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I - INTRODUÇÃO 

Prosseguindo na senda da melhoria da qualidade do serviço educativo prestado pelo 

agrupamento, apresenta-se o relatório de autoavaliação que pretende devolver a toda a 

comunidade escolar a informação necessária ao conhecimento dos resultados obtidos pela 

organização, após o primeiro ano de implementação do Projeto Educativo 2015-2019. 

Intencionalmente, o projeto educativo foi elaborado em regime de auscultação e trabalho 

cooperativo, através de reuniões da Direção com os diferentes setores da comunidade, 

tendo em consideração os resultados do diagnóstico proveniente da aplicação da CAF e 

avaliação do Plano de Melhoria efetuados no final do ano letivo transato. Teve ainda em 

consideração os resultados da última avaliação externa do agrupamento e o Plano de 

Intervenção da Diretora. 

Segue-se uma síntese descritiva e quantificada do grau de consecução de metas 

estabelecidas para os objetivos operacionais de cada uma das linhas orientadoras do 

projeto educativo.  
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METODOLOGIA 

Em conformidade com os objetivos traçados para o processo de gestão da melhoria e 

qualidade do agrupamento, ao longo do ano letivo os documentos orientadores foram 

reformulados e atualizados articulando-os com os objetivos do novo projeto educativo. 

A monitorização dos resultados foi efetuada através da utilização de plataformas de 

trabalho colaborativo e recurso aos formulários como ferramentas facilitadoras de recolha 

e tratamento de informação: 

 a equipa de autoavaliação procedeu à reformulação dos formulários utilizados no final 

de cada período para aferir os resultados dos Planos de Turma, cumprimento das 

planificações e medidas de compensação educativa; 

 no final do ano letivo foram reformuladas as matrizes dos relatórios finais destinados 

aos diferentes universos de respondentes especificados na tabela seguinte: 

Tabela 1 - Universo estatístico dos inquiridos 

UNIVERSOS Nº RESPONDENTES 

DOCENTE 127 115 

COORDENADORES DE DEPARTAMENTO 11 11 

DELEGADOS DE GRUPO 8 7 

COORDENADORES DE DIRETORES DE TURMA 5 5 

DIRETORES DE TURMA/PROFESSORES TITULARES DE TURMA/EDUCADORES 74 70 

DOCENTES AEC 16 13 

DOCENTES AAAF 2 0 

TOTAL 243 221 

 o tratamento da informação necessária à monitorização do grau de consecução das 

metas do projeto educativo foi realizado por equipas de trabalho nomeadas para o 

efeito;  

 os resultados foram apresentados em conselho pedagógico e conselho geral, 

divulgados nas diferentes estruturas de orientação educativa e partilhados na página 

web e plataforma moodle do agrupamento. 
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O universo de docentes envolvidos nos diferentes períodos de monitorização permitiu 

promover a eficácia dos processos de autoavaliação e fomentar a apropriação dos 

resultados da monitorização do Projeto Educativo do Agrupamento.  

Os resultados serão apresentados seguindo a sequência das linhas orientadoras do projeto 

educativo, respetivos objetivos estratégicos e operacionais. 
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II - MONITORIZAÇÃO ANUAL DO PROJETO EDUCATIVO 

Na tabela que seguidamente apresentamos encontram-se quantificados, por linha 

orientadora, os objetivos estratégicos e operacionais, metas e respetiva taxa de consecução.   

Tabela 2- Avaliação do grau de consecução das metas do projeto educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linhas orientadoras da ação 

Projeto educativo Avaliação 

Objetivos 
Estratégicos 

Objetivos 
operacionais 

Metas 
Taxa de 

Consecução 
das metas 

I- 
Sucesso educativo e qualidade 
das aprendizagens 

3 11 31 21  71% 

II- Formação Integral dos alunos 3 7 14 9 64% 

III- 
Inclusão, equidade e igualdade 
de oportunidades 

2 4 14 11  79% 

IV- Liderança e visão estratégia 4 11 34 31 91% 

V- 
Envolvimento da família e 
restante comunidade educativa 

2 2 8 7 88% 

VI- Qualidade do serviço educativo 4 8 23 19  83% 

Total 18 44 124 98 79% 
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1. LINHA ORIENTADORA I- SUCESSO EDUCATIVO E QUALIDADE DAS 

APRENDIZAGENS 

Tabela 3- Cumprimento das metas do Objetivo Estratégico 1 

Objetivo Estratégico 1 - Melhorar os resultados escolares  

Objetivos 
operacionais 

Indicadores Metas 
Valor 
Obtido 

OP1. Melhorar os 
resultados 

Taxa de sucesso do agrupamento (ensino regular) 88% 96% 

Taxa de aprovação / transição (ensino regular) 72% 95% 

 % de professores que elaboram provas de avaliação de acordo com 
matriz comum  

--- 71% 

OP2. Promover a 
qualidade do 

sucesso. 

Taxa de alunos transitados sem níveis negativos  60% 66% 

Aumento da taxa de sucesso da avaliação externa no ensino básico 
face ao valor acumulado 

2% *1 

Diferença entre a percentagem de classificações positivas na 
frequência e a % de classificações positivas nas provas finais 
/exame no EB 

15% *2 

Diferença em valores entre classificação interna final (CIF) e a 

classificação de exame (CE) no ES 
2 *3 

Taxa de alunos integrados em quadro de excelência 5% 8% 

OP3. Fomentar a 
concentração/ 

atenção dos 
alunos e a 
disciplina 

Redução do número de ocorrências disciplinares em sala de aula 5% 7% 

Comunicação dos critérios de avaliação a alunos pelo professor de 
cada disciplina 

100% 100% 

Comunicação dos critérios de avaliação a Encarregados de Educação 
pelo DT 

100% 98% 

OP4. Prevenir o 
abandono 

Redução da taxa de abandono escolar no ensino secundário 1% 1,6% 
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1.1. OE 1 - MELHORAR OS RESULTADOS ESCOLARES 

Tabela 4- Taxas de sucesso e transição no agrupamento  

TIPOLOGIA DE ENSINO 

TAXA DE SUCESSO (%) TAXA DE TRANSIÇÃO (%) 

Valor obtido  Meta  Valor obtido Meta  

Ensino regular 
(do 1º ciclo ao secundário) 

96 89,2 95 69,6 

Ensino Profissional* 74,5 60 --- 60 

Global 95 88 
 

72 

 Nota-Para o cálculo da taxa de sucesso são contabilizados os alunos que obtém aprovação em todos os módulos/ano, incluindo 

os módulos dos anos anteriores 

Tabela 5 - Taxa de sucesso no ensino pré-Escolar 

TAXAS DE SUCESSO Nota 1 
ANO LETIVO AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

2010/11 2011/12 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Acum Tend Meta Obj Comp Causa 

Pré-Escolar 
Não finalista 

    

100.0 100.0 

   

Sim 100.0 

 
Finalista 

    

100.0 100.0 

   

Sim 100.0 

 

77 crianças concluíram a Educação Pré-escolar. Destas, apenas duas progrediram com 

alguma dificuldade. 

