa EMAEI, que desempenha um papel fundamental na identificação das medidas de 

suporte mais adequadas a cada aluno, assim como no acompanhamento e monitorização da eficácia da sua 

aplicação. Nesta equipa, coordenada pela docente Ana Margarida Castro, têm assento elementos 

permanentes conhecedores da organização da escola, e elementos variáveis nos quais se incluem todos os 

profissionais que intervêm com o aluno, salientando-se a participação dos pais ou encarregados de educação, 

cujo envolvimento em tudo o que respeite à educação dos seus filhos ou educandos se consigna como um 

direito e um dever. 

Foi criado o Centro de Apoio à Aprendizagem-CAA, cujos espaços se inserem no quadro de 

autonomia das escolas e, constitui uma estrutura de apoio da escola, agregadora dos recursos humanos e 

materiais, dos saberes e competências da escola. A ação educativa desenvolvida neste centro, é uma resposta 

complementar da que é realizada na turma de pertença dos alunos abrangidos pelas medidas: adaptações 

curriculares significativas; desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino estruturado e o 

desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social é garantida, convoca a intervenção de todos 

os agentes educativos, nomeadamente os docentes de educação especial como dinamizadores, 

articuladores e especialistas.  

Desta forma, foram definidas estratégias de intervenção, em articulação com os vários intervenientes no 

processo educativo dos alunos e na aplicação de práticas pedagógicas diferenciadas junto dos mesmos. Em 

contexto de sala de aula foram trabalhados os conteúdos programáticos das disciplinas onde esse apoio 

ocorria, sempre tendo presente os objetivos delineados nas planificações de cada aluno, e também sempre 

que foi necessário e possível, os alunos receberem apoio fora da sala de aula, nos espaços criados para o 

funcionamento do CAA, para trabalho mais específico com o professor de educação especial a fim de 

colmatar dificuldades existentes.  

 

Ao grupo de docentes da Educação Especial, destacamos os seguintes aspetos a melhorar e a desenvolver no 

próximo ano letivo: 

- Participarem ativamente como membros permanentes na Equipa Multidisciplinar e Centro de Apoio à 

Aprendizagem de modo a dar respostas mais céleres a todos os casos referenciados e 

elaboração/reformulação da nova documentação de acordo com o Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho; 

- Melhoria da articulação, cooperação, interajuda, partilha de materiais e experiências por parte de todos os 

elementos da equipa multidisciplinar permanente (docentes de Educação Especial, psicóloga e os três 

docentes do Conselho Pedagógico, designados para o efeito); 

- Evolução positiva na articulação com todos os docentes dos conselhos de turma e dos vários níveis de 

ensino, na implementação das medidas educativas definidas nos RTP/PEI dos alunos; 
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- Melhoria da articulação com todos os intervenientes nos processos dos alunos apoiados. 

 

2.2.6. Serviço de Psicologia e Orientação-SPO 

O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) tem assegurado a realização de ações de apoio psicológico e a 

orientação escolar e vocacional. O papel do SPO é o de acompanhar o aluno ao longo do percurso escolar, 

intervindo em áreas de dificuldade que possam surgir na situação de ensino-aprendizagem, contribuindo 

para identificar os seus interesses e aptidões, facilitando o desenvolvimento da sua identidade pessoal e a 

construção do seu próprio projeto de vida. 

As psicólogas do SPO, Andreia Henriques, Patrícia Camacho e Isa Broncas acompanharam 56 alunos do 

agrupamento de escolas.  

 Psicóloga Isa Broncas  (substituta da psicóloga Andreia Henriques com Atestado Médico desde 

janeiro) 

(fevereiro a agosto/2021) com horário de 35 horas/semanais:  

Apoio Psicológico/Psicopedagógico:  

Foi a atividade principal desenvolvida pela técnica no SPO. Após reunião prévia com a psicóloga a 

substituir e, posteriormente, com a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), 

ficaram definidos quais os apoios a assegurar e partilhadas as especificidades de cada aluno em questão. 

A psicóloga estabeleceu também contactos com os Diretores de Turma/Professores Titulares com vista à 

articulação entre alunos/encarregados de educação e técnica, bem como para recolha de informação 

relevante. 

As sessões de acompanhamento realizadas foram individuais, sendo que, dado o curto período de 

intervenção da técnica, o principal objetivo das mesmas passou pelo estabelecimento da relação de 

confiança e levantamento das principais características dos alunos (acabando, inevitavelmente, por haver 

algum tipo de intervenção, sempre que se verificaram necessidades de regulação emocional ou 

comportamental). 

Além dos acompanhamentos feitos mediante referenciação prévia, foi também prestado apoio pontual a 

alunos em situação de crise emocional (ex.: crises de ansiedade). 

Avaliação Psicológica: 

Oito referenciações (3 alunos do 1º ciclo, 3 do 2º ciclo e 2 do 3º ciclo) 

Referenciações/Intervenções realizadas: 

1.º ciclo - 9 alunos; 2.º ciclo – 5 alunos; 3.º ciclo – 3 alunos. Total dos atendimentos programados: 35 

Acompanhamentos por ciclo, escola e género:  

9 Masculinos e 8 femininos – 17 alunos. 

 A maioria das referenciações e acompanhamentos ocorreu ao nível do 1o ciclo (9). No 2o ciclo, das cinco 

referenciações efetuadas, apenas um aluno não aderiu. Foi, no entanto, ao nível do 3º ciclo, onde se verificou 

a menor adesão (apenas uma aluna referenciada compareceu nos atendimentos). Tal poder-se-á dever ao 

facto de, além das características e vontades individuais de cada aluno, a técnica ter estado de baixa médica 

durante grande parte do 3o período, tendo regressado a poucas semanas do final de aulas deste ciclo. 

Verifica-se uma diferença significativa entre o número total de alunos referenciados da escola sede (13) e o 

número total de alunos referenciados de outras escolas do agrupamento (Ermidas – 4), o que está de acordo 

com o número total de alunos inscritos em cada escola. 

No total das referenciações houve equilíbrio entre ambos os géneros. As referenciações feitas destinaram-se 

à continuidade do acompanhamento iniciado pela psicóloga em substituição, tendo sido as áreas de 
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intervenção identificadas anteriormente pela mesma. Estas dividem-se em três grandes grupos: dificuldades 

de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem com perturbação emocional associada e perturbação 

emocional. 

Quanto às intervenções em situação de crise, estas aconteceram junto de alunos referenciados e não 

referenciados ao SPO. No total, foram 6 intervenções junto de alunos que, ou espontaneamente procuraram 

o apoio da técnica, ou, por desregulação emocional e/ ou comportamental, foram indicados por docentes, 

para receber apoio psicológico naquela situação pontual. 

Avaliação Psicológica: 

Aquando do seu ingresso no agrupamento de escolas, a psicóloga tinha a seu cargo três referenciações para 

avaliação psicológica (duas do 1.º ciclo e uma do 3.º ciclo), pendentes do período letivo anterior. No entanto, 

por ter estado ausente, não foi possível avançar com as mesmas em tempo útil. Uma dessas avaliações (do 

1o ciclo, em Ermidas-Sado), por ter sido considerada urgente pela EMAEI, foi garantida pelo CRI. 

Orientação Escolar e Vocacional: 

Outra área de atuação do SPO é a orientação escolar, vocacional e profissional. O Programa de Orientação 

Escolar, Vocacional e Profissional (OEVP) tem como objetivo principal auxiliar os alunos do 3.º ciclo 

(principalmente final de ciclo) na elaboração do seu projeto de vida, apoiando-os nas escolhas e tomadas de 

decisão para o seu futuro. 

Este programa estava previsto abranger as turmas do 8.º e 9.º ano e ter início no 2.º período, englobando 

sessões individuais de exploração de interesses vocacionais (com posterior devolução de relatórios de 

orientação vocacional) e sessões de turma onde se aplicariam questionários de avaliação inicial/final, bem 

como sessões de apresentação de oferta formativa. No entanto, face ao confinamento obrigatório no início 

do 2.º período, devido à situação pandémica vivida, não foi possível iniciar o programa na data prevista 

(janeiro 2021). Além disso, no início do 3.º período, pela ausência por baixa médica da psicóloga substituta, 

também não foi possível desenvolver o programa como tinha sido proposto inicialmente. No entanto, o SPO 

conseguiu assegurar a divulgação da oferta formativa de entidades externas, junto das turmas de 9.º ano. O 

contacto com as entidades foi estabelecido pela psicóloga Patrícia Camacho (membro do SPO), tendo, nos 

dias 14 e 16 de junho, acontecido a apresentação das várias entidades aos alunos, por videoconferência 

(Google Meet). Nesses dias, as psicólogas dividiram-se entre as duas turmas de 9o ano (Patrícia Camacho – 

9oA, Isa Broncas – 9oB), de forma a assegurar o estabelecimento da videoconferência e a gestão de 

comunicação entre oradores e alunos. O programa das sessões de divulgação da oferta formativa das 

entidades externas foi o seguinte: Dia 14 de junho - Escola Profissional de Grândola; CENFIM 

(Sines/Grândola) e Escola Profissional de Odemira; Dia 16 de junho - Escola Tecnológica do Litoral 

Alentejano e Escola Secundária de Santiago do Cacém. 

Essas sessões permitiram um maior conhecimento sobre a oferta formativa das escolas em questão, saídas 

profissionais, formas de inscrição e esclarecimento de dúvidas existentes, entre outras informações. 

É ainda importante salientar que, embora inicialmente estivesse previsto que estas apresentações 

abrangessem também as turmas de 8o ano, tal não foi possível pois coincidiram com as provas de avaliação 

global deste ano. O SPO manteve-se ainda disponível para ajudar os alunos em questões relacionadas com 

inscrições/candidaturas, processos de orientação vocacional individuais, ou alguma outra dúvida relacionada 

com o assunto que surgisse. 

Reuniões: 

Além das atividades descritas, a técnica do SPO participou também em reuniões da EMAEI, reuniões do 

próprio SPO (com a colega Patrícia Camacho) e reuniões com Diretores de Turma (DT) e Professores 

Titulares (PT) de alunos referenciados/em acompanhamento. 

As reuniões da EMAEI permitiram à técnica perceber o modo de funcionamento da equipa bem como, tal 

como referido no ponto 2.1, junto de que alunos deveria intervir. 

As reuniões do SPO foram de extrema importância para a técnica se inteirar da dinâmica não só do SPO, 

mas de toda a comunidade educativa. Além disso, serviram também para articulação da intervenção das duas 

técnicas. As reuniões com os DT e PT revelaram-se bastante importantes para a compreensão dos alunos a 

acompanhar. 

   



Observatório de Qualidade Escolar                                                                                                                Relatório Final 2020/2021 

 

40 

 Psicóloga Patrícia Camacho com horário a meio tempo (18 horas/semanais) de setembro/2020 a 

agosto/2021: 

Contactos com Encarregados de Educação: 

No início do ano realizou contactos de modo a solicitar as devidas autorizações para dar continuidade aos 

acompanhamentos a efetuar e recolher informação. 

Apoio Psicológico/Psicopedagógico:  

Acompanhamento direto a 15 alunos: 8 do 1º ciclo; 4 do 2º ciclo e 3 do 3º ciclo.  

 

Avaliações Psicológicas: 

Realizou 4 avaliações psicológicas nos 2º e 3º períodos.  

2o Período- Ensino @ Distância: 

No segundo período foi implementado o ensino à distância, neste caso os apoios de psicologia realizaram-se 

de forma presencial aos alunos sinalizados para o apoio de forma direta. 

Também houve casos de alunos em que os contactos foram estabelecidos telefonicamente. Este trabalho de 

acompanhamento individual focou-se muito no acompanhamento/sugestão de rotinas diárias, organização de 

tarefas e gestão de horários dos alunos, através de aconselhamento parental. De seguida, o quadro apresenta 

os alunos apoiados presencialmente e à distância. 

Alunos com Apoio Presencial 7 Alunos com contactos à distância 6 

 

Projeto Arco-Íris: 
Em relação ao projeto “Arco-íris” no âmbito do desenvolvimento das competências socioemocionais e 

atencionais apresentado na proposta do SPO no início do ano, continua a ser relevante este tipo de 

intervenção nos grupos de turma. No entanto, este ano não sedesenvolveu este trabalho, porque 

encontrávamo-nos no ensino à distância, então não existiram as condições normais para este tipo de 

intervenção. 

Orientação Escolar e Vocacional: 

O programa de orientação vocacional foi obrigado a uma modificação na sua estruturação e conteúdos, no 

qual considero que este processo é mais rico quando se aplica testes de avaliação vocacional e 

aconselhamento vocacional individual. No entanto, não foi possível seguir este critério porque não se 

encontrou tempo disponível de acordo com o horário, para assegurar este trabalho mais técnico. 

O SPO desenvolve no âmbito das suas competências, processos de Orientação Vocacional que têm um papel 

determinante no autoconhecimento, no desenvolvimento de conhecimentos e na promoção de uma tomada 

de decisão consciente dos alunos, com vista ao sucesso pessoal e académico. De acordo com a proposta de 

plano de atividade do SPO para este ano letivo, nas datas 14 e 16 de junho de 2021 as diferentes entidades 

educativas estiveram presentes para apresentar a sua oferta formativa aos alunos de 9.º ano de escolaridade, 

em formato on-line.  

2.2.7. Apoios Educativos 

A modalidade de Apoio Educativo, tem sido orientada para a satisfação de necessidades específicas, 

contribuindo para um trabalho de proximidade e acompanhamento eficaz do aluno face às dificuldades 

detetadas. A dinamização de atividades de apoio tem sido feita através da consolidação e desenvolvimento 

das aprendizagens, visando o reforço do apoio nas disciplinas com maiores níveis de insucesso (Português, 

Matemática e Estudo do Meio), e o acompanhamento da realização de trabalhos que visem a integração das 

aprendizagens das várias áreas disciplinares, a prática de rotinas de pesquisa e seleção de informação e a 

aquisição de métodos e hábitos de estudo. Deste modo, na Escola Básica Prof. Arménio Lança de Alvalade 

do Sado foram apoiados 10 alunos, na Escola Básica de Ermidas-Sado foram 12 os alunos apoiados e na 
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Escola Básica de S. Domingos foram apoiados 4 alunos. De um total de 26 alunos apoiados por 4 docentes, 

cerca de 19 (73,1%) obtiveram sucesso na avaliação final. 

No 1.º ciclo, no Apoio ao Estudo, foram trabalhados e reforçados essencialmente aspetos relativos à 

organização pessoal, atenção/concentração, leitura e compreensão de textos, recolha e pesquisa de 

informação e hábitos/métodos de trabalho e de estudo. De um total dos alunos, cerca de 95,4% obtiveram 

sucesso na avaliação final. 

No 2.º ciclo, a medida de Apoio ao Estudo, foi frequentado pelos alunos propostos nos conselhos de turma, 

aproveitando os docentes das disciplinas de Português, Inglês, Matemática e HGP para reforçar os 

conteúdos. Do total de alunos que frequentaram, 4 alunos ficaram retidos no 6.º ano (5%).  

No 3.º ciclo, uma das estratégias implementadas pelos conselhos de turma para a superação de dificuldades 

envolveu a proposta de alunos para a frequência de apoios pedagógicos em algumas disciplinas, como 

Português, Inglês, CN e Matemática. Do total de alunos, 1 deles ficou retido no 7.º ano e dois no 8.º ano. 

A avaliação da eficácia desta medida foi feita trimestralmente em conselho de turma, ficando registada nos 

relatórios que cada docente elabora. O número de sessões de apoio lecionado variou de disciplina para 

disciplina e ao longo dos ciclos, de acordo com a disponibilidade dos docentes e dos alunos. 

 

2.2.8. Coadjuvações 

A coadjuvação é uma medida prevista na legislação em vigor que tem em vista a melhoria da aprendizagem, 

em diversas disciplinas dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, com maior relevo para Português, Matemática, por parte de 

professores do mesmo ou de outro ciclo e nível de ensino pertencentes à escola, de forma a colmatar 

dificuldades de aprendizagem identificadas. 

No 2.º ciclo as coadjuvações foram igualmente implementadas em todo o 2.º ciclo, nas disciplinas de 

Português (todas as turmas) e de Matemática, à exceção do 6ºA, num total de 74 alunos: Nos 5.ºA e 5.ºB, 

com a frequência de 34 alunos, nas disciplinas de Português e Matemática, o sucesso foi pleno, tendo surtido 

efeito as medidas implementadas. No 6.º ano, a medida foi implementada com a frequência de 43 alunos a 

Português, na turma A, o insucesso foi de 1 aluno (4,3%) e na turma B, foi de 3 alunos (14,3%), também na 

disciplina de Matemática. No global, 95%  dos alunos obtiveram sucesso com a implementação da medida.  

No 3.º ciclo as medidas foram implementadas com a frequência de um total de 34 alunos em Português (21 

do 7º ano;  8 alunos nos 8º anos e 4 nos 9º anos) e de 65 alunos em Matemática (22 do 7.º ano; 27 do 8.º ano 

e 16 do 9.º ano). No 7.º ano, nas disciplinas de Português e Matemática, na turma A, o insucesso foi obtido 

por 1 aluno (4,5%). No 8.º ano, dos 27 alunos, 2 deles ficaram retidos (7,4%). O insucesso foi o seguinte: 

Português – 1 aluno (7,1%) na turma B e sucesso pleno na turma A; Na disciplina de Matemática – 1 aluno 

(7,7%) na turma A e 1 aluno (7,1%), na turma B.  

No 9.º ano, dos 28 alunos, nenhum foi considerado não aprovado. Na disciplinas de coadjuvação de 

Português e de Matemática, o insucesso foi obtido por 0 alunos (sucesso pleno) nas turmas A e B.  

(consultar Portefólio dos Resultados Escolares da Avaliação Interna/Externa de 2020/2021, pp. 25, 37 e 50). 

No que respeita ao trabalho a desenvolver nas coadjuvações, no próximo ano, destacamos alguns aspetos a 

melhorar:  

- Melhoria da articulação, cooperação, interajuda, partilha de materiais e experiências por parte dos docentes 

que lecionam as disciplinas e os respetivos coadjuvantes; 

- Planificações das aulas em conjunto.  

- Dar prioridade às coadjuvações no 1.º Ciclo, nomeadamente, nos 1º, 2º e 3º anos de escolaridade. 

2.2.9. Plano de Ação Tutorial 

Os alunos que frequentaram os grupos de tutoria foram sinalizados pela direção, a fim de se formarem os 

grupos e criar os devidos horários. O aluno a beneficiar da medida de tutoria é sinalizado, também, pelo 

conselho de turma e acompanhado pelo grupo de acompanhamento tutorial, que é formado pelo diretor de 

turma e professor/tutor. De acordo com os perfis comportamentais dos alunos, foram traçados planos de 
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acompanhamento personalizados, desenhados pelo tutor, tendo em conta: o plano semanal de “estudo 

acompanhado”; o acompanhamento presencial, pelo tutor, dos alunos com problemas de integração ou 

problemas disciplinares; o diálogo permanente com o encarregado de educação e os professores do conselho 

de turma. 

Neste ano letivo foram formados dois grupos tutoriais. De um total de 14 alunos envolvidos, no 1º período 

(até à suspensão das atividades letivas no 2º período) e depois no 3º período, apenas 2 ficaram  retidos. No 

2.º ciclo o sucesso foi de 100 % e no 3.º ciclo foi de 75%. 

2.2.10. Atividades de Enriquecimento Curricular – AEC 

Neste ano, as AEC aprovadas pelo agrupamento foram no âmbito da Educação Física, Educação Musical, 

Ciências Experimentais e Atividades Lúdicas Expressivas-ALE. Existiram dificuldades no preenchimento 

dos horários colocados a concurso, pela declinação dos candidatos, pelo que as AEC fornecidas foram as 

ALE, Ciências Experimentais e Educação Física. 

 - As planificações das AEC foram elaboradas pelos técnicos e aprovadas pelo Conselho Pedagógico. 

- No final dos períodos letivos, realizaram-se reuniões de avaliação, a nível do aproveitamento, assiduidade 

e comportamento dos alunos e também do cumprimento da planificação. 

- Realizaram-se contactos, com alguma frequência, por correio eletrónico e/ou telefone com a Direção e a 

coordenadora do Departamento Curricular do 1.º Ciclo de forma a estabelecer a articulação/ponte, a nível de 

planificação e avaliação de atividades.   