Tabela 6- Evolução da taxa de sucesso no 1º Ciclo 

TAXAS 
DE 

SUCESSO  

ANO LETIVO 
AVALIAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

2010/11 2011/12 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Acum Tend Meta Obj Comp 

1º 
Ciclo 

1º 
ano 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 POS 100.0 Sim 

 2ºano 93.6 88.2 95.5 91.1 88.6 96.1 93.2 POS 89.0 Sim 

 3ºano 90.5 91.5 98.1 95.5 90.8 99.1 96.0 POS 94.0 Sim 

 4ºano 89.0 94.8 97.1 97.0 100.0 100.0 98.9 POS 96.0 Sim 

 Total 93.0 93.5 97.6 95.7 95.0 98.6 96.8 POS 95.0 Sim 

 

Em todos os anos de escolaridade verificou-se uma tendência positiva e a superação das 

metas. 
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Tabela 7- Evolução da taxa de sucesso no 2º Ciclo 

TAXAS DE 
SUCESSO  

ANO LETIVO 
AVALIAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

2010/11 2011/12 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Acum Tend Meta Obj Comp 

2º Ciclo 

5º ano 93.5 92.7 96.7 83.8 96.7 94.3 93.7 POS 91.0 Sim 

 6º ano 94.1 92.5 94.6 86.4 98.0 96.5 95.3 POS 92.0 Sim 

 Total 93.6 92.4 96.2 85.1 97.3 95.4 94.5 POS 95.0 Sim 

 

No 2º ciclo, apesar da tendência ser positiva e as metas terem sido superadas, verificou-se 

um ligeiro decréscimo em relação ao ano letivo anterior. 

Tabela 8- Evolução da taxa de sucesso no 3º Ciclo 

TAXAS DE 
SUCESSO  

ANO LETIVO 
AVALIAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

2010/11 2011/12 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Acum Tend Meta Obj Comp 

3º 
Ciclo 

7º ano 82.9 76.5 78.9 82.4 87.4 97.4 90.8 POS 85.0 Sim 

 8º ano 92.4 87.8 76.8 84.6 90.3 92.9 90.0 POS 88.0 Sim 

 9º ano 94.8 87.8 80.0 89.4 94.6 97.5 94.3 POS 90.0 Sim 

 Subtotal 

 

82.7 80.1 79.4 90.3 95.9 90.6 POS 87.0 Sim 
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Tabela 9 - Evolução da taxa de sucesso do ensino secundário 

TAXAS DE 
SUCESSO  

ANO LETIVO 
AVALIAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

2010/11 2011/12 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Acum Tend Meta Obj Comp 

En
si

n
o

 S
ec

u
n

d
ár

io
 

C
u

rs
o

s 
C

ie
n

tí
fi

co
-

H
u

m
an

ís
ti

co
s 

10º ano 86.5 91.5 89.8 90.6 83.1 95.5 91.0 POS 86.0 Sim 

 11º ano 93.9 85.7 93.3 86.5 88.3 96,2 92,4 POS 89.0 Sim 

 12º ano 89.5 81.3 77.3 60.6 75.0 78.9 75.9 POS 76.0 Sim 

 Subtotal 77.3 86.2 88.8 77.2 82.5 90,3 86,1 POS 84.0 Sim 

 

C
u

rs
o

s 

P
ro

fi
ss

io
n

ai
s 

1º ano 34.1 37.0 31.7 22.6 41,7 78,6 56,8 POS 60.0 Sim 
 

2º ano 15.4 51.7 50.0 40.6 36,4 75,0 56.9 POS 60.0 Sim 
 

3ºano 68.0 18.2 60.7 58.1 59,1 68,4 62.7 POS 60.0 Sim 
 

Subtotal 48.1 35.6 46.0 42.5 46,4 74,5 59.7 POS 60.0 Sim 
 

Total 
Secundário 

83.9 72.4 62.6 62.7 73,6 73,6 71,8 POS 78,6 Não 
 

Nos cursos Científico-Humanísticos, a taxa de sucesso evoluiu de forma significativa nos 

10º e 11º anos e de forma menos expressiva no 12º ano.  Também nos cursos profissionais 

se registou uma taxa de sucesso consideravelmente superior 

 

Tabela 10 - Evolução da taxa de transição no 1º Ciclo 

TAXAS DE 
TRANSIÇÃO  

ANO LETIVO 
AVALIAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

2010/11 2011/12 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Acum Tend Meta Obj Comp 

1º Ciclo 

1º ano 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.1 99.6 NEG 100.0 Não 
 

2ºano 93.6 88.2 95.5 91.1 88.6 96.1 93.2 POS 89.0 Sim 
 

3ºano 90.5 91.5 98.1 95.5 90.8 99.1 96.0 POS 94.0 Sim 
 

4ºano 89.0 94.8 97.1 97.0 100.0 100.0 98.9 POS 96.0 Sim 
 

Total 93.0 93.5 97.6 95.7 95.0 98.4 96.8 POS 95.0 Sim 
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Tabela 11 - Evolução da taxa de transição do 2º Ciclo 

TAXAS DE 
TRANSIÇÃO 

ANO LETIVO 
AVALIAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

2010/11 2011/12 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Acum Tend Meta Obj Comp Causa 

2º 
Ciclo 

5º ano 
 91.0 96.7 83.0 96.0 93.5 92.9 POS 91.0 Sim 

  

6º ano 
 90.7 94.6 86.4 97.1 96.5 94.9 POS 92.0 Sim 

  

Total 93.6 90.9 95.7 84.8 96.6 95.0 94.0 POS 95.0 Sim 
  

Tabela 12- Evolução da taxa de Transição do 3º Ciclo 

TAXAS DE 
TRANSIÇÃO  

ANO LETIVO 
AVALIAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

2011/12 2012/13 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Acum Tend Meta Obj Comp 

3º Ciclo 

7º ano 76.5 78.9 81.8 87.4 94.9 89.2 POS 85.0 Sim 
 

8º ano 87.8 76.8 83.8 89.5 91.5 89.6 POS 88.0 Sim 
 

9º ano 85.9 80.0 88.3 94.6 95.2 92.7 POS 90.0 Sim 
 

Total 82.8 79.9* 84.8* 89.7* 93.5 90.0 POS 87.0 Sim 
 

*A taxa de transição total de ciclo inclui as taxas de transição dos cursos CEF, que 
não se apresentam diferenciadas 

Tabela 13 - Evolução da taxa de transição no ensino secundário 

TAXAS DE 
TRANSIÇÃO  

 

ANO LETIVO 
AVALIAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

2010/11 2011/12 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Acum Tend Meta Obj Comp 

C
u

rs
o

s 

C
ie

n
tí

fi
co

-

H
u

m
a

n
ís

ti
co

s 10º ano 80.0 82.7 88.3 86.6 80.3 94.0 88.5 POS 86.0 Sim 

 
11º ano 88.5 80.0 93.3 86.5 91.2 89,3 89,4 NEG 89.0 Sim 

 
12º ano 82.9 75.0 73.9 54.1 73.7 78,6 74.0 POS 76.0 Sim 

 

C
u

rs
o

s 
P

ro
fi

ss
io

n
ai

s 1º ano 24.6 37.0 23.6 15.9 
  

21.6 NEG 60.0 Não 

 
2º ano 15.4 51.7 46.8 31.7 

  
35.9 NEG 60.0 Não 

 
3º ano 60.7 18.2 58.6 58.1 

  
53.6 NEG 60.0 Não 

 
Total 72.3 

 
63.3 56.3 

  
62.05 NEG 88 Não 
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Tabela 14- Taxas de aprovação nas disciplinas de Português e Matemática no ensino 
básico 

RESULTADOS DAS 
DISCIPLINAS  

Taxa de aprovação 

ANO LETIVO 
AVALIAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

2010/11 
2011/1

2 
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Acum Tend Meta Obj Comp 

1
º 

C
ic

lo
 

Português 94.4 94.7 

 

96.0 100.0 99.0 98.3 POS 89 Sim 

 Matemática  96.6 93.3 

 

95.0 97.3 91.0 93.6 NEG 87 Sim 

 

2
º 

C
ic

lo
 

Português 87.0 87.8 93.4 84.5 86.7 93.8 90.4 POS 75 Sim 

 Matemática  79.6 80.8 91.5 71.0 74.7 66.1 71.3 NEG 62.1 Sim 

 

3
º 

C
ic

lo
 

Português 90.2 87.0 97.5 73.2 91.1 99.2 89.7 POS 85 Sim 

 Matemática  62.8 60.5 60.0 60.5 70.5 72.5 69.0 POS 63 Sim 

 

No ensino básico, verificou-se um ligeiro decréscimo na taxa de aprovação na disciplina de 

Matemática, mantendo-se a tendência positiva na disciplina de Português, nos três ciclos de 

escolaridade e na disciplina de Matemática no 3º Ciclo. 

Tabela 15 - Taxas de aprovação nas disciplinas chave de desempenho no ensino 
secundário 

RESULTADOS 
DAS DISCIPLINAS  

Taxa de 
aprovação 

ANO LETIVO 
AVALIAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 Acum Tend Meta Obj Comp 

Português 94.3 92.5 95.0 86.7 93.0 96.2 94.0 POS 80 Sim  

MACS 92.3 -- 64.3 63.6 74.2 73.3 72.9 POS 71.4 Sim 

 Matemática A 86.4 93.1 81.0 73.3 76.7 80.0 79.0 POS 80 Sim 

 Biologia/Geologia 91.2 82.1 82.1 96.4 81.8 90.9 88.5 POS 86 Sim 

 Física e Química A 86.5 65.5 53.3 75.8 88.9 83.3 81.4 POS 70 Sim 

 História 93.8 75.0 -- 80.0 87.5 87.5 86.2 POS 86 Sim 

 Educação Física 94.4 100.0 95.7 85.3 100.0 100.0 97.7 POS 100 Sim 

 Filosofia 91.8 88.9 85.7 80.9 92.0 90.2 89.2 POS 90 Sim 

 

Destaca-se a tendência positiva em todas as disciplinas assinaladas no quadro, superando 

as metas estabelecidas. O decréscimo da taxa de aprovação em algumas disciplinas, 

relativamente ao ano anterior, é pouco expressivo. 
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Tabela 16- % de Classificações Positivas nas Provas Nacionais / Disciplina 

*1 – No 3º ciclo, a taxa de sucesso da avaliação externa, face à taxa acumulada no ano letivo 

transato (Português – 66%, Matemática – 46,9%), aumentou em 23% e 8,1%, em 

Português e Matemática, respetivamente, pelo que a meta(2%) foi superada.  

*2 – No 3º Ciclo, na disciplina de Português, a diferença entre a percentagem de 

classificações positivas na frequência e a percentagem de classificações positivas nas 

provas finais / exames foi de 10,2%. Na disciplina de Matemática, esta diferença foi de 

18,3%, pelo que a meta foi atingida em Português, mas não em Matemática. 

No Ensino Secundário, apesar das taxas de aprovação serem elevadas em muitas 

disciplinas, a percentagem de classificações positivas nalgumas provas nacionais é 

reduzida, o que poderá suscitar dúvidas sobre a qualidade do aproveitamento.  

 

 

 

 Taxa de sucesso nas 
provas nacionais  

(% de classificações 
positivas nas provas 

nacionais) 

ANO LETIVO 
AVALIAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

2010/11 2011/12 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
Acu
m 

Ten
d 

Meta Obj Comp* 

3
º 

C
ic

lo
 Português 41.4 67.5 51.8 62.8 74.1 89.0 73.7 POS ND Não 

 

Matemática 27.3 41.8 30.2 43.6 55.8 55.0 49.6 POS ND Não 
 

En
si

n
o

 S
e

cu
n

d
á

ri
o

 

Português 66.7 70.0 73.7 92.3 53.8 58.8 63.3 NEG ND Não 
 

Matemática A 82.4 55.2 57.9 53.8 73.1 94.1 80.0 POS 70 Sim 
 

MACS 76.9 - 88.9 79.0 94.0 82.4 84.9 NEG 60 Sim 
 

Biologia/Geologia 80.0 46.4 38.5 88.0 65.0 47.6 57.4 NEG 65 Não 
 

Física e Química A 79.3 28.0 4.5 35.0 71.0 71.4 61.5 POS 50 Sim 
 

Filosofia 
  

100.0 50.0 47.0 84.2 72.6 POS ND Não 
 

História 81.3 50.0 -- 75.0 78.6 45.2 59.8 NEG ND Não 
 

Francês (Iniciação) 
     

94.4 - 
    

Espanhol 
(Iniciação)   

100.0 100.0 100.0 42.9 71.5 NEG ND Não 
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Tabela 17- Relação Classificação Interna de frequência-Classificação Externa 

Relação CIF-CE 
(valores) 

ANO LETIVO 
AVALIAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

2010/11 2011/12 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Acum Tend Meta Obj Nacional 

Português 4.0 2.7 3.5 0.6 3.2 4.8 3.7 NEG ND Não 3.0 

Matemática A 0.8 3.4 3.4 3.6 0.6 -0.2 0.8 POS 1.5 Sim 2.6 

Biologia/Geologia 2.2 4.1 4.4 -0.2 4.1 3.7 3.3 NEG 3.0 Não 3.9 

Física e Química A 2.4 6.0 6.2 4.1 1.9 2.0 2.6 POS 3.0 Sim 2.8 

MACS 2.1 --- 0.6 0.4 -1.5 -0.1 -0.2 NEG 1.0 Sim 2.2 

Filosofia 
  

0.1 2.4 3.3 0.0 1.1 POS ND Não 3.2 

História A 0.3 3.9 
 

1.8 1.3 4.2 2.9 NEG ND Não 3.5 

Francês (Iniciação) 
     

2.8 
  

ND Não 3.4 

Espanhol (Iniciação) 
  

0.6 -0.3 1.4 7.3 4.0 NEG ND Não 2.9 

*3 – No ensino secundário a meta (CIF-CE até 2 valores) apenas foi atingida nas disciplinas 

de Matemática A, Física e Química A, MACS e Filosofia. Em mais de 50% das disciplinas 

o valor registado é superior a 2,7 valores. 