- Ao longo do ano letivo, verificaram-se reuniões formais e informais presenciais e ou online, entre os 

professores Titulares de Turma e os Técnicos das AEC, por forma a fazer o acompanhamento das 

Atividades e delinear estratégias. 

Em suma, considera-se que a nível da articulação dos técnicos/professores titulares de turma, houve sempre 

que possível, uma atitude disponível e cooperante. Quanto ao aproveitamento dos alunos, nestas atividades, 

foi considerado muito satisfatório. 

  

Destacamos alguns aspetos a melhorar, tais como: 

- Realização de reuniões de articulação (uma por período) entre os Professores Titulares de Turma e os 

docentes/técnicos que lecionem as AEC. 

 

2.3. Monitorização e avaliação das aprendizagens 

Os critérios gerais e específicos de avaliação das áreas curriculares disciplinares e os perfis de desempenho 

foram definidos em departamento curricular e aprovados em conselho pedagógico, constituindo referenciais 

comuns no Agrupamento.  

Para o 2.º período do presente na letivo, os critérios de avaliação tiveram que ser adaptados às circunstâncias 

excecionais do estado de emergência e de calamidade que suspendeu as atividades letivas presenciais, 

passando o ensino a ser a distância.  O Conselho Pedagógico aprovou as propostas apresentadas pelos 

departamentos curriculares. 

No que diz respeito à Educação Pré-Escolar, os procedimentos de avaliação, as dimensões a 

avaliar/critérios e as técnicas e instrumentos de avaliação tiveram por base as Orientações Curriculares. 

Foram também aplicados instrumentos de trabalho, institucionalizados para monitorização interna, bem 

como para dar visibilidade a alguns dados possíveis de quantificar, num nível educativo onde a avaliação é 

essencialmente formativa. 

Ao nível do 1.º ciclo, foram elaborados relatórios trimestrais com o balanço dos resultados alcançados pelos 

alunos avaliação sumativa interna das disciplinas, em cada período. Utilizaram-se grelhas para 

sistematização dos resultados das avaliações efetuadas ao longo do ano, o que permitiu uniformizar 

procedimentos e facilitar a recolha e tratamento dos resultados obtidos neste nível de ensino. Os resultados 

dos alunos foram analisados em sede de departamento, após as reuniões de avaliação dos Conselhos de 

Docentes. Perante dos resultados, foram delineadas estratégias, em cada período letivo, para superação do 

insucesso nas disciplinas de cada departamento. Os docentes no departamento procederam, trimestralmente, 

à monitorização dos conteúdos planificados mas não lecionados. 
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Nos 2.º e 3.º ciclos tem existido um esforço crescente no sentido de promover a utilização de instrumentos 

diversificados para a avaliação das aprendizagens dos alunos, adaptando as estratégias às características dos 

mesmos. Foram igualmente elaborados relatórios e grelhas, trimestrais, nos 2.º e 3.º ciclos pelos 

Departamentos de Expressões, de Línguas e Ciências Sociais e Humanas e de Matemática e Ciências 

Experimentais, à semelhança do 1.º Ciclo. Os resultados dos alunos foram analisados em sede de 

departamento, após as reuniões de avaliação dos Conselhos de Turma. Perante dos resultados, foram 

delineadas estratégias, em cada período letivo, para superação do insucesso nas disciplinas de cada 

departamento. Todos os departamentos procederam, trimestralmente, à monitorização dos conteúdos 

planificados mas não lecionados. 

Em algumas áreas disciplinares os docentes trabalharam de forma colaborativa na elaboração da avaliação 

diagnóstica, na produção de materiais pedagógicos, de instrumentos de avaliação e na uniformização de 

critérios de correção dos mesmos. Foram realizadas atividades de articulação curricular vertical e horizontal. 

As planificações foram igualmente analisadas nos departamentos curriculares. 

 

2.3.1. Balanço Global das atividades previstas no Plano Anual de Atividades-PAA 

No presente ano letivo, o Plano Anual de Atividades foi elaborado e monitorizado pela respetiva 

coordenadora, a docente Susana Nicolau. O PAA esteve ao serviço das linhas mestras e das apostas 

educativas do Agrupamento, continuando a ser um documento de diversidade articulada e contextualizada e, 

dessa forma, consequente. Expressou sempre a necessidade de desenvolvimento e aplicação de formas de 

atuação que favoreceram as aprendizagens e o desenvolvimento pessoal e social dos nossos alunos. Salienta-

se o número de atividades contidas e concretizadas com a colaboração/participação de entidades parceiras, 

que corresponderam às necessidades e interesses das crianças e alunos do Agrupamento, tendo em vista a 

consecução do Projeto Educativo, abrangendo na globalidade, a comunidade educativa.  

Infelizmente, devido ao estado de emergência decretado, muitas das atividades que constavam do PAA 

foram canceladas. 

A análise da qualidade e quantidade das atividades desenvolvidas ao longo do ano (41) entre as 51 

propostas, asseguraram o trabalho das diversas estruturas educativas na prossecução dos objetivos 

delineados para o Agrupamento. O PAA traçado no início da ano letivo foi objeto de várias atualizações, 

devido à pandemia,, ao longo do ano, revelando-se um plano ambicioso, sendo que várias atividades foram 

introduzidas à medida que se revelavam pertinentes e/ou passíveis de concretização. Mesmo assim, atingiu-

se uma taxa de consecução de 83,6% para todo o Agrupamento, mais 10,6% face ao ano transato, 

contabilizando-se as atividades realizadas e avaliadas quantitativa e qualitativamente.  

No que diz respeito às Áreas de intervenção do Projeto Educativo em que as atividades se inseriram, a 

maioria enquadra-se nos Resultados Académicos e Sociais e na Prestação do Serviço Educativo. 

 

Verificou-se que o Agrupamento deu continuidade aos projetos e clubes, que funcionaram no ano letivo 

anterior: Projeto Eco-Escolas e Escola Azul, assim como continuaram a ser implementados os projetos de 

Desporto Escolar, da Coordenação de Cidadania e Desenvolvimento, SPO, Bibliotecas Escolares e do 

Programa de Apoio de Promoção de Educação para a Saúde - PES.  

 

Seria importante o surgimento de mais projetos a desenvolver, assim como de mais clubes a funcionar (artes, 

música, por exemplo), situação dependente do crédito horário atribuído pelo ME. 

 

Destacam-se como aspetos positivos na consecução do Plano Anual de Atividades os seguintes: 

- elevado grau de execução do Plano Anual de Atividades; 

- avaliação sistemática das atividades promovidas por parte das diversas estruturas; 

- cumprimento dos objetivos definidos para cada uma das atividades realizadas; 

- manutenção das parcerias e protocolos, que são uma mais-valia, como forma de enriquecer as experiências 

de aprendizagem dos alunos; 

- Projeto de promoção/mediação da leitura que incluiu: formação para Pais e familiares “A importância da 

Leitura Partilhada” – 1 encontro realizado e um segundo que foi cancelado; Oficinas de leitura e escrita – 5 
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sessões para os alunos dos 4º anos, 5 para os 5º anos e 5 para os 7º anos; e assessoria a docentes e equipas 

das bibliotecas. Projeto em parceria com a mediadora de leitura, Paula Cusati; 

- Programa IZ-IE: Insucesso Zero / Igualdade na Educação, uma parceria entre o Município de Santiago do 

Cacém e os agrupamentos de escolas do concelho; 

- Projeto de Desporto Escolar, nomeadamente a organização do corta-mato concelhio em articulação com o 

Município de Santiago do Cacém; 

- Projeto Eco-Escolas; 

- Escola Azul; 

- Projeto GAAF; 

- Bibliotecas Escolares; 

- Programa de Apoio de Promoção de Educação para a Saúde - PES. 

 

 

3. LIDERANÇA E GESTÃO 

3.1. Liderança 

A mudança da direção operada desde o ano letivo 2017/18 veio reorganizar alguns serviços e estruturas de 

todo o agrupamento: eleições de um novo Conselho Geral e das estruturas intermédias como os 

Coordenadores de Departamento, a nomeação da Coordenações dos DT e do Plano de Atividades, os 

membros do Conselho Pedagógico, a Equipa de Autoavaliação e a SADD, entre outras. Foram elaborados e 

reformulados diversos documentos estratégicos do agrupamento, devido a alterações da legislação, 

relacionados com a Autonomia e Flexibilidade Curricular e a Educação Inclusiva (Projeto Educativo, 

Regulamento Interno, Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola-EECE, Códigos de Conduta no 

Agrupamento, Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo do Agrupamento-PEDCA, Projeto 

Curricular de Turma-PCT, Critérios Gerais e Específicos de Avaliação, Plano de Ação do Observatório de 

Qualidade Escolar, Plano de Ações de Melhoria e Planos de Supervisão e Articulação Curricular).  

Na sequência dos Estados de Emergência e de Calamidade, decretados pelo estado Português, devido à 

pandemia do COVID 19, em que as atividades letivas presenciais foram suspensas e substituídas pelo ensino 

em casa, foram elaborados/atualizados e aprovados o Plano de Contingência e o Plano de E@D-Ensino a 

Distância, entre outros. A monitorização deste último, encontra-se nos anexos. 

A liderança teve como objetivo fundamental o alcance a melhoria do sucesso escolar e educativo dos alunos. 

Teve uma perspetiva sistemática de inventariação dos problemas, acionando todos os recursos humanos, 

materiais e financeiros possíveis, para a resolução e satisfação dos anseios, das necessidades e dos projetos. 

No que respeita aos alunos, o agrupamento empenha-se em desenvolver neles o sentimento de pertença, o 

espírito de solidariedade e respeito pelos outros, procurando envolvê-los em atividades ambientais, culturais, 

artísticas e desportivas, realizadas em todo o agrupamento, no concelho/região ou de âmbito nacional. São 

exemplo disso, as atividades dinamizadas pelo PES, Eco-Escolas/Escola Azul, Desporto Escolar, entre 

outras, que podem ser consultadas no Plano Anual de Atividades. Em todos os projetos, alunos e equipas de 

jovens participaram, ativamente, em representação do Agrupamento, tendo sido muitas delas premiadas. A 

Direção esteve sempre presente na atribuição destes prémios aos alunos, tal como tem acontecido aquando 

da cerimónia de entrega dos Prémios de Mérito Escolar aos melhores alunos do Agrupamento, evento que 

decorreu nos primeiros dois anos do mandato, em dezembro, na Casa do Povo de Alvalade do Sado, à 

exceção dos dois últimos anos, devido à pandemia.  

O processo de Avaliação de Desempenho Docente seguiu as orientações consignadas no Decreto 

Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, e demais regulamentação complementar. A SADD presidida 

pelo diretor, elaborou as várias calendarizações do processo de avaliação, os procedimentos a serem 

seguidos para os docentes integrados na carreira, docentes contratados e docentes a avaliar em regime 
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especial. Foram igualmente aprovados, os modelos de Relatório de Autoavaliação e do Projeto Docente (de 

carácter opcional) e os instrumentos de registo da avaliação necessários, para os avaliadores internos 

procederem à avaliação de desempenho dos respetivos docentes. Os docentes de carreira necessitaram de 

cumprir quatro requisitos cumulativos estabelecidos nos números 2 e 3 no artigo 37.º do Estatuto da Carreira 

Docente (ECD) na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, e demais legislação 

complementar, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro e Decreto-Lei n.º 

22/2014, de 11 de fevereiro. São requisitos para a progressão da Carreira: o tempo de serviço necessário de 

permanência em cada escalão; a frequência, com aproveitamento, de formação contínua creditada (50 horas 

em todos os escalões, com exceção do 5.º escalão que são 25 horas); a observação de aulas, correspondente a 

um período de 180 minutos, obrigatórias nos 2º e 4º escalões e a Avaliação de Desempenho. Este processo 

envolveu a elaboração de relatórios anuais de autoavaliação por parte dos docentes integrados na carreia e 

contratados, segundo o modelo aplicado em anos letivos anteriores. O processo de avaliação de desempenho 

de assistentes técnicos e operacionais/técnicos especializados, no âmbito do SIADAP, decorre de acordo 

com a legislação em vigor.  

Ainda foi dado especial enfoque às parcerias e protocolos estabelecidos com outras entidades. O 

Agrupamento possui uma rede de parceiros bastante alargada que tem contribuído de forma significativa 

para a melhoria da prestação do serviço educativo. As entidades parceiras constituem uma estratégia 

decisiva para garantir uma dinâmica de trabalho que visa a melhoria dos resultados, a intencionalidade 

educativa, a motivação, a abertura à comunidade, ao sentimento de pertença a este agrupamento de escolas.  

3.2. Gestão 

Como gestor, o diretor e presidente do Conselho Administrativo tem a função de gerir o orçamento da escola 

e de administrar a organização da vida escolar. A afetação de recursos tem seguido as linhas orientadoras do 

planeamento e execução das atividades no domínio da Ação Social e Escolar (ASE) aprovadas em Conselho 

Geral e de acordo com os normativos em vigor. O Conselho Geral aprovou a proposta do diretor de 

definição dos critérios para a participação do agrupamento em atividades pedagógicas, científicas, culturais 

e desportivas e os Relatórios de Contas de Gerência de 2020. 

Os critérios de constituição dos grupos e das turmas, bem como a distribuição de serviço foram elaborados 

de acordo com os normativos em vigor. No corrente ano letivo foi feita a renovação dos contratos de uma 

psicóloga a tempo inteiro (35 horas), com o cofinanciamento do POCH e de outra com (18 h), com vista a 

dar melhores respostas às necessidades do Agrupamento, no apoio psicológico/psicopedagógico e na 

orientação vocacional e profissional, tendo em vista a melhoria do sucesso escolar dos alunos.  

Salienta-se que o Município de Santiago do Cacém após conclusão da requalificação da Escola Básica de 

Ermidas-Sado, na qual foram instalados 4 quadros interativos, apetrechou com outros quadros interativos, 

todas as salas de aulas das outras Escolas Básicas onde funcionam turmas do 1.º ciclo. Adquiriu igualmente 

10 computadores para a EB de Ermidas-Sado. 

Foram adquiridos pela escola 25 computadores portáteis. A Caixa Agrícola ofereceu 5 computadores 

portáteis para serem emprestados, se necessário, aos alunos mais carenciados.  

Foi instalada na Escola sede, no ano transato, um Laboratório de Aprendizagem “ sala de aula do futuro”. 

Para além de 2 computadores fixos, de um Quadro Interativo e um Projetor já existentes, foram adquiridos 

outros equipamentos: uma mesa interativa; mobiliário moderno (donativo da empresa de Minas “Somincor” 

de Castro Verde), uma mesa carregadora e 20 tablets, com a ajuda do Futebol Clube Alvaladense, com o 

qual temos estabelecido um protocolo.  

Foram adquiridos AC para apetrechar salas de aulas, nomeadamente, na sala D00 – ET, 

reprografia/papelaria, portaria, biblioteca, SPO e refeitório. 
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Foi renovada toda a instalação de água quente para a cozinha e proveniente de um novo painel solar no 

bloco C. 

Foi adquirido novo mobiliário para renovar o existente que se encontrava degradado, para as salas de aulas, 

sala de professores, serviços administrativos, biblioteca e r/c do Bloco A, assim como 20 PC para a sala de 

informática e salas de aulas e diversos equipamentos industriais e eletrodomésticos para o bar e cozinha. 

Foram criados dois campos de jogos com pavimento sintético na escola sede, um na EB de Ermidas-Sado e 

outro na EB de Vale de Água.  

Os Parques Infantis existentes nas Escolas Básicas foram apetrechados equipamentos de “vela” para 

sombras dos espaços (Alvalade do Sado, Ermidas-Sado, S. Domingos e Vale de Água).  

Com reforço de verbas provenientes da DGEstE, foi feita uma intervenção ao nível dos WC dos blocos de 

aulas de toda a escola sede: mudanças de torneiras, autoclismos, sanitários como urinóis e sanitas, entre 

outros. No final do presente ano, foi recebida a verba de cerca de dezassete mil euros para reparação do 

telhado do pavilhão e do Bloco A.   Em final de mandato a escola recebeu um reforço de verba para 

adjudicar a obra a uma empresa para reparar os telhados do Pavilhão e do Bloco A. 

 Com vista a envolver a comunidade educativa na vida do Agrupamento tem existido um esforço assinalável 

na divulgação das atividades realizadas pelos alunos e nos canais de informação institucionais. Exemplo 

disso tem sido a divulgação de trabalhos, eventos e atividades de cariz pedagógico no jornal “Pé de Letra”, 

no Blogue da Biblioteca Escolar (http://janelasdesaberbe.blogspot.pt) e na página web. 

Em termos de comunicação interna, desde 2017/2018, que o Agrupamento tem criado emails institucionais 

para todos os docentes e não docentes, nomeadamente, para os novos que são colocados anualmente. 

Procedeu, no ano transato, a uma melhoria da página Web, com uma novo página, com um aspeto gráfico, 

mais moderno e apelativo (www.aepal.pt). O agrupamento tem transmitido toda a informação, quer através 

da sua afixação em suporte de papel nos locais próprios, quer explorando a eficácia e rapidez de outras vias 

como o correio institucional (executivo@aepal.pt) e da referida página web do agrupamento.  

3.3. Autoavaliação e Melhoria 

Os instrumentos e metodologias adotados pela equipa de avaliação interna do Observatório de Qualidade 

Escolar do Agrupamento, baseados no modelo CAF-Estrutura Comum de Avaliação (Common Assessment 

Framework). A autoavaliação é um processo contínuo que em muito decorrerá do envolvimento das partes 

interessadas. A nova equipa do Observatório de Qualidade Escolar tem dado continuidade ao referencial 

adotado nos anos letivos anteriores. Ao longo do presente ano procedeu à construção do Portefólio com o 

tratamento e análise sistemática dos resultados escolares internos e externos, apostando na colaboração ativa 

com as estruturas intermédias e de topo com vista à identificação de dificuldades, desenvolvimento de 

instrumentos e acompanhamento de ações de melhoria.  

O processo de elaboração de questionários a toda a comunidade educativa foi realizado pela equipa, no 

entanto, surgiram alguns constrangimentos, como os atrasos nas obras de requalificação da Escola Básica de 

Ermidas-Sado e a greve do pessoal docente, entre outros, obrigando ao adiamento para o ano letivo seguinte. 

O processo de preenchimento online dos inquéritos foi efetuado por todos os Encarregados de Educação, 

alunos dos 3.º aos 9º anos, docentes, pessoal não docente, parceiros e o tratamento desses dados, entre 

outros. 

Do processo de diagnóstico organizacional/relatório de autoavaliação elaborado pelo Observatório de 

Qualidade escolar-OQE, surgiram os pontos fortes, os pontos fracos e as áreas de melhoria, resultando o 

Plano de Ações de Melhoria-PAM aprovados pelos diversos Órgãos e que entrou em vigor no início do 

presente ano letivo. O PAM aposta em três áreas essenciais de intervenção: Resultados Académicos e 

Sociais, Prestação do Serviço Educativo e Liderança e Gestão (impacto da autoavaliação no agrupamento).  

É nesse sentido que tem sido direcionado Plano de Melhoria, não esquecendo o empenhamento na 

manutenção ou no aprofundamento dos pontos fortes assinalados seguindo um planeamento flexível e 

progressivo, ou seja, ser capaz de atender à necessidade de reformulação de meios e estratégias, entendendo 

o processo numa perspetiva cíclica e formativa.  
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A assunção de práticas de reflexão interna e de análise do trabalho desenvolvido tem vindo a generalizar-se, 

sendo uma prática mais evidente ao nível dos Departamentos Curriculares, Conselho de Diretores de Turma, 

Conselho Pedagógico e Conselho Geral. Estas análises têm tido por base, na maioria dos casos, elementos 

estatísticos fornecidos pelo Observatório de Qualidade Escolar. 

A Direção também tem manifestado um forte envolvimento para a melhoria de processos ao nível do 

planeamento, organização e práticas do Agrupamento. Como exemplo desta preocupação pode apontar-se a 

constante disponibilidade para integrar/acolher os contributos dos seus profissionais e a adoção/aplicação da 

maioria das recomendações de melhoria formuladas. 