Oportunidade de melhoria 

- Analisar a diferença na classificação/nível de frequência e de exame nas disciplinas 

de Português e Matemática A e repensar as metas CIF-CE. 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Autoavaliação 2015-2016  

 

17 

 

 

OP 2 - Promover a qualidade do sucesso. 

Tabela 18 - Evolução da taxa de sucesso global das turmas 

 
Avaliação qualitativa da taxa 

de sucesso/turmas 

Ano letivo 

2014/2015  2015/2016 

Nº de turmas % Nº de turmas % 

Muito Bom 
taxa de sucesso [90-100] 

39 55,7 59 79 

Bom 
taxa de sucesso [75-89] 

23 32,9 11 15 

Satisfatório 
taxa de sucesso [65-74] 

5 7,1 4 5 

Pouco satisfatório 
taxa de sucesso [50-64] 

2 2,9 0 0 

Não satisfatório 
taxa de sucesso [0-49] 

1 1,4 1 1 

Nº total de turmas do agrupamento 70 100 75 100 

 

Tabela 19 - Taxa de Sucesso comparativamente às metas estabelecidas/ano 
escolaridade 

RELAÇÃO COM AS METAS 

2014/2015 2015/2016 

Nº turmas % Nº turmas % 

Supera a meta 47 67,1 54 72 

Em conformidade meta 17 24,3 11 15 

Aquém da meta 6 8,6 10 13 

Total 70 100 75 100 

Verificou-se um aumento da percentagem de turmas que superaram a meta de sucesso 

estabelecida para o respetivo ano de escolaridade. No entanto, registou-se também um 

aumento significativo do número de turmas que ficaram aquém da meta estabelecida. 
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Dando cumprimento a uma orientação do Conselho Pedagógico, e com o objetivo de 

harmonizar instrumentos de regulação das aprendizagens, 71% dos docentes do 

agrupamento elaboraram provas de avaliação nas disciplinas, de acordo com uma matriz 

comum. 

 

Tabela 20- Evolução dos indicadores da Qualidade do sucesso 2014-2016 

INDICADORES DE QUALIDADE DO SUCESSO  

Ano Letivo 

2014/2015 2015/2016 

Nº % Nº % 

Alunos sem classificações negativas  757 62 808 66 

Alunos sem classificação negativa a Português 1114 92 1155 95 

Alunos sem classificação negativa a Matemática /MACS 980 82 944 80 

Nº de alunos Avaliados 
(sem alunos dos cursos profissionais) 

Português N= 1215 
Matemática/MACS 

N=1199 

Português N= 1217 
Matemática/MACS 

N=1184 

Verifica-se uma melhoria significativa de alunos sem classificações negativas (10%). 

Tabela 21- Monitorização do insucesso nas disciplinas de Português e Matemática 
/MACS  

Nº de alunos com classificação negativa nas disciplinas  
(não inclui alunos dos cursos profissionais) 

Ciclo de 
ensino 

1º ciclo  2º ciclo 3º Ciclo 
Ensino 

secundário 
Total 

Total 

Período 1º  2º  3º  1º  2º  3º  1º  2º  3º  1º  2º  3º  1º  2º 3º 

D
is

ci
p

li
n

a
s 

Português 40 24 18 26 32 15 44 38 19 11 6 10 121 100 62 

Matemática 36 38 31 85 88 75 127 115 107 32 35 27 280 276 240 

Português e 
Matemática/
MACS 

24 18 12 29 26 10 30 20 19 3 3 2 86 67 43 

Total de alunos no 
final do 3ºP 

439 236 364 179 
Português N= 1217 
Matemática/MACS 

N=1184 
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Salienta-se a evolução positiva registada no número de alunos integrados nos quadros de 

excelência para a qual contribui o aumento significativo no 2º ciclo. A taxa de alunos 

integrados nos quadros de excelência corresponde a 8% o que supera a meta (5%). 

OP3- Fomentar a concentração/ atenção dos alunos e a disciplina 

A redução em 7% do número de ocorrências disciplinares em sala de aula, superou a meta 

estabelecida (redução em 5%). Verifica-se ainda que houve uma diminuição de 35% nos 

registos de “ordem de saída da sala de aula”. 

Tabela 22 - Monitorização das advertências e ordens de saída da sala de aula no 
triénio 2013/2016 

Ano letivo  2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Advertências 1669 1335 1239 

Ordem de saída de sala de aula 1077 636 414 

Relativamente ao fomento da concentração/atenção dos alunos e da disciplina, conclui-se 

que 100% dos docentes comunicaram os critérios de avaliação aos alunos, cumprindo a 

meta prevista. Não foram contabilizados os professores da educação especial, nem a 

educação pré-escolar devido à especificidade dos alunos com que trabalham.  

Salienta-se que 98,4% dos diretores de turma divulgaram os critérios de avaliação aos 

encarregados de educação, valor aquém da meta proposta (100%). 

 

OP4- Prevenir o abandono 

A taxa de abandono no 1º e 2º ciclos do ensino básico é residual (um aluno no 1º ano e 1 

aluna no 5ºano). No 3º ciclo, a taxa de abandono foi de 2,2%, correspondendo a 8 alunos. 

No ensino secundário, nos cursos Científico-Humanísticos, a taxa de abandono foi de 2,2% 

(4 alunos) e nos cursos profissionais foi de 25% (17 alunos). A taxa de abandono no 

agrupamento situou-se nos 2,4 %. 
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2.2. OE 2- PROMOVER A QUALIDADE DOS PROCESSOS 

 

Tabela 23 - Cumprimento das metas do Objetivo estratégico 2 

Objetivo Estratégico 2- Promover a qualidade dos processos 

Objetivos 
operacionais 

Indicadores Metas 
Valor 
obtido 

OP5. 
Proporcionar 
aprendizagens 
significativas 
adequadas às 
caraterísticas e 
necessidades 
individuais dos 
alunos 

% de disciplinas que aplicam pedagogia diferenciada em todas as 
turmas  

87% 64% 

Número de reuniões de nível/grupo/departamento com registo de 
abordagem pedagógica relacionada com metodologia 

3 3 

N.º de concursos, de índole regional e nacional em que se participa 3 10 

N.º de projetos, de índole regional, nacional e internacional 
desenvolvidos 

3 4 

OP6. 
Desenvolver 
processos 
diversificados de 
articulação 
horizontal e 
vertical, 
promotores da 
sequencialidade 
das 
aprendizagens 

% de turmas que desenvolveram em articulação o nº de 
atividades/conteúdos previstas   

100% 
(2 

ativ.) 
96% 

Número de reuniões de grupo/departamento com docentes de 
vários ciclos, e abordagem à sequencialidade do currículo 