Todos os documentos estruturantes do agrupamento têm sido divulgados pela Direção a toda a comunidade 

educativa, através das reuniões das estruturas intermédias, pela página Web, pelo Blogue das Bibliotecas 

escolares, Diretores de Turma e Professores Titulares de Turma, assim como ao Conselho Pedagógico e 

Conselho Geral.  

A Equipa do OQE tem efetuado, anualmente, as avaliações anuais dos graus de execução do Projeto 

Educativo em vigor e do Plano de Ações de Melhoria.    

Como balanço do trabalho produzido ao longo do ano letivo, considera-se que o mesmo foi bastante 

abrangente, correspondendo às expetativas do Agrupamento e ao Plano de Ação de Melhoria traçado desde 

2019. A equipa reforçou o acompanhamento e monitorização das três ações de melhoria, em colaboração 

com os coordenadores de Departamento e de outras estruturas educativas, assim como têm sido 

agilizados/melhorados alguns dos mecanismos/processos de recolha de informação. 

Como principal entrave, salientam-se os constrangimentos de tempo, compatibilidade horária e sobreposição 

de tarefas escolares dos membros da equipa, condicionando o desenvolvimento de um trabalho mais 

aprofundado.  

 

4. RECOMENDAÇÕES PARA A MELHORIA 

No âmbito do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, o Agrupamento incluiu no Projeto 

Educativo as linhas de atuação para a inclusão, como recomendação por parte do Ministério da Educação, de 

modo a vincular todo o agrupamento a um processo de mudança cultural, organizacional e operacional 

baseado num modelo de intervenção multinível que reconhece e assume as transformações na gestão do 

currículo, nas práticas educativas e na sua monitorização. As linhas de atuação para a inclusão integram um 

contínuo de medidas universais, seletivas e adicionais que respondem à diversidade das necessidades de 

todos e de cada um dos alunos. O agrupamento deverá dar continuidade ao estabelecimento dos princípios e 

das normas que garantem a inclusão, enquanto processo que visa responder à diversidade das necessidades e 

potencialidades de todos e de cada um dos alunos, através do aumento da participação nos processos de 

aprendizagem e na vida da comunidade educativa. 

Para o próximo ano letivo, o agrupamento deverá incluir nos seus relatórios de autoavaliação as conclusões 

da monitorização da implementação das medidas curriculares, dos recursos e estruturas de suporte à 

educação inclusiva (ponto 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho). 

Será importante desencadear a reflexão sobre o trabalho de melhoria, a sua concretização, procedendo à 

monitorização e avaliação visando suscitar, reformulações, se necessário, desde o primeiro momento, uma 

atenção e intervenção dos diferentes responsáveis, os quais se devem mobilizar em torno de estratégias de 

melhoria definidas. 

Será igualmente importante analisar e refletir sobre o presente relatório e as recomendações sugeridas. 

 

 

Apresentado e aprovado no Conselho Pedagógico de 10 de setembro de 2021 

Ratificado pelo Conselho Geral de __________ de 2021 
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Anexo A - Avaliação do grau de execução do Projeto Educativo



Projeto Educativo 2017-2021  

 

Póv1. 1. RESULTADOS ACADÉMICOS, SOCIAIS E RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE 
 

Objetivos Estratégias Metas Indicadores de Medida 

Grau de consecução - Ano letivo 

2019/2020 

N.º Metas atingidas 

Taxa de 

eficácia 
(anual) 

 
01. 

 

Melhorar os 

resultados internos 

 

 

 

 

E1a. Análise e avaliação dos 

resultados escolares obtidos, 

periodicamente, em cada área 

curricular.  

E1b. Aulas de reforço individual ou 

em pequeno grupo.  

E1c. Incentivo à participação dos 

alunos em concursos e outras 

iniciativas que contribuam para o 

desenvolvimento da sua 

aprendizagem.  

E1d. Articulação entre as áreas 

disciplinares e as atividades de 

enriquecimento curricular.  

E1e. Tutorias. 

 

M1a. Melhorar em dois pontos percentuais os 

resultados escolares, por ano letivo.  

- N.º de alunos que atingiram as 

metas estabelecidas por 

disciplina.  

292  

(95,4%) 
 -3,1% 

M1b. Atingir 

ou superar a 

taxa de 

transição 

definida, por 

ano de 

escolaridade: 

1º 

Ciclo 

1º ano 100% 

- N.º de alunos que 

transitaram de ano. 

 

25 100% 
0,0% 

2º ano 93,2% 34 89,5% 
-3,7% 

3º ano 100% 45 93,8% 
-6,2% 

4º ano 100% 40 100% 
0,0% 

2º 

Ciclo 

5º ano 98,0% 34 100% 
0,0% 

6º ano 96,5% 40 90,9% 
-5,6% 

3º 

Ciclo 

7º ano 85,1% 21 95,5% 
+10,4% 

8º ano 93,3% 26 92,6% 
-0,7% 

9º ano 92,0% 28 100% 
+8,0% 

M1c. Atingir uma taxa de sucesso perfeito de 

90% no 1º ciclo. 

- % de alunos que conclui o 1º 

ciclo até 4 anos após a entrada 

no 1º ano. 
97,5%  

M1d. Atingir uma taxa de sucesso perfeito de 

90% no 2º ciclo. 

  - % de alunos que conclui o 2º 

ciclo até 2 anos após a entrada 

no 5º ano. 
-  

M1e. Atingir uma taxa de sucesso perfeito de 

80% no 3º ciclo. 

- % de alunos com percursos 

diretos de sucesso no 3º ciclo. - 
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Objetivos Estratégias Metas Indicadores de Medida 

Grau de consecução - Ano letivo 2020/2021 

N.º Metas atingidas 

Taxa de 

eficácia 
(anual) 

02. 

Melhorar os 

resultados externos 

 

E2a. Horário dos alunos com 

aulas de reforço curricular 

preferencialmente desde o 7º 

ano, nas disciplinas de 

Português e Matemática.  

E2b. Aulas de reforço 

curricular aos alunos do 9.ºano 

nas disciplinas de Português e 

Matemática. 

M2a. Manter ou melhorar (1 a 

5%) as taxas de sucesso das 

provas de avaliação externa 

(Português e Matemática). 

M2b. Aproximar a média dos 

resultados externos da média 

nacional.  

 

 

 

M2c. Criação de um gabinete de 

explicações (Português e 

Matemática) 

- Média das 

classificações 

atribuídas no 3.º 

período de cada ano 

letivo (3.º ciclo, 

superiores a três).  

7º ano - 54,0% 

53,9% 8º ano- 50,2% 

9º ano- 57,4% 

- Resultados da 

avaliação externa. 

Português  
As Provas Finais do 3º ciclo foram 

canceladas pelo ME.  

 

Matemática 

Provas de 

Aferição: 2º, 5º 

e 8º anos. 

As Provas de Aferição, foram canceladas 

pelo ME. 
 

N.º de alunos a frequentar 

(1º e 3º períodos letivos) 

 
 

03. 

Reduzir a 

discrepância entre 

os resultados 

internos e externos 

E3a. Monitorização do 

progresso dos alunos em 

função da análise comparativa 

entre os resultados obtidos na 

avaliação interna e provas 

finais.  

 

M3a. Reduzir o diferencial entre 

a avaliação externa e interna a 

uma margem nunca superior a 5 

pontos. 

- Resultados na 

avaliação interna no 

Portefólio do OQE. 

Português 
Avaliação externa:  

Avaliação 

Interna: 
 

As provas finais 

foram canceladas 

100% 

Matemática 71,4% 

04. 

Fomentar a 

equidade, a inclusão 

e a excelência 

E4a. Fomento e melhoria de 

resultados no âmbito da 

equidade e inclusão. 

E4b. Redução da taxa de 

retenção por faltas. 

E4c. Melhoria dos resultados 

dos alunos com RTP, PEI e 

PIT. 

E4d. Melhoria dos resultados 

M4a. Melhorar em 2 pontos os 

resultados de alunos oriundos de 

contextos socioeconómicos 

desfavorecidos, de origem 

imigrante e de grupos 

culturalmente diferenciados. 

M4b. Reduzir para 1 ponto a 

taxa de retenção de alunos por 

excesso do limite de faltas. 

- Resultados dos alunos oriundos de 

contextos socioeconómicos 

desfavorecidos, de origem imigrante e de 

grupos culturalmente diferenciados. 
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para a excelência. 

E4e. Participação dos 

delegados e subdelegados das 

turmas e dos representantes 

dos grupos/turmas, nas 

diferentes estruturas e órgãos 

do agrupamento. 

M4c. Melhorar em 2 pontos os 

resultados de alunos com RTP. 

PEI e/ou PIT 

M4d. Aumentar em 2 pontos o 

n.º de alunos propostos para o 

quadro de excelência pelos 

conselhos de turma/docentes. 

 

 

 

M4e. Obter 70 ou mais pontos 

de participações dos alunos nas 

diferentes estruturas e órgãos do 

agrupamento. 

- Relatórios de monitorização da Equipa 

Multidisciplinar com os resultados de 

alunos com RTP. PEI e/ou PIT. 
2 

 

- Participação dos alunos em diferentes 

estruturas e órgãos da escola. 

N.º de participantes 

nas Assembleias de 

Turmas 
- 

 

N.º de participantes 

dos Delegados e 

Subdelegados em 

reuniões com o 

Diretor 

0 
(canceladas) 

 

- % de alunos retidos por excesso de 

faltas. 

 

- Dados obtidos nos Portefólios anuais do 

OQE. 

 

- Atas das reuniões dos Conselhos de 

turma e conselhos de docentes. 

1º ciclo 1 
 

2º ciclo 0 

3º ciclo 1 

05. 

Melhorar a 

qualidade do 

sucesso 

E5a. Promoção de atividades 

nas várias áreas curriculares.  

E5b. Promoção dos quadros 

de mérito e de valor em todas 

as escolas do Agrupamento.  

M5a. Manter/aumentar (1 a 5%) 

as atividades várias áreas 

curriculares ao longo do ano 

letivo.  

M5b. Aumentar em 2%, o n.º de 

alunos propostos para os 

quadros de mérito e de valor, no 

final do ano letivo, em todos os 

ciclos de ensino.  

- N.º de atividades realizadas e 

publicitadas (PAA).  41  

- N.º de alunos 

com média final 

do 3.º período 

igual ou superior 

a quatro / Bom. 

1º 

ciclo ≥ 4/Bom 71,8%  

2º 

ciclo ≥ 4/Bom 60,3%  

3º 

ciclo ≥ 4/Bom 53,9% 
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- Resultados de desenvolvimento e 

valorização dos alunos de excelência. 

1º 

ciclo 

Nº alunos Exc 10  

N.º alunos 

Valor 
20 

2º 

ciclo 

Nº alunos Exc 15 

N.º alunos 

Valor 
2 

3º 

ciclo 

Nº alunos Exc 12 

N.º alunos 

Valor 
4 

06. 

Reduzir o abandono 

e desistência 

E6a. Mobilização e 

sensibilização da família para 

a importância do percurso 

escolar do aluno.  

E6b. Encaminhamento dos 

alunos para percursos 

alternativos. 

E6c. Redução da taxa de 

desistência e abandono 

escolar.  

E6d. Participação no 

Programa Insucesso Zero 

/Igualdade na Educação com o 

objetivo de fomentar a 

articulação entre o Município 

e os agrupamentos de escolas 

do concelho para combater o 

insucesso e o abandono 

escolar.  

E6e. Reforço dos apoios 

facultados pelo ASE 

(Suplemento Alimentar) 

M6a. Implicar a família no 

percurso escolar do aluno.  

M6b. Formar, desde que 

possível, uma turma de 

percursos alternativos (5.º e/ou 

7.ºano).  

M6c. Reduzir para valores 

residuais as taxas de abandono e 

desistência escolar. 

M6d. Aumentar o n.º de alunos 

propostos para os Prémios de 

Assiduidade. 

M6d. Desenvolver as áreas 

temáticas do Projeto IZ-IE: 

Leitura e Escrita, com as ações: 

Viver (com) a escrita, Sábados a 

Ler, Hora do Conto e Espiões da 

Palavra; e a área temática: 

Ambiente, Território, 

Desenvolvimento Sustentável, 

com as ações: As Aventuras da 

Mimosa, Biodiversidade na 

Escola, Férias Ambientais e à 

Descoberta do Património. 

M6e. Reforçar em 2 pontos, os 

apoios facultados pelo ASE: 

Suplemento Alimentar. 

- N.º de alunos que completaram os 

diferentes ciclos do EB.  

1º Ciclo 143  

2º Ciclo 74 

3º Ciclo 75 

- Nº de presenças dos EE nas 

reuniões/contactos com os DT/PTT. 

1ºP 

Pré  100% 

55% 

58% 

 

1º 

ciclo 
99% 

2º 

ciclo 15% 

3º 

ciclo 5% 

2ºP 
1º, 2º 

e 3º 

ciclos 

0% 

3ºP 

Pré 100% 

60% 

1º 

ciclo 
59% 

2º 

ciclo 44% 

3º 

ciclo 36% 

- N.º de presenças dos representantes dos 

EE nas reuniões de Conselho de turma. 
1ª Intercalar 
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2ª Intercalar 
 

- % de alunos que 

abandonaram/desistiram da escola.  0  

- % de alunos retidos por faltas. 0,7  

- N.º de alunos propostos para os Prémios 

de Assiduidade. 

2º ciclo 0 
 

3º ciclo 0 

- N.º de 

atividades 

realizadas no 

âmbito do 

Projeto IZ-IE. 

Leitura e Escrita 

cancelado  
Ambiente, 

Território e 

Desenvolvimento 

Sustentável 

- Nº de alunos com Suplemento 

Alimentar 0 

 

07. 

Melhorar a 

participação na 

vida do 

Agrupamento e 

assunção de 

responsabilidades 

E7a. Envolvimento da 

comunidade nas atividades do 

Agrupamento.  

E7b. Dinamização de 

atividades que vão ao 

encontro dos interesses dos 

alunos. 

E7c. Participação dos alunos e 

seus representantes nas 

Assembleias de Turma e cm o 

diretor.  

M7a. Participação da 

comunidade nas atividades 

propostas no PAA (70 a 80%).  

M7b. Melhoria da participação 

das crianças e alunos nas 

iniciativas da escola para a 

formação pessoal e cidadania.  

M7c. Aumento da participação 

das crianças e dos alunos nas 

assembleias de turma e em 

assembleias de 

delegados/subdelegados das 

turmas com o diretor. 

- N.º de atividades realizadas que 

envolvam elementos da comunidade 

educativa.  41 
 

- N.º de assembleias de turma realizadas. 18  

- Nº de reuniões realizadas entre os 

representantes dos grupos e os 

delegados/subdelegados de turma com o 

diretor. 

Previstas 5 reuniões para o final do 

2º período e início do 3º: 

0 efetuadas 

(Canceladas as reuniões devido à 

pandemia) 
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E7d. Participação dos alunos 

em diferentes estruturas e 

órgãos da escola. 

E7e. Contributo dos alunos na 

apresentação de propostas 

exequíveis para a melhoria do 

funcionamento da escola. 

M7d. Responsabilização das 

funções atribuídas ao delegado e 

subdelegado 

M7e. Dinamização de reuniões 

com os alunos para a sua 

participação na apresentação de 

propostas de atividades para o 

PAA, na revisão e divulgação do 

Projeto Educativo e do 

Regulamento Interno do 

Agrupamento. 

- N.º de propostas de atividades para o 

PAA, na revisão e divulgação do RI e PE 

apresentadas pelos alunos em reuniões de 

assembleias de turma. 

 

 

- N.º de atividades propostas pelas 

crianças e pelos alunos que contribuam 

para a melhoria do funcionamento da 

escola. 

- 

  

 

08. 

Fomentar o 

cumprimento de 

regras e disciplina 

E8a. Cumprimento das regras 

e disciplina na sala de aula e 

nos espaços exteriores, 

deveres instituídos pelo 

Regulamento Interno e 

Estatuto do aluno.  

E8b. Fomento de formas de 

tratamento dos incidentes 

disciplinares 

E8c. Normas e código de 

conduta no Agrupamento. 

 

M8a. Redução do n.º de 

medidas disciplinares corretivas 

e sancionatórias, em 10%, por 

ano letivo. 

M8b. Melhoria das formas de 

tratamento dos incidentes 

disciplinares por parte dos 

docentes, PND e pela direção, 

atuando de imediato e 

comunicando sempre as 

situações que desrespeitem as 

regras estabelecidas. 

M8c. Divulgação e 

implementação do código de 

conduta.  

M8d. Divulgação do Estatuto do 

Aluno e Ética Escolar e do 

Regulamento Interno.  

- % de ocorrências em que foram 

aplicadas medidas disciplinares 

corretivas e sancionatórias. 
15 + 3 

- Formas de tratamento dos incidentes 

disciplinares. 
Atuação imediata após comunicação das 

situações 

 

- Normas e Código de Conduta no 

Agrupamento. 1 
 

- N.º de atividades de divulgação do 

Estatuto do Aluno e do Regulamento 

Interno 
Em todas as turmas 

 

09. 

Melhorar a 

participação em 

campanhas de 

solidariedade e 

cidadania 

E9a. Participação dos alunos 

em trabalhos voluntários. 

E9b. Participação dos alunos 

em ações de solidariedade. 

E9c. Participação da escola 

M9a. Aumento de 2% de 

participação dos alunos em 

trabalhos voluntários. 

M9b. Aumento do n.º de 

participantes em ações de 

solidariedade (recolha de livros, 

- N.º de participantes em trabalhos 

voluntários. 

Todas as turmas 

 

- N.º de participantes em ações de 

solidariedade. 

- N.º de ações de apoio à inclusão. 2  
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em ações de apoio à inclusão. 

E9d. Participação dos alunos 

em ações de participação 

democrática. 

E9e. Dinamização de 

atividades no âmbito da Oferta 

Complementar de Escola – 

Cidadania e 

Desenvolvimento/Saúde e 

Cidadania. 

tampinhas, pilhas, tinteiros, 

monos usados, roupas,..). 

M9c. Melhoria da participação 

da escola em ações de apoio à 

inclusão. 

M9d. Aumento do n.º de 

participantes nas eleições de 

delegados/subdelegados de 

turma e na apresentação de listas 

e nas votações para os 

Orçamentos Participativos. 

- % de participantes nas eleições de 

delegados/subdelegados e nas votações 

dos Orçamentos participativos. 
Todos os alunos dos 2º e 3º ciclos 

 

- % de sucesso dos alunos às disciplinas 

de Cidadania e Desenvolvimento/Saúde e 

Cidadania. 

Cidadania e 

Desenvolvimento 
96% 

 

Saúde e Cidadania 

(4.º ano) 
100% 

10. 

Acompanhar o 

impacto da 

escolaridade nos 

percursos dos 

alunos 

E10a. Acompanhamento da 

inserção académica dos 

alunos. 

E10b. Inserção dos alunos 

com plano individual de 

transição na vida pós-escolar. 

M10a. Melhorar a divulgação 

do acompanhamento académico 

dos alunos após conclusão do 

ensino básico. 

M10b. Melhorar o apoio à 

inserção de alunos com PIT na 

vida ativa. 

- Elaboração anual do quadro com o 

percurso dos alunos após conclusão do 9º 

ano do Ensino Básico (Portefólio do 

Observatório de Qualidade Escolar - 

OQE). 

Efetuado 

 

- N.º de alunos com PIT inseridos na vida 

ativa. 
0 

 

11. 

Avaliar o grau de 

satisfação da 

comunidade 

educativa 

E11a. Avaliação da perceção 

dos alunos acerca da escola. 

E11b. Avaliação da perceção 

dos encarregados de educação 

acerca da escola. 

E11c. Avaliação da perceção 

dos docentes e não docentes 

acerca da escola 

E11d. Avaliação da perceção 

de outras entidades da 

comunidade têm da escola. 

E11e. Reuniões com 

funcionários para resolução de 

questões relacionadas com a 

eficiência, eficácia e 

atendimento. 

M11a. Aumento em 2% da 

participação dos alunos no 

preenchimento dos questionários 

de satisfação elaborados pelo 

OQE, no âmbito da 

autoavaliação. 

M11b. Aumento em 5% da 

participação dos EE no 

preenchimento dos questionários 

de satisfação elaborados pelo 

OQE, no âmbito da 

autoavaliação. 

M11c. Aumento em 5% da 

participação do PD e PND no 

preenchimento dos questionários 

de satisfação elaborados pelo 

OQE, no âmbito da 

autoavaliação. 

- % de alunos respondentes aos 

inquéritos, no âmbito do diagnóstico 

organizacional, da responsabilidade do 

OQE. 

1º Ciclo 91,5% 

91,2% 

(207 alunos) 

 

2º Ciclo 96,5% 

3º Ciclo 87,5% 

- % de encarregados de educação 

respondentes aos inquéritos, no âmbito 

do diagnóstico organizacional, da 

responsabilidade do OQE. 

Pré-

escolar 66,1% 

80,6% 

(303 EE) 

 

1º Ciclo 80,8% 

2º Ciclo 91,2% 

3º Ciclo 76,1% 

- % de docentes e pessoal não docente 

respondentes aos inquéritos, no âmbito 

do OQE. 

Pessoal 

Docente 
70,8% 

70,2% 

(66 PD/ 

PND) 

 

Pessoal 

Não 

Docente 

69,6% 
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M11d. Aumento em 10% da 

participação dos parceiros no 

preenchimento dos questionários 

de satisfação do OQE, no âmbito 

da autoavaliação. 

M11e. Reforço do nº de 

reuniões com os funcionários 

para questões relacionadas com 

a eficiência, eficácia e 

atendimento. 

- % de parceiros respondentes aos 

inquéritos e com os quais a escola tem 

estabelecido protocolos, no âmbito do 

diagnóstico organizacional, da 

responsabilidade do OQE. 

24,0% 

(6 Parceiros) 

 

- N.º de Atas das reuniões gerais. 

- N.º de Relatórios de Autoavaliação do 

OQE. 

4  

2  

12. 

Valorizar os 

sucessos dos alunos 

E12a. Promoção de iniciativas 

destinadas a valorizar os 

resultados académicos. 

E12b. Divulgação dos 

resultados obtidos pelos 

melhores alunos em cada ano 

de escolaridade que façam 

parte dos Quadros de Valor e 

de Mérito. 

E12c. Divulgação dos 

resultados obtidos pelos 

melhores alunos dos 2º e 3º 

ciclos e vencedores do Prémio 

Caixa Agrícola. 

E12d. Promoção de iniciativas 

destinadas a valorizar os 

resultados sociais. 

M12a. Melhorar a divulgação 

dos resultados escolares dos 

alunos, no Jornal “Pé de Letra” e 

página Web. 

M12b. Aumentar em 2% o nº de 

alunos propostos para os 

quadros de mérito. 

M12c. Divulgação dos melhores 

alunos vencedores do Prémio 

CA-Crédito Agrícola Costa Azul 

– Alvalade. 

M12d. Melhorar a divulgação 

da participação da escola em 

diversas iniciativas participação 

democrática, de voluntariado e 

de solidariedade. 

- N.º de alunos propostos para os quadros 

de mérito e de excelência (Prémio Caixa 

Agrícola). 
4 

 

- N.º de iniciativas da escola de 

participação democrática, de 

solidariedade e de trabalho voluntário. 

 

4 

 

13. 

Melhorar o 

contributo da escola 

para o 

desenvolvimento da 

comunidade 

envolvente 

E13a. Reconhecimento por 

parte da sociedade local e 

nacional. 

E13b. Envolvimento da escola 

em iniciativas locais. 

E13c. Disponibilização dos 

espaços e equipamentos da 

escola para atividades da 

comunidade. 

E13d. Divulgação dos 

documentos orientadores do 

M13a. Melhorar a divulgação 

do contributo da escola para o 

desenvolvimento da comunidade 

envolvente. 

M13b. Aumentar em 2 pontos a 

participação da escola em 

iniciativas locais. 

M13c. Dar continuidade à 

disponibilização de espaços e 

equipamentos da escola para 

atividades da comunidade. 

- Nº de iniciativas de participação da 

escola como contributo para o 

desenvolvimento da comunidade 

envolvente. 

5  

- N.º de espaços e equipamentos da 

escola disponibilizados para atividades 

da comunidade. 
5  

- N.º de parceiros locais com os quais 

estão estabelecidos protocolos de 

cedência de espaços e equipamentos. 
4  
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2. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

Objetivos Estratégias Metas Indicadores de Medida 

Grau de consecução - Ano letivo 

2019/2020 

N.º Metas atingidas 

Taxa 

de 

eficácia 
(anual) 

01. 

 

Contribuir para o 

desenvolvimento 

pessoal e emocional 

das crianças e dos 

alunos 

 

E1a. Promoção da autonomia e 

responsabilidade individual. 

E1b. Promoção da participação e 

envolvimento na comunidade. 

E1c. Promoção de uma atitude de 

resiliência. 

E1d. Promoção da assiduidade e da 

pontualidade. 

E1e. Desenvolvimento de 

atividades de apoio ao bem-estar 

pessoal e social. 

E1f. Fomento de medidas de 

prevenção e proteção de 

M1a. Realização de ações de 

formação/sensibilização promotoras do 

desenvolvimento da autonomia e 

responsabilidade individual.  

M1b. Melhoria da colaboração em 

iniciativas de envolvimento dos alunos 

na comunidade. 

M1c. Ações de sensibilização 

promovidas pelo SPO sobre autoestima, 

autorreflexão, autoconhecimento, 

autoconfiança, motivação, empatia, 

flexibilidade e otimismo, de modo a 

levar os alunos a adquirirem 

competências necessárias para terem 

Nº de ações de formação promotoras da 

autonomia e responsabilidade individual.  

 

N.º de ações de sensibilização promovidas 

pelo SPO. 67 

 

Agrupamento junto da 

comunidade em geral. 

E13e. Dinamização de 

projetos/atividades abertos à 

comunidade. 

E13f. Continuidade do 

envolvimento da escola em 

projetos da comunidade. 

M13d. Melhorar a divulgação do 

Projeto Educativo, do 

Regulamento Interno, do Plano 

de Estudos e de 

Desenvolvimento do Currículo e 

do Plano Atividades do 

Agrupamento junto da 

comunidade em geral. 

M13e. Aumentar em 2 pontos a 

realização de projetos/atividades 

abertos à comunidade. 

M13f. Dar continuidade ao 

envolvimento da escola em 

projetos da comunidade.  

- N.º de reuniões dos Diretores de 

Turma/PTT com os EE, dos Conselhos 

de Turmas/docentes, dos Departamentos 

curriculares e outras lideranças 

intermédias, do Conselho Geral e do 

Conselho Pedagógico. 

DT c/ EE 14  

PTT c/ EE 25 

Conselhos Turma 45 

Conselho Docentes 45 

Departamentos 37 

Conselho Geral 5 

Conselho Pedagógico 13 

- N.º de atividades realizadas e incluídas 

no PAA. 41 
 

- Divulgação de iniciativas na Página 

Web e no Jornal “Pé de Letra” do 

Agrupamento. 
Efetuado 
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comportamentos de risco. 

E1g. Reconhecimento e respeito 

pela diversidade. 

E1h. Promoção de medidas de 

orientação escolar e profissional. 

sucesso, por meio da superação das 

adversidades. 

M1d. Aumentar em 3 pontos o nº de 

alunos propostos para o Prémio de 

Assiduidade. 

M1e. Aumentar em 2 pontos o 

Atendimento/Acompanhamento dos 

alunos indicados para os Serviços de 

Psicologia e Orientação – SPO.  

M1f. Identificar e encaminhar 

atempadamente alunos que se 

encontrem em situação de risco. 

M1g. Garantir desde o ensino pré-

escolar, às crianças e alunos, um 

ambiente escolar que priorize e estimule 

o respeito pela diversidade, ajudando a 

formar cidadãos mais educados e 

respeitosos que se preocupam com os 

outros, possuindo o espírito de 

coletividade. 

M1h. Aumentar o n.º de sessões de 

orientação escolar e profissional, 

promovidas pelo SPO. 

% de alunos propostos para o Prémio 

Assiduidade 

2º ciclo -  

3º ciclo - 

N.º de atendimentos do SPO 

Pré 0 

50 

 

1º ciclo 32 

2º ciclo 13 

3º ciclo 5 

Nº de sessões de Orientação Escolar e 

Profissional pelo SPO 5 

 

- N.º de iniciativas que promovam a 

autonomia e a responsabilidade individual 

dos alunos. 

20 

 

- N.º de iniciativas que promovam a 

participação e envolvimento na comunidade. 

- N.º de iniciativas que promovam atitudes 

de resiliência dos alunos. 6  

- N.º de iniciativas que promovam a 

assiduidade e pontualidade. 

1 

( Domínio socioafetivo) 

 

- N.º de atividades de apoio ao bem-estar 

pessoal e social. 6  

- N.º de medidas de prevenção e proteção de 

comportamentos de risco. 21  

- N.º de iniciativas promotoras do 

reconhecimento e respeito pela diversidade. 4 
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- N.º de alunos envolvidos nas sessões de 

orientação escolar e profissional. 28  

02. 

 

Adequar a oferta 

educativa e gestão 

curricular 

 

E2a. Adequação de respostas 

educativas adaptadas às 

necessidades de formação dos 

alunos com vista ao 

desenvolvimento do Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

E2b. Valorização da dimensão 

lúdica no desenvolvimento das 

AEC/atividades de animação e de 

apoio à família. 

E2c. Adequação da oferta 

educativa aos interesses dos alunos 

e às necessidades de formação da 

comunidade envolvente. 

E2d. Fomento de práticas de 

organização e gestão do currículo e 

da aprendizagem para uma 

educação inclusiva. 

E2e. Integração curricular de 

atividades culturais, cientificas, 

artísticas e desportivas. 

E2f. Promoção da inovação 

curricular e pedagógica. 

E2g. Definição de medidas de 

suporte à aprendizagem e à 

inclusão que promovam a igualdade 

de oportunidades de acesso ao 

currículo. 

 

 

M2a. Alargar o n.º de opções de gestão 

da Autonomia e Flexibilidade Curricular 

das matrizes Curriculares-Base, com a 

inclusão de novas disciplinas, fomentar 

o trabalho interdisciplinar através dos 

DAC, cooperação e articulação dos 

recursos.  

M2b. Incentivar os alunos e EE para a 

importância da frequência das 

AEC/atividades de animação e de apoio 

à família, assim como para o 

desenvolvimento da respetiva dimensão 

lúdica, por parte dos técnicos e pela 

autarquia. 

M2c. Continuidade de elaboração de 

propostas para abertura de cursos ou 

turmas e promoção de medidas que se 

revelem adequadas ao perfil e às 

expectativas e necessidades dos alunos 

bem como ao mercado de trabalho. 

M2d. Melhorar as práticas de 

organização e gestão do currículo e da 

aprendizagem para uma educação 

inclusiva. 

M2e. Aumentar o n.º de atividades 

culturais, científicas, artísticas e 

desportivas do PAA, que se integrem no 

currículo.  

M2f. Gerir o currículo por forma a 

melhorar a qualidade do sucesso (1 a 

5%) dos alunos.  

M2g. Identificar medidas de suporte 

mais adequadas a cada aluno, assim 

como no acompanhamento e 

monitorização da eficácia da sua 

aplicação, pela Equipa EMAEI. 

- N.º de reuniões realizadas para analisar o 

currículo, seus constrangimentos e 

apresentação de alternativas.  
4 

 

- Nº de alunos que frequentaram as AEC e as 

atividades de animação e de apoio à família 

AEC 151  

AAAF 50  

- Resultados dos alunos nas disciplinas de 

Cidadania e Desenvolvimento, TIC e 

Oficina Criativa. 

CD 

1º  

1º 100% 

100% 

2º 100% 

3º 100% 

2º 
5º 100% 

6º 100% 

3º 

7º 100% 

8º 100% 

9º 100% 

TIC 

1º  

1º 100% 

100% 2º 100% 

3º 100% 

2º 
5º - 

- 
6º - 

3º 
7º 96% 

95% 
8º 93% 

Of. 

Criat 

2º 
5º 100% 

92% 
6º 84% 

3º 

7º 90% 

95% 8º 96% 

9º 100% 

- Relatório de avaliação do funcionamento 

dos DAC – Domínios de Autonomia 

Curricular/PAFC 
1  

- N.º de iniciativas de inovação curricular e 

pedagógica. - 
 

- Relatório de monitorização da Equipa 

Multidisciplinar – EMAEI. 
3 

 

- Identificar medidas de suporte mais 

adequadas a cada aluno.  Efetuado 
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- Monitorização da eficácia da sua aplicação 

pela EMAEI 

N.º de atividades que se 

integram no PAA 

1º P 20 18 90% 

2º P 13 9 69% 

3º P 18 14 78% 

- Nº Reuniões da Equipa Multidisciplinar – 

EMAEI. 
? 

 

03. 

 

Trabalhar de forma 

cooperativa entre 

docentes 

 

E3a. Articulação curricular vertical 

e horizontal a nível da planificação 

e desenvolvimento curricular. 

E3b. Articulação do 1º ciclo com 

as AEC/atividades de animação e 

de apoio à família. 

E3c. Desenvolvimento de Projetos 

transversais no âmbito da estratégia 

de educação para a cidadania. 

E3d. Existência de reuniões 

periódicas entre docentes do 

mesmo ciclo e entre os diferentes 

níveis de escolaridade e de ensino.  

E3e. Elaboração de um Plano de 

Articulação, com o objetivo de 

reforçar a articulação 

interdisciplinar, a articulação entre 

as escolas do Agrupamento e o 

trabalho cooperativo entre 

docentes, no sentido da partilha de 

experiências e da melhoria dos 

resultados escolares.  

E4f. Incrementação de políticas que 

promovam a articulação curricular 

e o trabalho colaborativo entre as 

Bibliotecas Escolares e os docentes.  

M3a. Melhorar a articulação vertical e 

horizontal entre as estruturas 

intermédias ao nível da planificação e 

desenvolvimento do currículo, com a 

definição de horas comuns para 

produção de materiais, aferição de 

instrumentos de avaliação e outras 

estratégias.  

M3b. Melhorar a articulação entre os 

PTT do 1º ciclo, os técnicos das AEC e 

as educadoras com o PND responsável 

pelas atividades de animação e de apoio 

à família. 

M3c. Criação de um tema comum, 

transversal, para ser trabalhado pelos 

departamentos. 

M3d. Realização de 2 reuniões, no 

início e final de cada ano letivo, de 

articulação entre o Departamento do 1º 

ciclo (professores titulares do 1º ano) e o 

Departamento do Pré-Escolar 

(Educadoras).  

M3e. Realização de 2 reuniões 

periódicas entre os departamentos de 

Matemática e Ciências Experimentais, 

de Línguas e Ciências Sociais e 

Humanas, com os professores do 2º 

ciclo (docentes 5º ano) e o 

Departamento do 1º ciclo (professores 

- N.º de atas/memorandos de reuniões 

realizadas.  

41 

 

- N.º de atividades de articulação curricular 

vertical e horizontal que constam do 

Relatório do Plano Anual de Atividades de 

Agrupamento.  

- N.º de guiões de trabalho colaborativo  

Biblioteca Escolar / Sala de Aula. 

 

 
 

- Criação de tema comum transversal e 

subtemas. 
1 

 

- N.º de atividades promotoras da leitura e a 

literacia constantes do Relatório do Plano 

Anual de Atividades de Agrupamento.  

15 

 

- Nº conteúdos registados em grelhas e atas 

das reuniões em que se trata da articulação 

curricular. 
 

 

- Número de reuniões de articulação entre 

docentes da mesma disciplina, ciclos 

diferentes, de titulares de grupo/turma/ 

diretores de turma e coordenadores; 
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titulares do 3º e 4º anos), para 

articulação de conteúdos das disciplinas 

de Português e Matemática. 

M3f. Melhorar o desenvolvimento de 

atividades de articulação entre as BE e 

os docentes, e que constem no PAA. 

- Nº de reuniões de articulação entre 

docentes de educação especial, psicólogas e 

outros técnicos. 

47 

 

N.º de atividades de articulação entre as BE 

e os docentes. 
10 

 

 

04. 

 

Definir estratégias 

de ensino e 

aprendizagem 

orientadas para o 

sucesso  

 

E3a. Promoção de estratégias 

diversificadas de ensino e 

aprendizagem com vista à 

melhoria, incluindo o 

desenvolvimento do espírito crítico, 

a resolução de problemas e o 

trabalho em equipa. 

E3b. Recurso privilegiado à 

metodologia de projeto e a 

atividades experimentais. 

E3c. Estratégias para a manutenção 

de ambientes de sala de aula 

propícios à aprendizagem. 

M4a. Articular os recursos humanos 

existentes à oferta curricular.  

M4b. Fomentar estratégias de ensino e 

aprendizagem com recurso à 

metodologia de projeto e a atividades 

experimentais. 

M4c. Estabelecer parcerias com 

entidades culturais/económicas/ 

desportivas do meio envolvente, para 

promoção de estágios profissionais. 

- N.º de ofertas curriculares disponíveis. 4  

- Nº Relatórios de departamentos 

curriculares. 

 
15  

- N.º de parcerias / protocolos com o exterior 

(estágios profissionais).  

Inexistência de oferta 

educativa com 

estágios 

 

05. 

 

Promover a 

equidade e inclusão 

de todas as crianças 

e de todos os alunos 

E5a. Medidas Universais, seletivas 

e adicionais de inclusão das 

crianças e dos alunos. 

E5b. Ações para a melhoria dos 

resultados das crianças e alunos em 

grupos de risco, como os oriundos 

de contextos socioeconómicos 

desfavorecidos. 

E5c. Práticas de promoção da 

excelência escolar. 

E5d. Medidas de prevenção da 

retenção, abandono e desistência.   

M5a. Definir as medidas a implementar 

com base em evidências decorrentes da 

monitorização, da avaliação sistemáticas 

e da eficácia das medidas na resposta às 

necessidades de cada criança ou aluno. 

M5b. Melhoria do trabalho 

desenvolvido pela Direção, e os 

DT/PTT com as famílias e as crianças e 

alunos oriundos de contextos 

socioeconómicos desfavorecidos. 

M5c. Melhorar o trabalho a desenvolver 

com alunos cujos resultados escolares 

- N.º de alunos 

abrangidos por 

Medidas 

Universais, 

Seletivas e 

Adicionais, 

por período 

letivo. 

N.º alunos com 

Medidas 

Universais 

1ºP 56 

 

2ºP 94 

3ºP 94 

N.º alunos com 

MU+MS 

1ºP 25 

2ºP 37 

3ºP 35 

N.º alunos com 

MU+MS+MA 

1ºP 7 

2ºP 8 

3ºP 8 
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são de qualidade e excelência. 

M5d. Continuidade das respostas 

céleres no âmbito da articulação e do 

trabalho colaborativo desenvolvido entre 

o agrupamento e os EE, a CPCJ, o MP, 

entre outras instituições. 

- N.º Relatórios de monitorização/ 

operacionalização das medidas de suporte 

pela EMAEI. 

 

? 

 

- % de alunos com níveis 4 ou 

superiores/menções bom e muito bom, em 

cada ano de escolaridade. 

 

1º ano 80,6% 

72,0% 
2º ano 77,5% 

3º ano 57,8% 

4º ano 71,2% 

5º ano 72,7% 
60,3% 

6º ano 47,8% 

7º ano 54,0% 

54,0% 8º ano 50,0% 

9º ano 57,0% 

- N.º de Relatórios dos alunos em risco de 

retenção, abandono e desistência. 
6 

 

06. 

Avaliar para e das 

aprendizagens 

E6a. Diversidade de práticas e 

instrumentos de avaliação nas 

diferentes modalidades. 

E6b. Aferição de critérios e 

instrumentos de avaliação 

proporcionando o diálogo entre as 

várias áreas do saber. 

E6c. Qualidade e regularidade da 

informação devolvida às crianças, 

aos alunos e às famílias. 

E6d. Utilização primordial da 

avaliação com finalidade formativa. 

M6a. Diversificar as práticas e formas 

de avaliação nas diferentes modalidades. 

M6b. Aferir os critérios e instrumentos 

de avaliação no Agrupamento.  

M6c. Manter a qualidade e regularidade 

da informação devolvida às crianças, 

alunos e às famílias. 

M6d. Aumentar o peso da utilização 

primordial da avaliação formativa na 

avaliação dos alunos. 