2 3 

OP7.Consolidar 
práticas de 
gestão e 
coordenação 
pedagógica com 
vista ao reforço 
da eficácia e da 
melhoria da 
qualidade das 
aprendizagens 

Grau de cumprimento dos programas no 1º ciclo 95% 94% 

Grau de cumprimento dos programas no 2º ciclo 95% 95% 

Grau de cumprimento dos programas no 3º ciclo 95% 79% 

Grau de cumprimento dos programas no ensino secundário 95% 94% 

% de grupos/departamentos e coordenação de DTs que utilizam 
plataformas de trabalho colaborativo 

72% 96% 

% de DT que utilizam plataformas de trabalho colaborativo com o 
conselho de turma (dossiê digital) - DT igual ao OP38 

Ano 0 56% 

OP8. Reconhecer 
o mérito 

Taxa de alunos integrados em quadro de excelência 5% 8% 
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OP5- Proporcionar aprendizagens significativas adequadas às caraterísticas e 

necessidades individuais dos alunos  

De acordo com os relatórios finais dos docentes do Agrupamento, 64% afirmam aplicar 

pedagogia diferenciada em todas as turmas, o que se situa aquém da meta estabelecida 

(87%) e em sede de grupo/departamento realizaram-se, em média, 3 reuniões com 

evidência de abordagem da sequencialidade dos currículos 

O agrupamento participou em dez concursos e em quatro projetos de índole regional, 

nacional e internacional o que supera claramente a meta estabelecida. 

OP6. Desenvolver processos diversificados de articulação horizontal e 

vertical, promotores da sequencialidade das aprendizagens 

Relativamente à articulação curricular a média de atividades desenvolvidas em articulação 

horizontal foi de 6,6, o que revela a importância crescente atribuída a esta modalidade de 

trabalho nas equipas pedagógicas. No entanto, 4% das turmas não cumpriram com a meta 

estabelecida.  

A evidência da articulação vertical é observada nas três reuniões de docentes em sede de 

grupo/departamento curricular, com registo de abordagem pedagógica relacionada com a 

metodologia e, na presença de docentes de vários ciclos de ensino, superando assim a meta 

estabelecida. 

OP7.Consolidar práticas de gestão e coordenação pedagógica com vista ao 

reforço da eficácia e da melhoria da qualidade das aprendizagens 

 

 

 

 

 
 

N.º de trabalhos propostos para selo de qualidade 40 59 
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Tabela 24- Evolução da taxa de cumprimento integral dos programas /orientações 
curriculares  

Nível de 
ensino 

Cumprimento dos programas/orientações 
curriculares 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Pré-escolar 100% 100% 100% 

1º Ciclo 100% 100% 94% 

2º Ciclo 94% 94,8% 95% 

3º Ciclo 86% 79,7% 79% 

Secundário 92% 98,1% 94% 

Verificou-se um ligeiro decréscimo no cumprimento integral dos programas no 1º ciclo e 

no secundário, relativamente aos dois anos letivos anteriores. Manteve-se a percentagem 

nos restantes ciclos. 

O incumprimento reiterado de programas no 3º ciclo parece indiciar a necessidade de 

reformulação atempada de planificações, facilitadora de uma gestão mais equilibrada dos 

mesmos em articulação com as metas curriculares. 

Tabela 25- Disciplinas com incumprimento dos programas/ano de escolaridade 

 

Turma
s 

2014/2015 
 

2015/2016 

Ano de 
escolaridade 

 

Ano de escolaridade 

7.º 8.º 1.º 3.º 4.º 5º 7º 8º 9º 10º 

Todas as 
turmas 

Matemátic
a 

Francês 

História 

Francês  
Geografia 

   
--- Francês Francês CN 

Francês 

Matemátic
a A 

Na maioria 
das turmas 

História 

Inglês 

Matemátic
a 

Inglês 

Ed. Física 

   

Matemátic
a 

CN 

Matemátic
a 

História 

Matemátic
a 

Inglês 

 

Históri
a 

Ed. 
Física 

 

Uma 
turma 

---- ---- 
Port

. 

Est. 
Mei

o 

Est. 
Mei

o 
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Constata-se que as disciplinas de Francês, Matemática A, História e Inglês são reincidentes 

no incumprimento dos programas. Verifica-se, ainda, que a maior incidência de 

incumprimento ocorre no 8º ano de escolaridade. 

As principais razões apontadas pelos docentes para o incumprimento são as que a seguir se 

elencam: 

 extensão dos programas; 

 excesso de atividades extra curriculares em que as turmas participam e que ocupam 

um grande número de aulas; 

 características da turma: ritmo lento/irregular de trabalho, dificuldades dos alunos, 

o seu nível de maturidade; necessidade de utilização dos tempos letivos para 

acompanhamento psicológico dos alunos; 

 necessidade de consolidação das matérias; 

 colocação tardia dos docentes; 

 substituição de um conteúdo disciplinar de forma a reforçar outro, considerado 

mais importante para o sucesso da aprendizagem dos alunos. 

Oportunidades de melhoria 

 Melhorar a planificação, considerando o trabalho colaborativo e a articulação 

horizontal e vertical dos currículos, por forma a assegurar melhor gestão na 

didatização dos conteúdos, o cumprimento integral dos programas e o sucesso das 

aprendizagens. 

 

Constatou-se que 96% das estruturas de coordenação pedagógica intermédia (Departamento, 

Grupo Disciplinar e Conselho de Diretores de Turma) utilizaram plataformas de trabalho 

colaborativo para consolidar práticas de gestão e coordenação pedagógica, com vista ao reforço da 

eficácia e da melhoria da qualidade das aprendizagens. Desta forma, verificou-se que a meta 

estabelecida para o presente ano (72%) foi largamente superada. 

Cruzando os dados obtidos nos formulários dos docentes com os dados dos formulários dos 

coordenadores de departamento e dos delegados de grupo, constatou-se que nem todas as 

estruturas de coordenação pedagógica intermédia utilizaram a plataforma Google Drive como 

ferramenta de trabalho colaborativo entre docentes (17% dos coordenadores e 11% dos delegados 

não criaram pasta no Google Drive). 
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Verificou-se que 56% dos DT já utilizam as plataformas de trabalho colaborativo com o 

Conselho de Turma, estando esta prática apenas generalizada no ensino secundário.  

Pontos Fortes 

 O uso generalizado das plataformas digitais de trabalho colaborativo no ensino 

secundário.     

Oportunidades de melhoria         

 A adesão de todos os intervenientes na criação e dinamização de plataformas 

colaborativas entre os membros do conselho de turma, em todos os níveis de 

ensino.    

OP8. Reconhecer o mérito 

As tabelas abaixo são elucidativas do número de alunos distinguidos por mérito (8%), 

tendo sido superadas a meta de 5% estabelecida. 