- N.º de instrumentos aferidos por ano (1.º 

ciclo) /disciplina (restantes).  26 

 

- Diversidade de instrumentos de avaliação 

utilizados  Cumprido 
 

- N.º de reuniões realizadas para efeito de 

produção e partilha de instrumentos de 

avaliação (atas/ memorandos dos grupos/ 

departamentos). 

- 

 

07. 

Proporcionar 

metodologias ativas 

e 

experimentais no 

ensino e nas 

aprendizagens, 

E7a. Adequação dos recursos 

educativos e das práticas de ensino 

às características das crianças e dos 

alunos.  

E7b. Verificação, a cada trimestre, 

do sucesso dos alunos com apoio 

educativo.  

M7a. Proporcionar a 90% dos alunos 

que necessitam aulas de reforço/apoios 

educativos / apoio ao estudo.  

M7b. Proporcionar a todos os alunos 

com necessidades educativas, o apoio 

definido no seu PEI.  

M7c. Proporcionar a 75% dos alunos do 

- Taxa de sucesso dos alunos com aulas de 

reforço/ apoios educativos / apoio ao estudo.  
1.º Ciclo 95,4%  

2.º Ciclo 94,5% 

3.º Ciclo 96,0% 

- Taxa de sucesso dos alunos com 

RTP/Programa Educativo Individual.  83,8% 
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adequando e 

rentabilizando os 

recursos educativos 

 

E7c. Utilização de recursos 

educativos diversificados (TIC, 

Bibliotecas escolares, centro de 

recursos educativos). 

E7d. Aulas de apoio adequadas às 

necessidades dos alunos 

E7e. Rentabilização do Centro de 

Apoio à Aprendizagem – CAA.  

E7f. Rentabilização do Laboratório 

de Aprendizagem como promoção 

da inovação e de incentivo à 

utilização das novas tecnologias de 

informação e comunicação. 

E7g. Promoção nas Bibliotecas 

Escolares, de forma sistemática, de 

atividades de Formação de 

Utilizadores no âmbito das 

competências de informação e da 

literacia digital.  

E7h. Incentivo à leitura em 

ambientes digitais, divulgando o e-

book através dos meios de difusão 

de informação das Bibliotecas 

Escolares do Agrupamento. 

Agrupamento o acesso às tecnologias de 

informação.  

M7d. Proporcionar apoio educativo a 

75% dos alunos do 1.º ciclo que 

necessitam. 

M7e. Melhoria da utilização do CAA 

por parte dos alunos abrangidos por 

medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão. 

M7f. Aumentar a frequência do 

Laboratório de Aprendizagem para 

aprendizagens mais inovadoras através 

da utilização de tecnologias de futuro.   

M7g. Realizar uma formação de 

utilizadores n âmbito das competências 

de informação e da literacia digital. 

M7h. Divulgação de e-book através do 

blog da BE. 

- Taxa de utilização em sala de aula das TIC 

– Escola Virtual, Quadros interativos e 

outros).  
80% 

 

- % de alunos que beneficiaram de apoio 

educativo no 1.º ciclo 17% 
 

- Taxa de utilização do CAA Muito satisfatória 

 

- Taxa de utilização do Laboratório de 

Aprendizagem. 
Satisfatória 

 

- Taxa de utilização da BE (zona de 

Informática) em contexto autónomo, de 

pandemia e de sala de aula.  

20% 

 

- N.º de formações de utilizadores em 

competências de informação e da literacia 

digital promovidas pelas BE do 

Agrupamento.  
0 

 

- N.º de e-book divulgados através dos blogs 

da BE da sede do AEPAL 

 

 

08. 

Valorizar a 

dimensão artística 

E8a. Motivação dos alunos para a 

frequência de núcleos/clubes de 

expressões.  

E8b. Oferta, aos alunos do 3ºciclo, 

de uma área de Complemento à 

Educação Artística através da 

opção de disciplinas como a 

educação tecnológica e a educação 

musical. 

M8a. Articular os recursos humanos 

existentes à oferta 

curricular/extracurricular.  

M8b. Melhoria da oferta da área de 

Complemento à Educação Artística. 

M8c. Aumento em 5% do número de 

exposições internas/externas.  

- N.º de alunos que frequentaram núcleos/ 

clubes. 60 
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E8c. Dinamização de exposições 

no agrupamento e na comunidade. 

E8d. Decoração dos espaços 

escolares. 

E8e. Desenvolvimento de 

atividades de valorização das artes, 

concursos, visitas de estudo 

(museus, teatro, cinema…) 

E8f. Desenvolvimento do Desporto 

Escolar. 

E8g. Continuação do 

desenvolvimento de atividades 

experimentais. 

E8h. Continuação do 

desenvolvimento de atividades de 

articulação com as Bibliotecas 

Escolares. 

 

M8d. Aumento em 5% do número de 

decorações dos espaços escolares para 

eventos. 

M8e. Aumento do n.º de atividades de 

valorização das artes, concursos e visitas 

de estudo.  

M8f. Aumento em 10% do número de 

participantes nas atividades do desporto 

escolar. 

M8g. Aumento do número de 

aulas/atividades de ensino experimental.  

M8h. Continuação do desenvolvimento 

de metodologias ativas e experimentais 

e implementação de projetos específicos 

que promovam o gosto pela ciência, e 

articulação com as bibliotecas. 

 

- N.º de alunos que frequentaram as AEC: 

ALE, Ciências Experimentais e Educação 

Física. 

ALE 

151 

 

Ciências 

Experimentais 

Educação 

Física 

- Nº de atividades incluídas no PAA 

dinamizadas pelo departamento de 

expressões. 
10 

 

- N.º de exposições realizadas na escola e na 

comunidade educativa.  6 
 

- N.º de apresentações/participações 

em eventos (peças de teatro, cinema, 

música). 
Online 

 

- N.º de decorações em espaços escolares. 6 
 

- N.º de participantes em atividades no 

âmbito do desporto escolar. 67 
 

- N.º e qualidade das atividades previstas nas 

planificações.  Bom 
 

- Relatórios e atas dos Departamentos. 73  

- Nº de atividades/metodologias ativas 

 desenvolvidas pelas Bibliotecas Escolares. 
+ 6 

 

- N.º de atividades divulgadas na página do 

agrupamento. 
Todas as atividades que 

foram realizadas 

 

- N.º de aulas realizadas em articulação com 

a BE. +5 
 

09. 

Envolver as famílias 

na vida escolar 

 

E9a. Diversificação de formas de 

participação das famílias na escola. 

E9b. Eficácia das medidas adotadas 

pela escola para envolver os pais e 

encarregados de educação no 

M9a. Participação dos EE na 

autoavaliação do agrupamento. 

M9b. Colaborar entre a direção, 

DT/PTT e os EE, os EE eleitos como 

representantes das turmas e a 

- N.º de EE respondentes aos inquéritos de 

satisfação. 303 80,6% 

- N.º de atividades promovidas pelos pais e 

encarregados de educação e seus 

representantes, em articulação com a escola. 
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acompanhamento do percurso 

escolar dos seus educandos. 

E9c. Participação dos pais na 

equipa multidisciplinar de apoio à 

educação inclusiva – EMAEI. 

Associação de Pais e Encarregados de 

Educação na criação de atividades que 

visem promover o seu envolvimento no 

acompanhamento mais ativo do 

percurso escolar dos seus educandos. 

M9c. Motivação dos EE para a sua 

participação ativa na Equipa EMAEI, 

quando solicitados. 

- N.º de EE participantes nas reuniões da 

EMAEI. 
+8 

 

10. 

Utilizar a 

informação sobre o 

percurso escolar dos 

alunos 
 

 

E10a. Comunicação aos 

Pais/Encarregados de Educação de 

informações relativas ao percurso 

escolar do seu educando.  

E10b. Análise do percurso escolar 

dos alunos.  

 

M10a. Rentabilizar, através do 

programa GIAE, informação 

disponibilizada aos pais/EE sobre o 

percurso escolar dos seus educandos.  

M10b. Realização de 3 ou mais reuniões 

dos EE com os DT/PTT, para análise 

dos resultados escolares dos seus 

educandos. 

 

- N.º de menus disponibilizados aos pais /EE 

do programa GIAE.  1 
 

- Atas das reuniões com encarregados de 

educação. 92 
 

- Portefólio do OQE com os resultados 

escolares internos/externos e o percurso 

escolar dos alunos, após conclusão do ensino 

básico. 

1 

 

11. 

Planificar e 

acompanhar as 

práticas educativa e 

letiva 
 

E11a. Consistência das práticas de 

autorregulação no desenvolvimento 

do currículo. 

E11b. Contribuição da 

autorregulação para a melhoria da 

prática letiva. 

E11c. Consistência das práticas de 

regulação por pares. 

E11d. Formas de colaboração 

sistemática nos diferentes níveis da 

planificação e desenvolvimento da 

atividade letiva. 

E11e. Partilha de práticas 

científicas-pedagógicas relevantes. 

E11f. Mobilização, da coordenação 

das estruturas intermédias, na 

reflexão sobre a eficácia das 

diferentes metodologias de ensino e 

M11a. Aprofundamento dos 

conhecimentos a nível de planeamento 

estratégico, desenvolvimento curricular 

e análise do ensino 

M11b. Contribuir ao nível da 

estruturação das estratégias focadas na 

autonomia e nas formas de 

aprendizagem dos alunos, implicando 

uma nova atenção à avaliação contínua 

como forma de monitorização dos 

resultados e de regulação do ensino. 

M11c. Melhorar o trabalho colaborativo 

entre pares para a troca de experiências, 

com vista à melhoria da prática letiva. 

M11d. Proporcionar a coadjuvação no 

trabalho docente, de acordo com as 

necessidades 

M11e. Aumentar a partilha de práticas 

- N.º de reuniões de supervisão realizadas 

(atas/ relatórios de supervisão).  - 

 

- N.º de aulas assistidas (sumários e 

estatística do trabalho dos supervisores) 5 
 

- Plano de Supervisão Pedagógica do 

Departamento.  5  

- N.º de planificações concretizadas. 
-  

  

- N.º de Relatórios/balanços das avaliações 

de final de período – Departamentos. 
12 

 

- Reflexão e análise dos balanços 

relacionados com as avaliações sumativas 
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aprendizagens aplicadas. 

E11g. Contribuição da regulação 

por pares para a melhoria da prática 

letiva. 

E11h. Contribuição da 

autorregulação para a melhoria da 

prática letiva e do desenvolvimento 

do currículo.  

E11i. Consistência das práticas de 

regulação pelas lideranças. 

E11j. Contribuição da regulação 

pelas lideranças para a melhoria da 

prática letiva. 

 

científicas-pedagógicas relevantes. 

M11f. Melhorar a reflexão e análise dos 

relatórios/balanços elaborados referentes 

às avaliações sumativas por período, de 

cada uma das disciplinas que constituem 

os departamentos curriculares. 

M11g. Concretização das propostas de 

estratégias aprovadas em departamentos 

para a melhoria do sucesso.   

M11h. Aumentar o acompanhamento da 

prática letiva interpares. 

M11i. Atualizar o Plano de Supervisão 

Pedagógica do Agrupamento. 

M11j. Melhorar o acompanhamento da 

prática letiva efetuada pelos 

coordenadores de departamento com 

vista à melhoria. 

N.º de docentes coadjuvantes 
9  

 

-N.º de estratégias aprovadas e concretizadas 

para melhoria do sucesso. 

 

 

 

12 

 

- Atualização do Plano de Supervisão 

Pedagógica. 1  

- N.º de Acompanhamentos da Prática Letiva 

em cada departamento curricular. 

(Devido ao COVID-19, só foi possível efetuar 

acompanhamentos no 1º período e início do 2º) 

Pré-Escolar   

1º ciclo   

Expressões   

LCSH   

MCE   
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3. LIDERANÇA E GESTÃO 

Objetivos Estratégias Metas Indicadores de Medida 

Grau de consecução - Ano letivo 

2019/2020 

N.º Metas 

atingidas 

Taxa de 

eficácia 
(anual) 

01. 

Fomentar o sentido de 

pertença e de 

identificação com o 

Agrupamento  
 

 

E1a. Divulgação da missão e 

definição clara da visão e dos eixos 

estratégicos que sustenta a ação da 

escola, com vista à consecução do 

Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória.  

E1b. Aumentar o envolvimento das 

estruturas intermédias na vida da 

escola. 

E1c. Fomentar o sentimento de 

pertença / comprometimento pessoal 

face ao projeto educativo. 

E1d. Visão partilhada pelos diferentes 

atores educativos e mobilizadora da 

sua ação. 

M1a. Melhorar a divulgação do Projeto 

Educativo e dos eixos estratégicos junto da 

Comunidade educativa. 

M1b. Melhorar a articulação entre PE e 

PAA. 

M1c. Maior apropriação do Projeto 

Educativo por parte da Comunidade 

Educativa. 

M1d. Realização de, pelo menos, duas 

reuniões anuais entre as associações de pais 

e conselho de docentes/coordenador de 

cada escola do Agrupamento. 

- N.º de atividades de divulgação 

do Projeto Educativo e eixos 

estratégicos do agrupamento. 6 
 

- N.º de presenças nas reuniões 

realizadas.  108  

- N.º de documentos divulgados.  13  

02. 

Promover a divulgação 

dos documentos 

orientadores do 

agrupamento 

E2a. Incentivo à comunidade 

educativa para a participação na 

elaboração dos documentos 

orientadores da escola. 

E2b. Divulgação dos documentos a 

toda a comunidade educativa 

(Associação de pais/EE, Conselho 

Geral, Conselho Pedagógico, 

Diretores de Turma e PTT, alunos, 

PD e PND, comunidade…)  

E2c. Clareza e coerência entre os 

documentos orientadores da ação da 

M2a. Implicar a comunidade educativa nas 

dinâmicas do Agrupamento. 

M2b. Melhorar os métodos e estratégias de 

divulgação dos documentos orientadores a 

toda a comunidade educativa. 

M2c. Analisar a clareza e coerência entre 

os documentos orientadores da ação da 

escola. 

 

M2d. Analisar a clareza e coerência dos 

objetivos, metas e estratégias definidos no 

Projeto Educativo. 

- N.º de elementos participantes na 

elaboração dos documentos 

orientadores da escola. 
14 

 

- Página Web.  

Melhoria 

gráfica e de 

conteúdos da 

pág Web 

 

- Atas de reuniões dos vários 

órgãos de lideranças intermédias. Efetuadas 
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escola. 

E2d. Clareza e coerência dos 

objetivos, metas e estratégias 

definidos no projeto educativo.  

E2e. Relevância das opções 

curriculares constantes dos 

documentos da escola para o 

desenvolvimento de todas as áreas de 

competências consideradas no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

 

M2e. Verificar a consonância das opções 

curriculares dos documentos orientadores 

da escola com o desenvolvimento das áreas 

de competências consideradas no perfil dos 

alunos. 

 

Efetuadas 

 

03. 

Mobilizar a comunidade 

educativa  

 

E3a. Orientação da ação para o 

cumprimento das metas e objetivos 

educacionais. 

E3b. Motivação das pessoas, 

desenvolvimento profissional e gestão 

de conflitos. 

E3c. Incentivo à participação na 

escola dos diferentes atores 

educativos. 

E3d. Promoção, periódica, para 

docentes e não docentes, de 

momentos de reflexão e discussão de 

problemas do nosso Agrupamento.  

E3e. Valorização e envolvimento dos 

diferentes níveis de liderança, 

nomeadamente as lideranças 

intermédias. 

 E3f. Divulgação das boas práticas 

educativas existentes ao nível do 

Agrupamento. 

M3a. Reconhecer qualitativamente o 

trabalho desenvolvido pelas estruturas 

intermédias.  

M3b. Implicar as pessoas na resolução de 

conflitos.  

M3c. Incentivar a participação dos 

diferentes atores educativos.  

M3d. Reuniões periódicas com as 

estruturas intermédias. 

M3e. Melhorar o envolvimento das 

lideranças intermédias. 

M3f. Promover a divulgação das boas 

práticas educativas existentes. 

- N.º de sessões realizadas 

(atas/registos).  2 

 

- Taxa de resolução dos conflitos.  
Satisfatória  

- N.º de participações disciplinares.  
15 

+3 

- Nível de satisfação do 

desempenho das estruturas 

intermédias.  Muito Bom 
 

- N.º de reuniões periódicas com as 

estruturas intermédias. 2  
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- Nº de boas práticas educativas 

divulgadas.   

04. 

Desenvolver projetos, 

parcerias e soluções 

inovadoras que 

promovam a qualidade 

das aprendizagens  
 

 

E4a. Incentivo ao desenvolvimento 

de projetos e soluções inovadoras, 

estimulando o talento de cada um.  

E4b. Estabelecimento de parcerias 

com entidades culturais e desportivas 

do meio envolvente que mobilizem 

recursos e promovam, assim, a 

qualidade das aprendizagens.  

E4c. Avaliação da eficácia dos 

projetos, parcerias e soluções.  

M4a. Aumentar o número de projetos (1 a 

5%) e soluções inovadoras e desportivas 

que estimulem o talento e interesses dos 

alunos.  

M4b. Aumentar e reforçar o número de 

parcerias com entidades culturais e 

desportivas que mobilizem recursos e 

promovam a qualidade das aprendizagens. 

M4c. Monitorizar periódica e avaliação dos 

projetos, parcerias e soluções inovadoras. 

- N.º de projetos/parcerias/núcleos 

e clubes.  25  

- N.º de alunos envolvidos nos 

projetos.  95  

- Relatórios de autoavaliação do 

OQE. 1 

 

  

05. 

Desenvolver práticas de 

gestão e organização 

das crianças e dos 

alunos. 

 

E5a. Existência de critérios 

pedagógicos na constituição e gestão 

dos grupos e turmas. 

E5b. Flexibilidade na gestão do 

trabalho com os grupos e turmas. 

E5c. Existência, consistência e 

divulgação na comunidade educativa 

de critérios na aplicação de medidas 

disciplinares aos alunos. 

E5d. Envolvimento dos alunos na 

vida da escola. 

 

M5a. Aprovar, anualmente, pelo Conselho 

Pedagógico e Conselho Geral, os critérios 

de constituição dos grupos e turmas do 

agrupamento. 

M5b. Incentivar e responsabilizar os vários 

intervenientes para a gestão do trabalho em 

atividades e tarefas específicas do interesse 

dos alunos 

M5c. Promover a divulgação, na 

comunidade educativa, dos critérios na 

aplicação de medidas disciplinares aos 

alunos. 

M5d. Promover 2 reuniões anuais dos 

alunos nas Assembleias de Turma e com o 

 Diretor para o seu envolvimento na vida da 

escola.  

- N.º de reuniões 2  

- Atas do Conselho Pedagógico e 

Conselho Geral. 18 

 

- Atas de reuniões dos 

Departamentos. 37 
 

- Atas dos Conselhos de Turma. 45  

- Atas das Assembleias de turma. 

- Atas das reuniões dos 

Delegados/Subdelegados com o 

 Diretor. 

18  

0  

(canceladas) 

 

06. Promover um 

ambiente escolar 

E6a. Promoção de um ambiente 

escolar desafiador da aprendizagem. 

M6a. Desenvolver atividades inovadoras e 

desafiadoras da aprendizagem. 

- N.º de atividades inovadoras e 

desafiadoras da aprendizagem.  
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desafiador da 

aprendizagem, seguro, 

saudável, ecológico, 

socialmente acolhedor, 

inclusivo e cordial 

E6b. Promoção de um ambiente 

escolar seguro, saudável e ecológico. 

E6c. Promoção de um ambiente 

escolar socialmente acolhedor, 

inclusivo e cordial. 

M6b. Desenvolver iniciativas que 

promovam um ambiente escolar seguro, 

saudável e ecológico. 

M6c. Desenvolver iniciativas que 

promovam um ambiente escolar 

socialmente acolhedor, inclusivo e cordial. 

- N.º de iniciativas que promovam 

um ambiente escolar seguro, 

saudável e ecológico. 
6  

- N.º de iniciativas que promovam 

um ambiente escolar socialmente 

acolhedor, inclusivo e cordial. 5  

07. 

Organizar, afetar, 

proporcionar o 

desenvolvimento 

profissional e a 

formação dos recursos 

humanos 

E6a. Verificação das necessidades de 

formação do pessoal docente e não 

docente.  

E6b. Desenvolvimento de um plano 

de formação nas áreas consideradas 

prioritárias de acordo com o Projeto 

Educativo, auscultando os 

departamentos curriculares sobre as 

necessidades formativas da população 

docente e pessoal não docente.  

E6c. Colaboração com o Centro de 

Formação afeto ao Agrupamento no 

sentido de promover formação de 

acordo com as necessidades. 

E6d. Distribuição do serviço tendo 

em consideração a continuidade 

pedagógica e as competências 

pessoais e profissionais. 

E6e. Criação de um conjunto de 

orientações objetivas relativamente 

aos serviços de administração escolar 

de forma a ser prestado um serviço 

profissional e de elevada qualidade. 

E6f. Realização de planos de 

evacuação e emergência em todas as 

escolas do Agrupamento.  

 

M6a. Auscultação do PD e PND e 

levantamento das necessidades de 

formação. 

 

M6b. Elaborar um plano de formação para 

o pessoal docente e não docente, que 

responda às reais necessidades.  

M6c. Apresentação de propostas de ações 

para o Plano de Formação do CFAE do 

Alentejo Litoral. 

M6d. Distribuir o serviço tendo em 

consideração a continuidade pedagógica e 

as competências pessoais e profissionais. 

M6e. Atualizar o Manual de Procedimentos 

dos Serviços de Administração escolar. 

M6f. Realizar 2 simulacros por ano em 

todos os estabelecimentos de ensino. 

- Grau de satisfação face ao 

desempenho.  Muito Bom  

- N.º de ações solicitadas no Plano 

de Formação (pessoal docente e 

não docente).  47 
 

- N.º de ações realizadas para o 

PND e de ações acreditadas para o 

PD.  
24 

 

- N.º de participantes envolvidos 

(pessoal docente e não docente). 
49 

 

Atualização do Manual de 

Procedimentos dos Serviços de 

Administração Escolar 
Não efetuado 

 

- Relatórios das Contas de 

 Gerência. 1 

 

- N.º de simulacros realizados nos 

vários estabelecimentos (Plano de 

Emergência) 

1 

(1 dos simulacros 

não foi realizado 

por causa da 

pandemia) 

-1 

- N.º de sessões de sensibilização 

em todo o agrupamento sobre suspensas  
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“Sismo: antes, durante e depois” 

N.º de Planos de Evacuação e 

Emergência nas escolas básicas 4 
 

08. 

Organizar, afetar os 

recursos materiais 

E7a. Gestão do orçamento de acordo 

com o primado pedagógico. 

E7b. Desenvolvimento de reuniões 

com os vários setores de atividade no 

sentido de organizar o serviço e afetar 

os recursos.  

E7c. Solicitação de apoios ao ME 

para realização de obras/aquisição de 

equipamentos no agrupamento. 

E7d. Criação de condições de 

acessibilidade para todos. 

E7e. Manutenção dos espaços 

escolares. 

E7f. Adequação às solicitações 

financeiras dos diversos 

departamentos e bibliotecas que se 

enquadrem em atividades previstas no 

PAA e nos limites orçamentais 

E7g. Promoção da partilha de 

recursos entre as escolas do 

agrupamento. 

M7a. Elaborar um plano de gestão e 

utilização racional de recursos. 

M7b. Realizar as reuniões do Conselho 

Administrativo e com o pessoal não 

docente dos Serviços Administrativos e 

Assistentes Operacionais, no sentido de 

organizar o serviço e afetar os recursos. 

M7c. Solicitar, sempre que necessário, 

reforços de verba ao ME para realização de 

obras/aquisição de equipamentos 

necessários no agrupamento. 

M7d. Criar condições de acessibilidade 

para todos. 

M7e. Verificar periodicamente o estado de 

conservação das instalações escolares, 

nomeadamente: edifícios, zonas exteriores 

cobertas, espaços e equipamentos interiores 

e espaços e equipamentos exteriores. 

M7f. Adequar as solicitações financeiras, 

nos limites orçamentais, na promoção de 

atividades previstas no PAA, dos diversos 

departamentos e Biblioteca.   

M7g. Promover periodicamente a partilha 

de recursos entre as escolas do 

agrupamento. 

- Atas do Conselho Administrativo. 

- Relatórios do Plano de Atividades 

do agrupamento. 

 

- N.º de obras 

realizadas/equipamentos 

adquiridos. 

 

- Atas das reuniões gerais com 

PND. 

 

- Relatórios das entidades que 

realizam as ações de vistoria ao 

bufete e refeitório. 

 

 

 

- N.º de livros e recursos cedidos às 

escolas sem biblioteca escolar. 

 

12  

4  

2 Piso dos 

gabinetes D01 e 

B02;  

 
Equipamentos 

(Mesas, cadeiras, 

tablets, PCs, AC, 

Sala de Convívio, 

Lab. 

Aprendizagem) 

1  

3  

Efetuadas 

 

09. 

Avaliar o desempenho e 

gerir as competências 

do pessoal docente e não 

docente  

 

E8a. Avaliação do pessoal docente e 

não docente. 

E8b. Planificação da avaliação de 

desempenho do pessoal docente e não 

docente.  

E8c. Comunicação do processo de 

M8a. Operacionalizar a avaliação de 

desempenho do pessoal docente e não 

docente de acordo com a legislação em 

vigor. 

M8b. Elaboração pela SADD da 

calendarização do processo de avaliação de 

- N.º de reuniões efetuadas (atas e 

documentos elaborados).  

- Calendarização do processo de 

avaliação de desempenho. 

- Procedimentos e instrumentos de 

registo da avaliação de 

3  

2 
 

24 
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avaliação de desempenho, assim 

como dos documentos necessários à 

sua elaboração, ao pessoal docente e 

não docente.  

desempenho.   

M8c. Divulgação pela SADD da 

calendarização e comunicação de todos os 

procedimentos de avaliação de 

desempenho. 

M8d. Procedimentos da avaliação de 

desempenho do PND, no âmbito do 

SIADAP. 

desempenho. 

- N.º de docentes avaliados.  

- N.º de pessoal não docente 

avaliado (instrumentos de registo 

de avaliação do pessoal não 

docente).  

23  

14 contratados 

9 Quadro 

 

31 PND 

____ 

54 avaliados 

 

10. 

Tornar os circuitos de 

informação e 

comunicação interna e 

externa mais eficazes  

 

E9a. Melhoria dos circuitos de 

informação interna e externa.  

E9b. Comunicação de forma clara, 

simples e objetiva.  

E9c. Modernização da página 

eletrónica do Agrupamento e 

atualização dos seus conteúdos 

regularmente.  

E9d. Ligação em rede de todas as 

escolas do 1.º ciclo à Internet e ao 

programa de gestão de alunos.  

 

E9e. Divulgação das atividades 

previstas no PAA. 

M9a. Melhoria dos circuitos de informação 

interna e externa, tornando-os mais 

eficazes. 

M9b. Rentabilizar os circuitos de 

informação existentes.  

M9c. Disponibilizar toda a informação útil, 

na página do agrupamento e através do 

email institucional. 

M9d. Melhorar o funcionamento da 

Internet nas escolas básicas e jardins de 

infância do agrupamento. 

M9e. Divulgar, mensalmente, as atividades 

do PAA, no Conselho pedagógico e 

Departamentos.   

- Taxa de satisfação face à 

informação divulgada.  

 Muito Bom 

 

- Registo de acesso à página do 

agrupamento. 

- Melhoria da Página Web 

Melhoria 

gráfica e de 

conteúdos e 

constante 

atualização 

Funcionamento do email 

institucional. Muito Bom 

Melhoria e reforço do 

funcionamento da Internet 

Bom (exceção 

na EB de Vale 

de Água) 

Melhoria da divulgação das 

atividades do PAA no CP e 

Departamento 

Muito Bom 

 
 
4. AUTOAVALIAÇÃO 

Objetivos Estratégias Metas Indicadores de Medida 

Grau de consecução - Ano letivo 

2019/2020 

N.º Metas 

atingidas 

Taxa de 

eficácia 
(anual) 

01. 

Desenvolver a 

E1a. Procedimento(s) sistemático(s) 

de autoavaliação da escola. 

M1a. Operacionalizar o processo de 

avaliação interna de acordo com a 

- N.º de ações realizadas no âmbito 

da avaliação interna.  8  
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organização e 

sustentabilidade da 

autoavaliação. 
 

E1b. Articulação da autoavaliação da 

escola com os restantes processos de 

avaliação que ocorrem da escola. 

E1c. Auscultação e participação 

abrangentes da comunidade 

educativa. 

metodologia CAF. 

M1b. Articular a avaliação interna com a 

avaliação externa, o Plano de Melhoria e 

o Projeto Educativo. 

M1c. Auscultar e promover a participação 

da comunidade educativa no processo de 

avaliação interna, através do 

preenchimento dos questionários de 

satisfação. 

- Relatórios de autoavaliação do 

Observatório de Qualidade Escolar 

do Agrupamento. 
1 

 

02. 

Desenvolver o 

planeamento estratégico 

da autoavaliação. 

 

E2a. Adequação da autoavaliação à 

realidade da escola. 

E2b. Centralidade do processo de 

ensino e aprendizagem. 

E2c. Existência de estratégias de 

comunicação e de reflexão acerca dos 

resultados da autoavaliação com a 

comunidade educativa. 

E2d. Envolvimento da comunidade 

educativa no processo de avaliação 

interna desde o início do processo. 

E2e. Realização de sessões de 

informação a todos os intervenientes 

no processo de avaliação interna. 

M2a. Desenvolver todo o processo de 

autoavaliação de forma rigorosa, fiável e 

adequado à realidade da escola, ao Projeto 

Educativo e baseado na CAF. 

M2b. Centralizar a autoavaliação dando 

prioridade ao desenvolvimento e melhoria 

do processo de ensino e aprendizagem.  

M2c. Melhoria das estratégias de 

comunicação e reflexão acerca dos 

resultados da autoavaliação com a 

comunidade educativa, cumprindo-se o 

plano de ação definido pelo OQE, o 

cronograma delineado e o plano de 

comunicação do processo. 

M2d. Aplicação de inquéritos de 

satisfação dirigidos aos alunos, 

encarregados de educação, pessoal 

docente, pessoal não docente e parceiros. 

M2e. Realizar sessões de informação a 

todos os intervenientes no processo de 

avaliação interna. 

 - N.º de reuniões entre os vários 

intervenientes no processo (Equipa 

do OQE, Conselho Pedagógico, 

Conselho Geral, Departamentos)  
17 

 

- Nº Inquéritos de satisfação a toda a 

comunidade educativa. 5 
 

- Plano de Ação, Cronograma e Plano 

de Comunicação do processo – OQE. Elaborado e 

cumprido 

 

- Página web do agrupamento 

 

 Cumprido 

 

- N.º de sessões de informação do 

processo de avaliação interna. 6  

03. 

Avaliar a consistência 

das práticas de 

autoavaliação 

 

E3a. Abrangência do processo de 

recolha de dados. 

E3b. Rigor do processo de análise de 

dados. 

E3c. Melhoria contínua do processo 

M3a. Aplicar os inquéritos de satisfação 

dirigidos aos alunos do 3º ao 9º ano e a 

todos os encarregados de educação, 

pessoal docente, pessoal não docente e 

parceiros. 

- Processo de recolha dos dados dos 

inquéritos. Efetuados: 5 
 

- Relatório de autoavaliação do OQE 

relativo ao processo de análise de 

dados. 
Efetuado 
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de autoavaliação. 

E3d. Monitorização e avaliação das 

ações de melhoria. 

M3b. Proceder com rigor ao tratamento 

de dados dos inquéritos, pela equipa do 

OQE. 

M3c. Melhorar o processo de 

autoavaliação, tendo como base o Projeto 

Educativo e a metodologia CAF 

Educação. 

M3d. Elaborar o Plano de Melhoria tendo 

como base o diagnóstico organizacional. 

- Relatório do OQE relativo à 

monitorização/operacionalização e 

avaliação das ações de melhoria. 

 

04. 

Acompanhar e 

avaliar o impacto das 

práticas de 

autoavaliação 

 

E4a. Acompanhamento e avaliação 

do impacto da autoavaliação na 

melhoria do desenvolvimento 

organizacional do agrupamento. 

E4b. Acompanhamento e avaliação 

do impacto da autoavaliação na 

melhoria do desenvolvimento 

curricular. 

E4c. Acompanhamento e avaliação 

do impacto da autoavaliação na 

melhoria do processo de ensino e de 

aprendizagem. 

E4d. Acompanhamento e avaliação 

do impacto da autoavaliação na 

definição das necessidades de 

formação contínua e a avaliação do 

seu impacto. 

E4e. Contributo da autoavaliação 

para a melhoria da educação 

inclusiva. 

M4a. Acompanhar e avaliar, anualmente, 

o impacto da autoavaliação na melhoria 

do desenvolvimento organizacional do 

agrupamento. 

M4b. Acompanhar e avaliar, anualmente, 

o impacto da autoavaliação na melhoria 

do desenvolvimento do currículo. 

M4c. Acompanhar e avaliar, anualmente, 

o impacto da autoavaliação na melhoria 

do processo de ensino e de aprendizagem.  

M4d. Acompanhar e avaliar, anualmente, 

o impacto da autoavaliação na definição 

das necessidades de formação contínua e 

a avaliação do seu impacto. 

M4e. Promover a autoavaliação como 

contributo para a melhoria da educação 

inclusiva. 

 

- Relatório Anual  de Autoavaliação. 

 

 

- Atas dos Departamentos. 

 Verificado 
 

- Pautas de avaliação sumativa.  

- Plano de Formação do 

Agrupamento. Efetuado 
 

- Relatórios de monitorização da 

Equipa EMAEI. 

Efetuados 

 

- Relatórios de Autoavaliação 

 

- Portefólio 

 

- Plano de Formação do 

Agrupamento  

 

- Relatórios de monitorização da 

Equipa EMAEI. 
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Das 4 Grandes Metas a atingir, subdivididas em 178 (cento e setenta e oito), os 

resultados foram os seguintes: 
Eficácia anual 

 Metas Cumpridas 137 77,0% 

 Metas Não Cumpridas 9 5,0% 

 Metas Cumpridas Parcialmente 32 18,0% 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B - Avaliação do grau de execução do Plano de Melhoria - 2019/2021



 

Avaliação do grau de execução do Plano de Melhoria - 2019-2021 
 
 
 

Aspetos a Melhorar 
Áreas de 

Melhoria 
Ações de Melhoria Descrição da Ação de Melhoria 

Grau de 

Execução 
Indicadores da Avaliação Final 

Observações 

Melhoria dos 
Resultados Escolares 

internos/externos dos 
alunos, contribuindo 

para a redução da 
discrepância entre a 
avaliação interna e 

externa, fomentando 
o cumprimento de 

regras e da disciplina, 
a equidade, a inclusão 

e a excelência. 

R
E

S
U

L
T

A
D

S
O

S
 A

C
A

D
É

M
IC

O
S

 E
 S

O
C

IA
IS

 

Melhorar os resultados 

escolares nos anos de 

escolaridade com 

elevado insucesso 

Implementação de medidas de 

promoção do sucesso escolar que se 

revelem mais eficazes na melhoria das 

aprendizagens e dos resultados dos 

alunos depois de ter sido já efetuado 

um diagnóstico rigoroso das causas do 

insucesso e que, passem, ainda por uma 

generalização de estratégias de 

diferenciação pedagógica, em sala de 

aula. 

  

Promoção de reuniões de reflexão com 

órgãos de gestão e estruturas de gestão 

intermédia após a identificação das 

causas explicativas do insucesso. 

 

Identificação das dificuldades 

reveladas pelos alunos nos diferentes 

anos de escolaridade (desde o primeiro 

ano até ao nono ano). 

 

Fundamentação das avaliações 

periódicas na Educação Pré-Escolar 

através de grelhas de observação do 

percurso da criança em diferentes áreas 

de desenvolvimento e de grelhas de 

autoavaliação. 

Definição, muito objetiva, de 

Cumprida 

Totalmente 

Nº de reuniões realizadas;  

Nº de causas apuradas; 

Nº de alunos com níveis positivos a todas 

as disciplinas; 

Evolução dos Resultados Internos 

contextualizados:  

- Taxas de transição;  

- Taxas de conclusão;  

- Taxas de transição de alunos com RTP e 

PEI;  

- Taxas de transição de alunos com apoios 

educativos/coadjuvação;  

- Taxas de retenção;  

- Cumprimento das Metas do Projeto 

Educativo;  

Evolução dos Resultados Externos 

contextualizados:  
- Provas de Aferição dos 2º, 5º e 8º anos;  

- Provas Finais – 3.º Ciclo. 

Qualidade do Sucesso:  
- Sucesso Pleno;  

- Sucesso Deficitário.  

Abandono e Desistência:  
- Taxas de Transferência;  

- Taxas de Desistência;  

-Taxas de Abandono. 

 Estratégia(s) aplicada(s) para combater os 

fatores do insucesso identificados. 

Consultar Portefólio 

com os Resultados 

Escolares 2020/2021 
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estratégias de superação dessas 

dificuldades. Esta medida exige um 

trabalho colaborativo entre professores 

dos 1º, 2º e 3º ciclos, especialmente no 

âmbito das disciplinas de Português e 

de Matemática, para que seja possível a 

generalização de estratégias de 

diferenciação pedagógica, em sala de 

aula. 

Criação do GE- Gabinete de 

Explicações para os 2º e 3º ciclos, onde 

estarão docentes da disciplina para os 

alunos com dificuldades de 

aprendizagem. 

Reforço da interdisciplinaridade 

através dos DAC nos 1º, 2º, 5º, 6º, 7º e 

8º anos de escolaridade. 

 

Reforço de metodologias ativas e 

experimentais no ensino e nas 

aprendizagens.  

 

Valorização da dimensão artística.  

 

Rendibilização dos recursos educativos 

e do tempo dedicado às aprendizagens. 

 

Participação ativa no Projeto do 

Município com o Agrupamento – 

Projeto Insucesso Zero/Qualidade na 

Educação. 

 

Projeto de Promoção/Mediação da 

Leitura “Ver, Ler, Descobrir, Escrever- 

um ano inteiro a promover a leitura e a 

escrita” – Paula Cusati. 
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Reduzir a discrepância 

entre a avaliação 

interna e externa 

Aumentar o sucesso às disciplinas de 

Português e Matemática sujeitas a 

avaliação externa em 2020 e 2021. 

Aumentar o sucesso às disciplinas 

sujeitas a avaliação interna em 2020 e 

2021. 

Aproximar os resultados da avaliação 

interna aos resultados da avaliação 

externa.  

 Promover a qualidade das 

aprendizagens. 

Melhorar a regulação da ação 

educativa. 

Não 

Cumprida 

(Devido ao 

cancelamento 

das Provas 

Finais do 3º 

ciclo)   

-Nº de alunos sem níveis 

inferiores a três  nas Provas Finais de 

Português e Matemática; 

-Pautas com os Resultados das  Provas 

Finais; 

 

-Relatórios de Avaliação Interna; 

 

-Portefólios do OQE. 

 

No ano letivo 

2020/21 foram 

canceladas as provas 

finais do 9º ano. 

Valorizar o sucesso dos 

alunos 

Valorização do Mérito Escolar:  

- Quadro de Valor e Excelência.  

- Prémio de Mérito escolar da Caixa 

Agrícola. 

- Prémio de Assiduidade. 

- Oferta de prémios em diversas 

atividades desenvolvidas (concursos...) 

e divulgação dos premiados em 

diversos meios (cerimónias de entrega 

dos prémios, no jornal Pé de Letra, 

Blogue da BE, site…).  

 

Cumprida 

Totalmente 

- N.º de Prémios de Mérito; 

- Portefólio do OQE; 

- Atas dos Conselhos de Turma/Conselhos 

de Docentes; 

- Atas dos Departamentos. 

 

 

Fomentar o 
cumprimento de regras 

e disciplina 

Reduzir a indisciplina promovendo o 

cumprimento das regras constantes no 

RI e Código de Conduta. 