Tabela 26- Evolução do número de alunos integrados nos quadros de valor e 
excelência 

Ciclo de 
ensino 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Quadro de 
excelência 

Quadro de 
valor 

Quadro de 
excelência 

Quadro de 
valor 

Quadro de 
excelência 

Quadro 
de valor 

Quadro de 
excelência 

Quadro 
de valor 

2º Ciclo 27 0 19 0 26 0 52 0 

3º Ciclo 20 0 33 3 38 15 37 3 

Secundário 5 4 4 0 4 6 6 0 

Profissional 0 0 1 1 0 0 0 0 

Total 52 4 57 4 68 21 95 3 

Realça-se ao aumento significativo dos alunos que integram o quadro de excelência no 2º 

ciclo. 
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Tabela 27 – Top+ Civismo /Selo de Qualidade/ Mostra-me o teu talento 

Ciclo de 
ensino 

2014/2015 2015/2016 

Top+ 
Civismo 

Selo de 
Qualidade 

Mostra-me 
o teu 

talento 

Top+ 
Civismo 

Selo de 
Qualidade 

Mostra-me 
o teu 

talento 

Pré-escolar --- 5 --- 0 0 --- 

1.º Ciclo --- 3 --- --- 2 --- 

2º Ciclo 12 9 --- 6 5 --- 

3º Ciclo 21 37 --- 4 42 --- 

Secundário 3 8 2 0 10 --- 

Profissional --- --- --- 
  

--- 

Total 
36 62 2 10 59 --- 

100 69 

Verificou-se uma diminuição no número de propostas para estas formas de 

reconhecimento do mérito, devido a um maior rigor e exigência na atribuição dessas 

distinções. 

Oportunidades de melhoria 

 Integração dos alunos do 1º Ciclo no quadro de valor e excelência 
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2.3. OE 3- CRIAR UM CLIMA DE SALA DE AULA, DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR AO ENSINO 

SECUNDÁRIO, PROPÍCIO AO DESENVOLVIMENTO 

 

 

OP9. Promover o cumprimento das regras do RI, do estatuto do aluno e do 

plano de promoção da disciplina 

A meta que pretendia a redução em 5% do número de processos disciplinares foi superada 

uma vez que se regista uma redução de 44%. 

Objetivo Estratégico 3-  Criar um clima de sala de aula, da educação pré-escolar ao ensino 
secundário, propício ao desenvolvimento 

Objetivos 
operacionais 

Indicadores Metas 
Valor 
obtido 

OP9. Promover 
o cumprimento 
das regras do 
RI, do estatuto 
do aluno e do 
plano de 
promoção da 
disciplina 

Redução do número de processos disciplinares  5% 44% 

Redução da taxa de reincidência de procedimentos disciplinares 5% 67% 

Grau de consecução do plano da disciplina 60% 84% 

OP10.  Planear 
e desenvolver 
adequadamente 
a atividade 
pedagógica 

Grau de cumprimento dos programas        95% 88% 

Evidência de monitorização da ação educativa com a turma nas 
reuniões de conselho de turma 

2 100% 

OP11. 
Desenvolver 
projetos 
educativos 
promotores do 
desenvolvimento 
de competências 
pessoais e 
sociais 

% de alunos apoiados pelo SPO, de entre os identificados 75% 100% 

% de alunos apoiados com tutorias e outras medidas promotoras 
da disciplina, de entre os identificados 

70% 71% 
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Tabela 28 - Evolução dos processos disciplinares no triénio 2013/2016 

Ano letivo 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Processos disciplinares 20 25 14 

Dos 14 processos disciplinares aplicados, apenas um foi de reincidência o que, 

comparativamente com o ano letivo anterior (3), mostra uma diminuição de 67%, o que 

supera os 5% estabelecidos na meta. 

O plano foi analisado e implementado em 84% das turmas, garantindo atitudes 

concertadas por parte de todos os responsáveis e permitiu superar a meta estabelecida 

(60%). 

Ao longo do ano letivo foram monitorizadas as apreciações dos conselhos de turma 

relativamente ao comportamento dos alunos. 

Em função do registo do comportamento, foram efetuadas reuniões de gestão 

comportamental pela Diretora junto das turmas. 

Tabela 29- Monitorização do comportamento das turmas 

Apreciação Global do 
Comportamento 

(%) 

Ano letivo 

2014/2015 2015/2016 

1ºP 2ºP 3ºP 1ºP 2ºP 3ºP 

Não Satisfatório - 0 0 4,1 2,9 0 

Pouco Satisfatório - 7,8 6,3 9,6 10 8 

Satisfatório - 59,7 57 49,3 52,8 49,3 

Bom - 32,5 34,2 35,6 34,3 42,7 

Muito Bom - 0 2,5 1,4 0 0 

No que diz respeito ao comportamento das turmas verifica-se que a classificação de 

comportamento “Satisfatório” continua a ser a predominante, apesar de ter sofrido um 

ligeiro decréscimo. Realça-se o aumento do Bom (em cerca de 8%) comparativamente com 

o ano letivo anterior. 
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OP10. Planear e desenvolver adequadamente a atividade pedagógica 

Em relação ao primeiro indicador deste OP, consultar OP7 . 

Nos guiões de todas as reuniões de CT/ CC é promovida a prática de monitorização da ação 

educativa e análise dos resultados da turma evidenciada nas atas. O número de reuniões foi 

o seguinte: no 1º ciclo - 3; no 2º ciclo, 9º ano e secundário - 4; 7º e 8º anos - 5; cursos 

profissionais – 6. 

OP11. Desenvolver projetos educativos promotores do desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais 

Tabela 30- Monitorização do acompanhamento dos alunos 

Medidas de 
acompanhamento 

Nº de alunos 

2014/2015 2015/2016 

CPCJ 38 39 

SPO 87 129 

Tutoria ---- 66 

 

A percentagem de alunos apoiados pelos Serviços de Psicologia e Orientação de entre os 

alunos encaminhados pelo conselho de turma foi de 100%, superando a meta proposta 

pelo PE de 75%. Também a meta estabelecida para o apoio em tutorias, 70%, medida 

destinada a alunos que evidenciaram dificuldades comportamentais e de atenção / 

concentração foi ligeiramente superada (71%). 

Salientam-se os projetos desenvolvidos no âmbito do desenvolvimento de competências 

pessoais e sociais, como “Zoom Talent”, “Ateliês para o desenvolvimento de métodos de 

estudo”, “Projeto + Contigo”, “Crescer a brincar”. 

Pontos fortes 
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 o reconhecimento da disciplina na promoção de um clima de trabalho propício às 

aprendizagens e ao sucesso escolar dos alunos; 

 a importância da regulação da disciplina pela implementação de um projeto que 

harmoniza procedimentos e fomenta a equidade na aplicação das medidas 

disciplinares relativamente à tipologia das ocorrências; 

 a divulgação das penas disciplinares nas turmas de 2º e 3º ciclos do ensino básico 

como fator dissuasor de ocorrências disciplinares; 

 a taxa de resposta dos serviços de psicologia e orientação.  