Cumprida 

Totalmente 

- N.º de medidas disciplinares (corretivas e 

sancionatórias); 

- Atualização do Código de Conduta; 

- Relatório de Avaliação Interna do OQE; 

- Portefólio do OQE; 

- Relatório do GAAF; 

- Atas dos Conselhos de Turma/Conselhos 

de Docentes; 
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Fomentar a equidade, 
a inclusão e a 

excelência 

Realização de atividades que envolvam 

a participação de todos: Laço azul; dia 

dos Afetos. 

Incentivar os alunos para a excelência 

através da atribuição de prémios e de 

visitas de estudo: Visita ao Parlamento 

Europeu-Bruxelas, entre outras.  

Cumprida 

Parcialmente 

- Relatórios de Monitorização das Medidas 

de Suporte à Inclusão; 

- Relatório de Autoavaliação; 

- Portefólio do OQE; 

- N.º de Prémios de Excelência; 

- Atas da Equipa EMAEI 

Visita a Bruxelas 

cancelada devido ao 

COVID-19, no ano 

letivo 2019/20. 

Melhoria da Prestação 
do Serviço Educativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
R

E
S

T
A

Ç
Ã

O
 D

O
 S

E
R

V
IÇ

O
 E

D
U

C
A

T
IV

O
 

Envolver as famílias na 
vida escolar 

Efetuar reuniões entre a APEEAEPAL 

e a Direção e os pais. 

 

Promover atividades do PAA que 

envolvam a participação dos pais/EE. 

 

Melhorar a participação nos inquéritos 

dirigidos aos EE para avaliação do 

respetivo grau de satisfação. 

 

Melhoria da divulgação junto da 

comunidade educativa dos documentos 

estratégicos do agrupamento. 

´ 

Incentivar os pais e EE a promoverem 

atividades em articulação com a escola. 

 

Incentivar os EE para a participação 

ativa nas reuniões da EMAEI. 

 

Cumprida 

Totalmente 

- N.º de atividades promovidas pela escola 

e que envolvam os Pais; 

- Relatórios do PAA; 

- Atas dos Conselhos de Turma/Conselhos 

de Docentes; 

-N.º de reuniões da Associação de Pais e 

EE com os pais; 

-- N.º de EE respondentes aos inquéritos 

de satisfação. 

- N.º de atividades promovidas pelos pais e 

encarregados de educação e seus 

representantes, em articulação com a 

escola. 

- N.º de EE participantes nas reuniões da 

EMAEI. 
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Proporcionar, em 

todos os ciclos, 

metodologias ativas e 

experimentais no 

ensino e nas 

aprendizagens, 

adequando e 

rentabilizando os 

recursos educativos. 

Aumentar o número de atividades 

experimentais. 

Aumentar número de atividades a 

desenvolver pelas duas bibliotecas 

escolares. 

Criação do Laboratório de 

Aprendizagem “Sala de aula do 

futuro”. 

Cumprida 

Totalmente 

N.º de atividades experimentais realizadas 

em sala de aula;  

- Relatórios das atividades experimentais; 

Relatórios dos Departamentos; 

Portefólio do OQE;  

-% positiva da avaliação das atividades; 

- Nº de atividades/metodologias ativas 

desenvolvidas pelas Bibliotecas Escolares. 

- Relatórios periódicos do PAA. 

 

 

Planificar e 

acompanhar as 

práticas educativa e 

letiva 

Melhorar a supervisão e 

acompanhamento da prática letiva. 

Cumprida 

Parcialmente 

Nº de aulas monitorizadas, por docente. 

Nº de reflexões realizadas. 

Propostas de alteração às práticas 

pedagógicas. 

Diferença entre avaliação interna e 

externa. 

N.º de registos nos departamentos. 

Devido ao 

confinamento que 

obrigou ao ensino 

não presencial, não 

foi possível  

acompanhamento das 

práticas letivas 

programadas para o 

2º e 3º períodos. 

Melhoria da Liderança 
e Gestão do 

Agrupamento 

L
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Promover a divulgação 
dos documentos 
orientadores do 

agrupamento 

Melhorar a divulgação dos documentos 

orientadores junto da comunidade 

educativa. 

Incentivar a comunidade educativa 

para a sua participação mais ativa na 

elaboração dos documentos 

orientadores. 

Cumprida 

Totalmente 

- N.º de visualizações na página Web dos 

documentos orientadores; 

- Reuniões dos DT/PTT com os EE; 

- Assembleias de Turma; 

- N.º de elementos participantes na 

elaboração dos documentos orientadores 

da escola. 

- Atas de reuniões dos vários órgãos de 

lideranças intermédias. 

- Relatórios da EMAEI; 
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Acompanhar e avaliar 
o impacto da 

Autoavaliação na 
melhoria do 

desenvolvimento 
organizacional do 

agrupamento 

 

Desenvolver e melhorar todo o 

processo de autoavaliação de forma 

rigorosa, fiável e adequado à realidade 

da escola e ao Projeto Educativo. 

Centralizar a autoavaliação dando 

prioridade ao desenvolvimento e 

melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem e como contributo para a 

melhoria da educação inclusiva. 

Proceder com rigor ao tratamento de 

dados dos inquéritos, pela equipa do 

OQE. 

Acompanhar e avaliar o impacto da 

autoavaliação na melhoria do 

desenvolvimento organizacional do 

agrupamento. 

Acompanhar e avaliar o impacto da 

autoavaliação na melhoria do 

desenvolvimento do currículo. 

Acompanhar e avaliar o impacto da 

autoavaliação na melhoria do processo 

de ensino e de aprendizagem.  

Acompanhar e avaliar o impacto da 

autoavaliação na definição das 

necessidades de formação contínua e a 

avaliação do seu impacto. 

Cumprida 

Totalmente 

- Relatórios de Autoavaliação; 

- Portefólio do OQE; 

-Plano de Formação do Agrupamento; 

- Atas dos Departamentos. 

 

 

 

Eficácia do Plano de Melhoria – 78,0% 
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Anexo C – Monitorização do Plano de Ensino a Distância – E@D –  

2º Período  

2020/2021



PLANO DE ENSINO A DISTÂNCIA – E@D 

SUPERVISÃO/MONITORIZAÇÃO 

 

 

 

ENSINO@DISTÂNCIA (Balanço do trabalho realizado) 
 

BIBLIOTECAS ESCOLARES 
 

Durante mais este contexto pandémico, sempre com um olhar transversal, plural, apelando à cidadania e à inclusão, as Bibliotecas Escolares 
mantiveram-se presentes no apoio ao Ensino@Distância. 
Fizeram-no, fundamentalmente, através: 
. das redes sociais (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp) com divulgação de app’s, hiperligações, …; 
. da curadoria digital; 
. da mediação de atividades curriculares; 
. de blogues e sites de referência (https://blogue.rbe.mec.pt/; https://www.pnl2027.gov.pt/np4/home ; https://www.rbe.mec.pt/np4/home ); 
. da BHL-Bibliotecas Hibridas de Leitura - meios de envolvência educativa e comunitária - que, com as suas valências, procura chegar mais “perto” 
dos seus utilizadores. 
Todas as evidências da dinamização podem ser acedidas em http://janelassaberbe.blogspot.com/, atualizado com bastante frequência. O blogue 
tem-se revelado uma ferramenta bastante positiva, onde se observa um acréscimo de seguidores e um aumento considerável de acessos.   

Antónia Camilo 
Lança 

 

PRÉ-ESCOLAR 

PRÉ 
ALV A 

Pontos fortes: 
Tenho mantido contato com os alunos e com as respetivas famílias através de um grupo no WhatsApp e através de 
videoconferência no Google Meet. Todas as semanas envio por mail a planificação da semana com os respetivos anexos para que 
possam trabalhar em casa.  Os pais têm tido o cuidado de enviar pequenos vídeos e fotografias dos trabalhos realizados. Para os 
alunos com necessidades a nível de equipamentos informático tenho tido o cuidado de enviar para a reprografia da escola a 
planificação para que posteriormente os encarregados de educação possam levantar na portaria. Durante este período também 
estive na escola a apoiar os dois alunos que se encontravam a usufruir da escola de acolhimento. 
 
 Pontos fracos: 
Na última semana verifiquei uma desmotivação/ cansaço pelo E@D por parte dos encarregados de educação aquando de uma 
sessão síncrona que tive o cuidado de marcar para as 17:00h para facilitar a participação de todos e, depois de ter combinados 
com os pais, só apareceram 3 crianças. Este modelo de ensino à distância não é adequado aos alunos desta faixa etária, promove 
a desigualdade, impede o desenvolvimento social e a relação com os seus pares, perdem a autonomia e ficam mais dependentes 
do adulto. 

Ana Paula Paulo 

https://blogue.rbe.mec.pt/
https://www.pnl2027.gov.pt/np4/home
https://www.rbe.mec.pt/np4/home
http://janelassaberbe.blogspot.com/
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PRÉ 
ALV B 

O ensino á distância, com crianças do pré-escolar, só fará sentido se os encarregados de educação tiverem a consciência da 
importância do mesmo. Só assim podemos ter pontos fortes no E@D. No meu caso, o envolvimento dos EE e o reconhecimento da 
importância do brincar assim como a execução das atividades planeadas pela educadora foram pontos fortes no E@D. Os pais 
derem o seu máximo no acompanhamento das crianças e na concretização das atividades.  A cooperação entre as docentes, a 
partilha e o trabalho de equipa criado nestes momentos pode também ser considerado outro ponto forte. O trabalho semanal 
através da plataforma Zoom para que as crianças pudessem de alguma forma socializar, também foi importante. Os contatos com 
os pais através do correio eletrónico, telefonicamente ou do grupo privado no Facebook, são pontos fortes que ajudaram bastante 
as famílias nestes tempos.  
Considero um ponto fraco o facto das crianças não estarem juntas, estando muitas vezes dentro de casa sem brincarem com outras 
crianças sem desenvolverem competências que só são possíveis quando experienciam outras realidades, quando brincam, quando 
interagem umas com as outras.  

Carla Peniche 

PRÉ 
ERM 

Pontos fortes: 
- Boa articulação entre as docentes do Departamento, partilha e trabalho de equipa; 
- Articulação entre Educadora, Junta de Freguesia e Encarregados de Educação; 
- Partilha de informação com os encarregados de educação no grupo privado do WhatsApp e também telefonicamente; 
- Maior conhecimento e consciencialização por parte dos pais, sobre o trabalho desenvolvido no Jardim-de-infância. 
 
Pontos fracos: 
- Relativamente às famílias, estas dizem ter dificuldade em gerir o tempo e os recursos tecnológicos entre as crianças que 
frequentam o pré-escolar e as que frequentam outros níveis de ensino obrigatório, por forma a apoiar todos e responder a todas as 
solicitações propostas pelos docentes, deixando apenas o tempo que sobra às crianças mais pequenas, 
- Dificuldade em que as crianças realizem as atividades, 
- No que respeita às crianças, este tipo de ensino impede o desenvolvimento social e a relação com os seus pares, estas perdem 
autonomia e ficam mais dependentes do adulto, 
- Retorno dos trabalhos efetuados pelas crianças, (ao longo deste período apenas 2 encarregados de educação têm enviado fotos 
dos trabalhos realizados), 
- Falta de dados para a avaliação das aprendizagens e progressos da criança durante este período, ainda que tenha acesso aos 
trabalhos realizados eles forma efetuados em conjunto com as mães ou irmãos mais velhos,  
- Este tipo de ensino é redutor do trabalho desenvolvido diariamente no jardim-de-infância. 

Evangelina 
Jordão 

PRÉ 
SDOM 

Pontes Fortes: 
1- Consegui fazer chegar a todos os alunos, bem como todas as semanas, a planificação como as respetivas fichas, em anexos 
para trabalharem. 
2- Tive boa colaboração por parte da Junta de Freguesia, para onde todas as semanas, envio as planificações, para serem 
fotocopiadas e entregues, às segundas feiras, à maioria dos Encarregados de Educação. Também envio por mail a planificação e 
fichas, aos restantes. 
3- Quanto aos contactos que tenho mantido com os alunos e com as respetivas famílias, tem sido através de um grupo no 

Ana Paula Pinto 
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Facebook, “ os Pais do Jardim de Infância”, onde me tem enviado evidências, vídeos e fotografias dos trabalhos, a quando da 
realização dos mesmos, pelos alunos, bem como por contactos por telefone. 
4- Por sua vez o Agrupamento, foi escola de “acolhimento”, e o Jardim de Infância de Alvalade, teve uma sala, em 
funcionamento, onde estive a trabalhar em regime presencial com duas crianças. 
 
Pontes Fracos: 
1 - Como é do conhecimento de todos, temos muitas famílias com fracos recursos, daí que a maioria dos Encarregados de 
Educação, não tenha os meios disponíveis ao seu dispor, como seria desejável, tais como, internet fixa, computador, impressora, o 
que dificulta este tipo de ensino.  
      2 - Por outro lado, este é um tipo de ensino que vem contra todos os princípios do Ensino Pré-Escolar, onde a Socialização e as 
Relações Afetivas, são o principal objetivo. Ora assim sendo, este modelo vem favorecer e criar desigualdades, cada vez maiores e 
fomentar o individualismo. 

PRÉ 
VA 

Durante o período de Ensino à Distância foram enviadas semanalmente aos pais, à Junta de Freguesia e à Direção do Agrupamento 
de Escolas as Planificações Semanais de Atividades preparada pelas Docentes do Pré-Escolar. 
As Docentes pré-estabeleceram que as planificações deveriam abordar conteúdos simples, acessíveis a todas as crianças e passíveis 
de serem realizadas em casa sem exigirem grandes ou excessivos recursos materiais não acessíveis a todas as famílias. Desta forma, 
as atividades tiveram como ponto de partida histórias infantis e canções e a partir daqui foram trabalhadas todas as áreas de 
conteúdo e domínios. 
No Jardim-de-infância de Vale de Água estabeleceu-se um contacto diário, através do grupo no Messenger, entre a educadora e os 
pais. As crianças do grupo de uma maneira geral realizaram grande parte das atividades, ainda que seguindo um ritmo próprio 
resultante das rotinas das famílias e da sua própria vontade e capacidade de concentração e motivação para a realização das 
atividades do Jardim-de-infância em casa. Existe um portfólio digital de todas as atividades e posteriormente será realizado um 
dossier com as atividades deste período. 
De entre os pontos fortes destas semanas de ensino à distância pode apenas salientar-se a comunicação dos pais das crianças entre 
si e com a educadora, porque de contrário o que se verificou foi que aos poucos, principalmente as crianças que frequentam o 
Jardim há mais tempo, foram perdendo a vontade de fazer as atividades e foram quase obrigadas pelos pais a ter de as fazer. Para 
outra criança do grupo, com alguma dificuldade de concentração e em estabelecer relações com pares, este período foi negativo e 
acentuou alguns problemas com a família e a criança. 
Por parte das famílias foi revelado algum desconforto e algum cansaço por terem as crianças sempre em casa.  
Enquanto educadora devo reparar que os pais têm ainda pouca noção da importância da educação pré-escolar e que muitos deles 
se desresponsabilizaram por acharem que as atividades não são assim tão importantes, esquecendo desta forma que a educação 
começa na mais tenra idade e que hábitos, rotinas e respeito pelo trabalho e pelo que se faz na escola se constrói desde tenra 
idade. 
 

Carla Mendes 
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1º CICLO 

ALV A 

A maioria dos alunos têm sido assíduos e pontuais, salvo algumas exceções, por falta de rede de internet ou alguma outra razão 
devidamente justificada. Tenho utilizado materiais e vídeos da escola virtual, como auxílio à introdução de conteúdos, como já 
era prática nas aulas presenciais, o que é do agrado dos alunos e acaba por não diferir muito do registo que estes já estavam 
habituados. Os alunos desta faixa etária são pouco autónomos no desenvolvimento do seu trabalho, por isso estão a maior parte 
do tempo de aula acompanhados pelo encarregado de educação ou adulto responsável o que prejudica, muitas vezes, o bom 
funcionamento da aula. Os adultos acabam por interferir no desenvolvimento do trabalho proposto aos alunos e por 
consequência na sua autonomia, já chamei à atenção. Os alunos têm feito as atividades mas, nem sempre cumprem o prazo 
estipulado. Começam a apresentar algum cansaço e saturação ao regime E@D. 

Teresa Lampreia 

ALV B 

A primeira semana foi complicado, em termos de dúvidas dos pais e mesmo em organização do trabalho e questões de internet. 
Quando estávamos na escola, tive a possibilidade de ensinar aos alunos como funciona a Classroom e praticámos a elaboração e 
entrega de trabalhos, mas os pais estavam muito inseguros, telefonavam constantemente. 
Logo desde a primeira aula, estabeleci um método de trabalho que tem vindo a organizar o trabalho e as rotinas dos alunos. Como 
as aulas síncronas são à tarde, atribuo trabalho autónomo no final de cada dia que é corrigido no início de cada tempo síncrono. 
Coloco o plano diário e a correção de todos os trabalhos realizados durante a tarde na Classroom. Assim os alunos e os pais podem 
consultar tudo o que foi feito e recorrer, caso não tenham conseguido acompanhar alguma coisa. 
Temos realizado tarefas dos manuais e de fichas de trabalho, que envio semanalmente, à sexta-feira e que são impressas e 
trabalhadas durante a semana. 
Os alunos têm realizado os trabalhos, quer nos tempos síncronos, quer assíncronos. 
O que considero como ponto negativo é o facto da maioria dos alunos recorrer aos pais para realizar as tarefas, mesmo nos tempos 
síncronos, o que torna difícil saber onde estão as suas dificuldades. 

Isabel Rodrigues 

ALV C 
Apesar das circunstâncias, tem-se conseguido articular com todos os intervenientes " Docentes da turma ". 
Em relação aos alunos, estes têm comparecido assiduamente às aulas síncronas, realizando os trabalhos das aulas, bem como os   
trabalhos propostos nas aulas assíncronas. As falhas a nível dos equipamentos já são muito menores. 

Teresa Revez 

ERM A 

O balanço que faço sobre o E@D é satisfatório. A maioria da turma acompanha as aulas com computador próprio, mas há alunos 
que têm que partilhar computador/tablet com irmãos mais velhos e há alunos que acompanham através do telemóvel. Há dois 
alunos (irmãos) que não têm equipamento nem ligação à internet. 
Notei que nas primeiras semanas os alunos estavam mais interessados, mais motivados para este ensino que era novidade. No 
entanto, a relação com os equipamentos (computador) evoluiu bastante. Noto, que os meus alunos têm mais autonomia e destreza 
no manuseamento dos equipamentos. 
A grande dificuldade que encontro é a gestão de dois anos de escolaridade nas aulas síncronas. Outro especto a salientar, é a ação 
por parte de alguns pais que inibem as crianças, sobretudo as de primeiro ano, que têm medo/vergonha de ler e participar. 
Em relação aos conteúdos, estes têm sido abordados, mas num ritmo mais lento e nalguns casos houve retrocessos. Os alunos nas 
aulas assíncronas têm cumprido, na maioria, os trabalhos propostos. Pois, houve a necessidade de reajustar um horário para um 
aluno, que passou a ir à escola ter apoio, porque não realizava trabalho. 
É de referir, que para além do horário estipulado a professora já reuniu com alunos fora do mesmo. 

Solange Lança 
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ERM B 

O balanço que faço sobre o E@D é satisfatório, estão sempre presentes dezassete alunos, maioria da turma acompanha as aulas 
pelo computador, mas há alunos que têm que partilhar computador/tablet com irmãos mais velhos e há alunos que acompanham 
através do telemóvel. Há um aluno, Dinis Nunes que não tem qualquer equipamento nem ligação à internet. O aluno João Simão 
deixou de ter tablet, por avaria e usa um computador que assiste, mas não participa por não ter som. 
Alguns alunos têm alguns problemas contantes de internet (Ana Martins e Martim Rocha, Tatiana Colaço). 
Relativamente às aprendizagens, noto que os alunos estavam mais motivados no início, contudo mostram empenho na realização 
das tarefas, os conteúdos são abordados de forma mais lenta, têm ainda revelado algumas regressões em alguns conteúdos. 
É de salientar que para além do horário estipulado a professora já reuniu fora do mesmo. Alguns alunos aproveitam os momentos 
assíncronos para a realização das tarefas e tirar dúvidas e conversar entre eles. 
Alguns alunos ficam muito ansiosos quando não ouvem bem, alguma palavra por exemplo e começam a chorar (Daniel, Alícia e 
Tatiana). 
A maioria dos alunos fica com irmãos ou avós o que por vezes se torna difícil ajudar em alguma situação que ocorra. 