 

Oportunidades de melhoria 

Divulgar as penas disciplinares no secundário 
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2. LINHA ORIENTADORA II - FORMAÇÃO INTEGRAL DOS ALUNOS 

2.1.  OE4- FOMENTAR O SENTIDO DE RESPONSABILIDADE NA CONSTRUÇÃO DO SEU PERCURSO DE 

VIDA E NA INTERAÇÃO COM OS OUTROS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

 

Objetivo Estratégico 4-   Fomentar o sentido de responsabilidade na construção do seu 
percurso de vida e na interação com os outros membros da comunidade educativa 

Objetivos 
operacionais 

Indicadores Metas 
Valor 
obtido 

OP12. 
Fomentar a 
autorresponsabili
zação e tomada 
de decisão 
consciente no 
domínio da 
educação para a 
saúde 

Percentagem de turmas que desenvolvem projetos de educação para a 
saúde. 100% 100% 

% de turmas que cumprem o nº de horas legalmente estabelecido no 
desenvolvimento do projeto de educação para a saúde 100% 92% 

OP13. Promover 
o respeito e a 
tolerância como 
valores 
essenciais para o 
bem estar físico 
psíquico e social 

N.º de códigos de conduta criados 1 0 

Nº de distinções atribuídas no Quadro Top+ civismo  a rever 10 

N.º de ateliês de competências pessoais e sociais/ sessões de trabalho 
desenvolvidas nas turmas 2 5 

OP14. Criar um 
clima de 
autorresponsabili
zação dos alunos 
pelo seu 
comportamento e 
aprendizagem, 
em articulação 
com a família 

% de turmas com evidência de redefinição e ajuste dos critérios de 
avaliação atitudinais 5% 20% 

N.º médio de contratos de aprendizagem celebrados por turma  0 - 

Nº de contratos comportamentais celebrados em função do nº de alunos 
sinalizados com mau comportamento  A rever 34 

Comentado [H1]: Nídia: rever (foram contabilizadas 15 
turmas) 
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OP12. Fomentar a autorresponsabilização e tomada de decisão consciente no 

domínio da educação para a saúde 

Tabela 31 - Distribuição das horas do PES por área temática 

Ciclo de 
ensino 

Áreas Temáticas 

Total 
Horas 

PES 

Média 
de 

horas/P
ES 

/turma 

Afetos e Educação 
para a Sexualidade 

Educação Alimentar 
e Atividade Física 

Comportamentos 
Aditivos e Dependências 

Saúde Mental e 
Prevenção da 

Violência 

Nº PES Horas Nº PES Horas Nº PES Horas Nº PES Horas 

1º ciclo 30 276 30 280 22 50 19 53 659 22,0 

2º ciclo 12 121 12 63 9 18 12 38 240 20,0 

3º ciclo 19 396 19 218 17 77 17 74 765 40,3 

Secundário 14 211 12 109 6 19 7 12 351 25,1 

Totais 75 1004 73 670 54 164 55 177 2015 26,9 

Todas as turmas do agrupamento desenvolveram o seu PES pelo que foi cumprida a meta. 

No entanto, seis turmas não cumpriram o mínimo de horas exigido por lei para o 

desenvolvimento do tema Educação para a Saúde pelo que não foi cumprida a meta relativa 

a este indicador. 

O desenvolvimento dos projetos PES proporcionou uma forte articulação com o conselho 

de diretores de turma e conselhos de turma. As inúmeras atividades desenvolvidas 

promoveram a articulação horizontal e vertical, intra e inter ciclos de ensino bem como a 

integração dos diferentes projetos locais, regionais, nacionais e internacionais, constituindo 

uma excelente forma de gestão de recursos e motivações. 

Oportunidade de Melhoria 

Integração da Educação Pré-escolar no desenvolvimento do PES. 

Comentado [H2]: Ana Pinheiro: pré escolar também quer 
integrar o PES 
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OP13. Promover o respeito e a tolerância como valores essenciais para o bem 

estar físico psíquico e social 

Foram desenvolvidos 5 ateliês/sessões de trabalho nas turmas para a promoção de 

competências pessoais e sociais, superando amplamente a meta estabelecida (2). 

OP14. Criar um clima de autorresponsabilização dos alunos pelo seu 

comportamento e aprendizagem, em articulação com a família 

Redefiniram e ajustaram os critérios de avaliação atitudinais 20% das turmas. 

2.2.OE5-CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DE ATITUDES/COMPORTAMENTOS CONDUCENTES A 

UMA CIDADANIA CONSCIENTE E INFORMADA, COM BASE EM EXPERIÊNCIAS DE VIDA DEMOCRÁTICA 

 

Objetivo Estratégico 5-  Contribuir para a formação de atitudes/comportamentos conducentes a 

uma cidadania consciente e informada, com base em experiências de vida democrática 

 Objetivos 
operacionais 

Indicadores Metas 
Valor 
obtido 

OP15 Promover 

a educação para 

a cidadania 

como pilar do 

desenvolviment

o social 

 

 

 

 

Número médio de projetos desenvolvidos na área da cidadania 
por ano letivo 

5 8 

% de alunos que participam no Orçamento Participativo  do 
Agrupamento 

- - 

Número de assembleias de delegados de turma realizadas por 
ano letivo com a Direção 

2 2 

Satisfação da associação de estudantes medida pela % de 
respostas às solicitações apresentadas à Direção 

70% - 

OP16 Promover 

a educação 

ambiental na 

perspetiva de um 

desenvolvimento 

sustentável 

N.º de projetos desenvolvidos na área do ambiente por ano letivo 10 8 

Grau de implementação da prática de separação de resíduos nas 
escolas 

40% 27% 

Comentado [UdW3]: Retirar médio. Rever as metas 

Comentado [H4]: Corresponde a 2 escolas com rotinas 
implementadas 
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OP15. Promover a educação para a cidadania como pilar do desenvolvimento 

social 

Na avaliação do PAA, foram contabilizados os seguintes projetos: Escola ecológica; Don’t 

waste our future; Ciclo do pão; Crianças solidárias / adultos responsáveis; Ser + solidário; 

Mealhas slow; Salas abertas; Tampinhas para a Miriam.  

OP16. Promover a educação ambiental na perspetiva de um desenvolvimento 

sustentável 

A percentagem apresentada no que se refere ao grau de implementação da prática de 

separação de resíduos corresponde a uma escola. 

Os projetos desenvolvidos no âmbito da educação ambiental foram: Amigos do bem, 

Operação escola limpa, O sobreiro e a cortiça, Devolver a vida à serra, Ciência na escola, 

Produção de cera ecológica - Eco Wax, Don’t waste our future; Escola Ecológica. Assim, a 

meta não foi atingida (10). 