Rute Espada 

ERM C 

Estão a assistir às aulas pelo tablet os alunos Raquel, Miguel e Isaac. Pelo telemóvel dos pais estão a assistir as alunas Margarida e 
Anabela. 
Faço um balanço positivo destas semanas. Todos os alunos têm comparecido às aulas síncronas e revelam bastante interesse nas 
mesmas. As atividades pedidas têm sido realizadas com empenho. Saliento algumas dificuldades na internet de alguns alunos, mas 
rapidamente voltam a entrar na aula. 

Ana Batista 

ERM D 

Apesar de estarmos em Ensino à Distância, registo uma boa assiduidade e pontualidade na turma, salvo algumas exceções 
relacionadas com consultas, ou com problemas com os meios tecnológicos (estando as mesmas devidamente justificadas pelos 
Encarregados de Educação). 
Na generalidade, os alunos têm-se mostrado participativos no processo do Ensino à Distância. As atividades a trabalhar nas aulas 
assíncronas são transmitidas aos alunos diariamente durante as aulas síncronas. 
As principais dificuldades relacionam-se efetivamente com o facto de alguns alunos não possuírem ferramentas tecnológicas 
adequadas e com os problemas técnicos de Internet. Saliento o facto de por vezes ser difícil lecionar alguns conteúdos à distância, 
uma vez que uma interação presencial permitiria uma maior explanação do mesmo e uma mais fácil compreensão por parte dos 
alunos. 

Ana Pereira 

SDOM 

Em relação à escola de S. Domingos, todos os alunos têm assistido às aulas síncronas. Não tenho alunos a assistir às aulas através de 
telemóvel. 
Participam com empenho nas aulas síncronas e realizam todas as tarefas/trabalhos propostos nas aulas assíncronas, quer através 
da Classroom, quer através da Escola Virtual. 
Os alunos estão a tentar fazer o seu melhor para consolidarem e aprenderem conteúdos novos. Mostram-se motivados e muito 
recetivos. 
Os pais/Encarregados de Educação encontram-se empenhados para que o ensino à distância resulte e o feedback é positivo, até ao 
momento. 
A turma de S. Domingos tem o apoio da Junta de Freguesia, que imprime as fichas para os alunos de 1º ano. 

Carla Parreira 

VA É de referir que os alunos têm assistido às aulas síncronas, embora pontualmente, aqueles que o fazem através de telemóvel, a Fernanda Caio 
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ligação não seja a melhor. 
No entanto em parceria com a Junta de Freguesia, que imprime os trabalhos/fichas para os alunos que têm maior dificuldade em 
visualizar ou que não têm impressora, vamos superando/colmatando as dificuldades inerentes aos desafios que nos propomos 
ultrapassar. 
No entanto os alunos participam, também com empenho nas aulas síncronas e realizando todas as tarefas/trabalhos propostos 
para as mesmas, quer através da Classroom, quer através da Escola Virtual. 
Os alunos estão a fazer o seu melhor para consolidarem e aprenderem novos conteúdos, mostrando-se recetivos e motivados. 
Os pais/Encarregados de Educação encontram-se empenhados, apoiando os seus educandos, para que o ensino à distância resulte 
e o feedback é bastante positivo, até ao momento. 

2º/3º CICLOS 

5ºA 

Pontos positivos: 
. As aulas assíncronas permitem aos alunos a realização de exercícios e atividades que complementam e consolidam o trabalho 
realizado nas aulas síncronas. 
· Os discentes adaptaram-se bem a este tipo de ensino e após 1 mês estão mais familiarizados e desenvoltos no que concerne ao 
uso das novas tecnologias. 
 
Pontos menos positivos: 
· Alguns alunos com falhas constantes de internet, o que condiciona o seu sucesso educativo, dadas as dificuldades em assistir, na 
sua totalidade e sem interrupções, às aulas síncronas. 
· Alguns alunos queixam-se de excesso de trabalho, por considerarem que, no ensino presencial, não efetuavam tantas tarefas 
em casa. 
· Incumprimento dos prazos de entrega das tarefas. 
· Os alunos são pouco participativos nas aulas síncronas, apenas colaborando quando nomeados, sendo que alguns nem mesmo 
nessa situação. 
. Ajuda dos EE na resolução das tarefas nas aulas síncronas e até mesmo dando a resposta quando se nomeia o seu educando 
para responder a alguma questão. 

Cláudia Antunes 

5ºB 

Aspetos positivos: 
- maior concentração dos alunos; 
- menos indisciplina e maior concentração nas tarefas; 
- maior participação dos "alunos mais fracos", na medida em que não se sentem tão expostos perante os colegas, nomeadamente 
na apresentação de dúvidas e na leitura; 
- acesso a mais recursos multimédia; 
- maior diversidade de meios de exposição das matérias - nomeadamente as ferramentas do Microsoft Office, como o PowerPoint e 
o Word, menos eficazes em regime presencial; 
 
Aspetos negativos: 

Eduardo Coelho 
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- falhas constantes de acesso à Internet (alunos), o que faz com que, com relativa frequência, "saiam" e "voltem a entrar" nas aulas; 
- perda de convívio entre pares; 
- maior dificuldade em monitorizar a organização dos materiais, nomeadamente do caderno diário; 
- a iliteracia informática dos alunos leva a atrasos constantes na entrega dos trabalhos. 

6ºA 

Não tem sido muito fácil gerir este ensino. 
Trabalhos em atraso, internet que nem sempre funciona, alunos que chegam atrasados às aulas, muitas faltas com justificações sem 
grande nexo, muitos trabalhos feitos sem qualidade e outros com qualidade a mais (obviamente que não são feitos por eles). 
Nas disciplinas de Educação Visual e de Educação Tecnológica, torna-se muito complicado este tipo de ensino pois sabemos de 
antemão que muitos dos trabalhos pedidos são feitos com o auxílio dos pais, logo as notas dadas estão inflacionadas e não 
correspondem à verdade. 
Por outro lado, quem é bom aluno, o ensino à distância não destabilizou e mantém-se bom de igual forma. 
De qual forma, enquanto docente, desta vez, tudo ficou mais facilitado porque já estava tudo operacional. Inclusive como diretora 
de turma, os pais foram muito mais tranquilos e compreensivos, pois já sabiam para o que iam. Já não era novidade. Contrafeitos, 
mas a cooperar sempre. 
Noto apenas, um cansaço muito grande por parte de todos. Vontade de voltar ao mínimo normal. 

Célia Cantigas 

6ºB 

Aspetos positivos: 
- À exceção da aluna Chiara Santos, todos os alunos acompanham as aulas online; 
- Os alunos já dominam melhor as plataformas e os recursos utilizados; 
- A maioria dos alunos está a cumprir as tarefas solicitadas; 
- São alunos participativos e interessados. 
 
Aspetos negativos: 
- Algumas falhas de rede; 
- Alguns alunos não cumprem os prazos de entrega das tarefas; 
- Alguns alunos não realizam tarefas. 

Teresa Duarte 

7ºA 

Pontos positivos: 
- continuamos a poder lecionar 
- há alunos que têm feito um esforço e se têm envolvido nas tarefas 
- há alunos que se mostram mais participativos online do que nas aulas presenciais 
 
Pontos negativos: 
- falhas na internet 
- há alunos que não entregam as tarefas (mas nas aulas presenciais não faziam os trabalhos de casa, e nos momentos de avaliação 
não resolviam os mesmos, por isso não há uma grande diferença) 
- há outros alunos que não submetem as tarefas e. apesar dos EE serem informados, nem sempre se notam melhorias, pelo que, em 
alguns casos, não se tem verificado um envolvimento dos EE no sentido de melhorar o desempenho dos seus educandos 

Carla Cordeiro 



Observatório de Qualidade Escolar                                                                                                                Relatório Final 2020/2021 

 

92 

- alguns alunos manifestam dificuldade em submeter algumas tarefas, alegando, na maioria das vezes, que não tinham internet no 
momento 
- há alunos que se mostram pouco atentos nas aulas síncronas, e dado que não estamos ao pé deles, é impossível saber o que estão 
a fazer, apesar de responderem quando são solicitados, mas respondem sistematicamente "não sei" 

8ºA 

Pontos positivos: 
• A carga horária atribuída a cada disciplina, por comparação com a que foi atribuída no ano transato, é bastante satisfatória, sendo 
assim possível continuar a trabalhar os conteúdos programados, sem que haja um efetivo atraso nas planificações. 
• As aulas assíncronas permitem aos alunos a realização de exercícios e atividades que complementam e consolidam o trabalho 
realizado nas aulas síncronas. 
• O grau de dificuldade das tarefas desenvolvidas pelos alunos é adequado aos seus conhecimentos e àquilo que lhes é 
lecionado/explicado nas aulas síncronas. 
• Os discentes encontram-se, este ano letivo, muito mais familiarizados e desenvoltos no que concerne ao uso das novas 
tecnologias. 
• Há uma maior consciência, por parte de alunos e encarregados de educação,  de que este modelo de ensino, mesmo não sendo o 
ideal, deve ser encarado com sentido de responsabilidade e ser visto como aquele que permitirá aos discentes continuar a trabalhar 
no sentido de atingir as aprendizagens essenciais exigidas para o nível de ensino em que se encontram. 
 
Pontos menos positivos: 
• Há um elevado número de alunos com falhas constantes de internet, o que condiciona o seu sucesso educativo, dadas as 
dificuldades em assistir, na sua totalidade e sem interrupções, às aulas síncronas. 
• Alguns alunos queixam-se de excesso de trabalho, por considerarem que, no ensino presencial, não efetuavam tantas tarefas em 
casa. 
• Há alunos que, sistematicamente, falham os prazos de entrega de trabalhos, se não mesmo o envio desses trabalhos. 
• De um modo geral, os discentes consideram que, no ensino presencial, compreendiam melhor os conteúdos que lhes eram 
lecionados, já que tinham os professores sempre prontos a ajudá-los e a colmatar, presencialmente e in loco, as suas dúvidas, facto 
que não acontece no Ensino à Distância, por muito que os docentes se mostrem disponíveis para esclarecer dúvidas. 
• Também de um modo geral, os alunos são pouco participativos nas aulas síncronas, apenas colaborando quando nomeados, 
sendo que alguns nem mesmo nessa situação. 

Helena 
Gonçalves 

8ºB 

Aspetos positivos: 
Todos os alunos têm acesso às aulas online (Joana e Roberto assistem às aulas na escola). 
Alguns alunos realizam melhores trabalhos agora do que em sala de aula! 
 
Aspetos negativos: 
Vários alunos não realizam os trabalhos ou entregam depois do prazo. 
Os alunos queixam-se de demasiados trabalhos e que alguns são enviados em qualquer altura, mesmo fora das horas das aulas. 
Vários professores dizem que parece "que estão a falar para o boneco", uma vez que os alunos participam muito pouco e a maioria 

Artur 
Campos/Rute 

Nunes 
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não quer ligar a câmara. 
O aluno que já era pouco assíduo às aulas, assim continua! 

9ºA 

Em relação ao ponto da situação que nos é solicitado a fazer sobre o Ensino@Distância, entendo que a situação é idêntica ao final 
do primeiro confinamento, no ano de 2020 e, com tal, o balanço que faço é igualmente semelhante. 
Felizmente no nosso Agrupamento, quase todos os alunos tiveram as condições mínimas ou necessárias para poderem acompanhar 
o modelo de ensino à distância com aulas síncronas e assíncronas. 
Devo realçar, tal como anteriormente, o esforço que foi feito pelas famílias dos alunos para poder dar resposta ao modelo de 
execução que o Agrupamento escolheu para implementar a modalidade de ensino à distância. Estou consciente que para alguns 
representou um esforço a vários níveis, não só financeiro, como organizacional, uma vez que alunos e pais partilharam os meios 
tecnológicos ao seu dispor. E, obviamente, o esforço que a escola fez e tem vindo a fazer para que nenhum aluno ficasse para trás e 
pudesse acompanhar as aulas, obtendo os necessários apoios letivos e materiais de que possa carecer. 
Com as limitações inerentes a esta forma de ensino, em decorrência das medidas sanitárias que vivemos, penso que nunca é demais 
estarmos conscientes que para muitos agregados familiares tudo isto foi um fator de grande transtorno e de dificuldades 
acrescidas, e como tal, tivemos que saber adequar as nossas exigências letivas a essas dificuldades, contribuindo para, pelo menos, 
não agravarmos um contexto já de si bastante difícil. Isto significa que não pudemos valorizar determinados aspetos da 
componente do trabalho individual dos alunos como valorizávamos nas aulas presenciais. O ensino à distância não é nem pode ser a 
transposição do ensino presencial, não se pode plasmar uma sala de aula, onde a interação aluno/professor é permanente, para o 
ecrã de um qualquer suporte tecnológico. Até porque nos deparamos, muitas vezes, com obstáculos que atrapalham e muito. 
Microfones que não funcionam, impossibilitando questões ou intervenções orais em tempo real, etc. Contudo penso que muitas 
dessas limitações foram melhoradas e ultrapassadas neste segundo período e segunda fase de E@D. Este aspeto é muito positivo e 
um dos pontos fortes deste modelo. Todos aproveitaram a experiência anterior para melhorar e aperfeiçoar o seu desempenho, 
alunos e professores, creio, e por mim falo. 
O problema é sempre o mesmo, o de termos dados suficientemente sólidos para afirmar se a mensagem chegou ao mensageiro 
com a devida eficácia. Não sei realmente se a mensagem chegou verdadeiramente aos alunos, não sei até que ponto as respostas 
que iam dando às atividades que lhes enviei revelavam um conhecimento e um desempenho adquirido ou se foi meramente uma 
resposta burocrática e um cumprimento de prazos. Não sei se tiveram capacidade de realizar uma tarefa com ou sem ajuda, ou se 
muitos tiveram sequer a oportunidade de ter ajuda.  Por isso é relativa e até ilusória qualquer conclusão, muito definitiva e 
absoluta, que se possa retirar na análise da capacidade de resolução das tarefas propostas. Para mim já é importante a tentativa de 
resolução, mais que a capacidade de resolução. No ensino à distância, com as limitações que muitos dos nossos alunos têm, o 
querer é quase tão importante como o saber. 
Em boa verdade, não sei se um aluno é totalmente sincero ao dizer que não teve dificuldades em fazer isto ou aquilo, não sei se a 
existirem essas dificuldades elas foram ou não, de facto, assumidas e verdadeiramente ultrapassadas. Para mim adquirir 
conhecimentos ou competências, nestas idades, depende muito da relação professor/aluno na aula, e neste formato tudo isso fica 
mais comprometido, mas é melhor que nada e é fundamental. É a única opção viável e é nela que temos de investir o nosso esforço. 
Todos nós fizemos um esforço por manter os nossos alunos ativos e funcionais durante este tempo, para não pararem as suas 
aprendizagens. Adaptando as aulas, criando e recriando, tentando não fazer apenas uma mera reprodução em vídeo do modelo 

Miguel Almeida 
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presencial, onde se corre o risco de potenciar as discrepâncias entre alunos e agregados familiares. Acredito que a padronização de 
critérios é o primeiro passo para a igualdade de oportunidades. Se as aproveitam ou não isso é outro assunto. 
Prolongar para além do razoável o E@D, seria a automação total da educação, com os alunos perdidos a receberem doses massivas 
de informação fragmentada e professores agarrados a computadores a gerir o impossível. A autonomia para as aprendizagens dos 
nossos alunos é pouca, e no ensino à distância ainda menor, por isso o papel do professor tem de ser muito objetivo e claro naquilo 
que pede ao aluno e naquilo que transmite. 
As sessões síncronas são fundamentais neste processo, mas não controlamos a atenção dos alunos e como tal o seu nível de 
participação. Um aluno pode estar calado todo o tempo da aula e estar com toda a atenção, empenhado e a aprender ou consolidar 
informação e outro pode até nem estar a ouvir ou ver os materiais que são projetados no seu ecrã. Contudo, estas são as 
circunstâncias e é com elas que temos de trabalhar. Para mim esta é a maior dificuldade, saber quem de facto está ou não a 
acompanhar e qual o seu real nível de desempenho. Na verdade, para mim, a participação nas atividades de uma sessão síncrona, 
respondendo, acompanhando, questionando, é mais esclarecedor e demostrativo do nível de desempenho e de sucesso ou não, 
que os trabalhos que os mandamos realizar como complemento dessas sessões. Mas eles são necessários e têm de existir. 
O facto da grande maioria dos alunos estar atento às aulas, enviar os trabalhos solicitados, cumprindo os prazos, para mim já foi 
algo muito positivo, e não há muito mais que se possa pedir. Uns mais que outros, foram conseguindo dar resposta satisfatória. 
Certamente que cada disciplina tem a sua especificidade, já a teria em sala de aula, muito mais a tem aqui. Por isso estes balanços 
podem ser distintos consoante as disciplinas e os próprios professores. Aqui nada é igual e nada é comparável. Aulas mais práticas 
que exigem determinadas atividades não podem ser comparadas a aulas mais teóricas em que os recursos são certamente mais 
fáceis de obter. Aqui não se podem fazer balanços e análises totalmente objetivos, eles podem dar-nos uma perceção errada da 
realidade e levar-nos à ilusão que tudo é bom ou tudo é mau. A subjetividade na análise é muita e não pode ser escamoteada. 
Mais do que resultados procurei avaliar e analisar o esforço e a tentativa, e esses foram na minha ótica positivos. Constatei a 
preocupação dos alunos em terem os trabalhos atribuídos, em cumprir minimamente o pedido, em ultrapassar as barreiras que a 
tecnologia por vezes coloca. Mostraram interesse e contactaram-me sempre que iam surgindo questões ou problemas. No fundo 
também eles se tiveram de adaptar a esta situação insólita e indesejável e que exige um esforço de todos para minimizar os seus 
impactos ou mitigar os seus efeitos nesta nova vida escolar. Claro que também fui amiúde confrontado com silêncios, pouca 
participação de alguns alunos, falta de atenção e de empenho, tarefas por concluir, desleixo, etc. Mas também não tinha a ilusão 
que em casa seria muito diferente da sala de aula. 
Ouvindo os alunos, e aqui remeto para a minha direção de turma, foi quase unanime que as aulas síncronas são importantes, 
mesmo decisivas para garantir as suas aprendizagens. Também foi opinião que a carga de trabalhos pedidos, em algumas 
disciplinas, foi elevada e os prazos foram, por vezes, curtos. 
Para terminar e em relação à avaliação do trabalho que os alunos desenvolvem, eu pessoalmente não quantifiquei a avaliação das 
tarefas, apenas avaliei qualitativamente. Realço a importância de aulas com um carater essencialmente formativo, mesmo no 
avanço de conteúdos novos, pareceu-me que quantificar trabalhos em percentagens podia levar os alunos e EE a uma perceção 
errada ou distorcida depois na avaliação final. Seria estar a atribuir uma avaliação mais sumativa num trabalho que se pretendeu e 
pretende mais formativo, neste modelo de ensino. 
Assim, ponderando todas as vertentes, pela análise que faço e pela análise dos próprios alunos, tendo sempre presente todos os 
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condicionalismos existentes, podemos considerar satisfatório o trabalho que foi realizado até ao momento. 

9ºB 

Aspetos positivos: 
- Facto de este ano todos os alunos terem acesso a computador/internet (apesar das limitações de rede que trazem, por vezes, 
dificuldades técnicas); 
- Os professores irem dado o feedback das atividades em falta por parte dos alunos, facto que tem responsabilizado mais os alunos 
e os próprios EE. 
Para facilitar esta situação e manter a responsabilização dos EE, considero que era positivo acrescentar os EE como tutores nas 
turmas. 
 
Aspetos negativos: 
- Os alunos acusam maior cansaço neste confinamento, do que no anterior e anseiam por regressar à escola; 
- O facto de persistirem, alguns alunos, em não ligar as câmaras; 
- A dificuldade na responsabilização do estudo autónomo e cumprimento de datas de entrega de trabalhos; 
- Os alunos com mais dificuldades, sentem a falta do apoio direto e imediato. 

Susana Nicolau 

 

Alvalade, 10 de março de 2021 

A Coordenadora dos Diretores de Turma 

Teresa Duarte 
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