2.3. OE 6 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO 

Objetivo Estratégico 6-  Promover o desenvolvimento cultural e artístico 

Objetivos 

operacionais 

Indicadores Metas Valor 

obtido 

OP17 Incentivar 

o conhecimento 

do património 

natural e cultural, 

tendo em vista a 

sua valorização e 

preservação 

N.º de atividades/projetos desenvolvidos no âmbito cultural e artístico 10 12 

N.º de encontros, de índole artística, promovidos com agentes 

internos e externos 

 
1 2 

OP18 

Desenvolver o 

gosto pelas artes 

e o sentido 

estético e crítico 

relativamente às 

diferentes formas 

e manifestações 

artísticas 

N.º de clubes e projetos na área artística 2 3 

N.º de ações de dinamização cultural desenvolvidas 1 26 
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OP17 Incentivar o conhecimento do património natural e cultural, tendo em 

vista a sua valorização e preservação 

Alguns dos projetos desenvolvidos foram: A Turma amiga; Correspondentes; Juventude 

Cinema Escola; A Banda vai à escola; Escola ativa; Clube europeu/viver a Europa; Feira do 

livro; A ler vamos crescer; Desporto escolar; Livros sobre rodas; Dentro da história; O meu 

primeiro portefólio europeu das Línguas.  

OP18 Desenvolver o gosto pelas artes e o sentido estético e crítico 

relativamente às diferentes formas e manifestações artísticas 

Neste âmbito destaca-se a dinamização de: Clube de xadrez; Clube de teatro; Clube da 

robótica; Semana das línguas estrangeiras; Literacia 3D e ainda a comemoração de datas e 

efemérides, idas ao teatro, exposições, entre outras. 

Oportunidades de Melhoria 

O PAA deverá ser atualizado e articulado com os objetivos operacionais do PE de forma a 

possibilitar a monitorização. Também deverá ser organizado em função das áreas 

temáticas do PE, a saber: “Educação para a Saúde”; “Educação Alimentar”; “Índole Artística 

e Cultural”; “Solidariedade”; “Ambiental”; “Projetos Internacionais de Intercâmbio” e 

“Atividade Física”. 
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3. LINHA ORIENTADORA III - INCLUSÃO, EQUIDADE E IGUALDADE DE 

OPORTUNIDADES 

3.1. OE 7 - PROMOVER A INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS COM DIFERENTES CARACTERÍSTICAS 

INDIVIDUAIS E PROVENIENTES DE DIFERENTES CULTURAS E CONTEXTOS SOCIOECONÓMICOS NA 

COMUNIDADE EDUCATIVA 

 

Objetivo Estratégico 7-  Promover a integração dos alunos com diferentes características individuais e 

provenientes de diferentes culturas e contextos socioeconómicos na comunidade educativa 

 

Objetivos 
operacionais 

Indicadores Metas 
Valor 
obtido 

OP19 Assegurar 

respostas 

adequadas às 

diferentes 

situações dos 

alunos com 

necessidades 

educativas 

especiais 

Taxa de resposta a pedidos de referenciação para educação especial 90% 100% 

Taxa de resposta do SPO a alunos encaminhados 75% 100% 

Taxa de sucesso de alunos com educação especial  88% 84% 

OP20 Promover a 

aceitação das 

diferenças e a 

plena inclusão de 

todos os alunos. 

N.º de projetos/atividades realizadas no âmbito da inclusão, por ano letivo 1 33 

Taxa de sucesso de alunos com apoio educativo e outras medidas de 

compensação pedagógica 
75% 88% 

Taxa de resposta das medidas compensação educativa para alunos com 

capacidades excecionais  Não mensurável 
60% - 

Taxa de sucesso de alunos estrangeiros 88% 93% 

OP21 Adequar, 

dentro do quadro 

legal vigente, as 

condições de 

apoio sócio 

económico a 

alunos 

carenciados 

% de suplementos alimentares atribuídos em relação aos solicitados  

(36 alunos) 
95% 100% 

N.º de bolsas angariadas para alunos com dificuldades (EPIS) 2 3 

Angariação de donativos / patrocínios para alunos carenciados - 5 

Comentado [F5]: Implementado Apoio + Mat. Redefinir 
indicador 
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OP19 Assegurar respostas adequadas às diferentes situações dos alunos com 

necessidades educativas especiais 

 

Medidas de Compensação Educativa 

Os alunos com Necessidades Educativas Especiais de caráter transitório (NEEct) e os 

alunos com dificuldades educativas de caráter não permanente, beneficiaram de diferentes 

modalidades de apoio, sobretudo nas disciplinas de Português e Matemática, para as quais 

foi disponibilizado um elevado número de horas.  

Apesar disso, a monitorização das medidas de apoio efetuada revela que, na disciplina de 

Português, a percentagem de classificações negativas observadas no final do ano letivo 

reduziu 50% relativamente ao registo do 1.º período. No entanto, na disciplina de 

Matemática essa mesma percentagem diminuiu apenas 14%, pelo que se considera fraco o 

impacto das medidas de compensação adotadas na disciplina. 

O apoio aos alunos com capacidades excecionais centrou-se unicamente na disciplina de 

Matemática nos 2.º e 3.º ciclos. Contudo, a taxa de resposta para estes alunos não foi 

possível apurar, devendo aferir-se o conceito de “excecional” e apurar-se o número de 

alunos propostos que efetivamente frequentaram esta modalidade de apoio.  

Nas respostas dos docentes, a eficácia das medidas de compensação educativa foi 

comprometida, para além das dificuldades diagnosticadas aos alunos, pela desadequação 

do horário; poucas horas de apoio educativo; fraca assiduidade dos alunos e elevado 

número de alunos por grupo.   

Algumas das medidas de compensação educativa disponibilizadas não tiveram o impacto 

inicialmente previsto, pelo que deverão ser reformuladas.  

Pontos fortes 

 A articulação entre o SPO e os docentes responsáveis pela implementação das 

medidas de compensação educativa fomentou a sua eficácia. 
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Oportunidades de melhoria 

 Aumentar o número de horas de Apoio Educativo no 1.º Ciclo; 

 Circunscrever o apoio a alunos ao professor titular da disciplina; 

 Rendibilizar a modalidade de apoio reforço de Matemática; 

 Adequar o horário das aulas de apoio, evitando relegá-las para os últimos tempos da 

tarde; 

 Repensar a diversidade de medidas disponibilizadas, valorizando a qualidade em 

detrimento da quantidade; 

 Implementar apoio extra no horário semanal dos alunos no Secundário; 

 Criar medidas adequadas a alunos com capacidades excecionais noutras áreas e 

níveis de ensino; 

 Promover a comunicação e o trabalho colaborativo entre os docentes que lecionam 

os apoios e os Conselhos de Turma; 

 Melhorar a coerência nas diversas evidências/registos de forma a possibilitar o 

tratamento eficaz da informação; 

 Promover medidas de apoio que abranjam um maior número de disciplinas, 

nomeadamente as sujeitas a avaliação externa;  

 Acautelar a recuperação das aprendizagens dos alunos de forma a promover a 

melhoria das taxas de sucesso internas e externas. 

Educação Especial 

Relativamente aos 92 alunos com Necessidades Educativas Especiais de caráter 

permanente (NEEcp), 38 com apoio direto e 54 com apoio indireto, obteve-se uma taxa de 

sucesso de 84%. Destaca-se o número elevado de projetos desenvolvidos neste âmbito, 

alguns em articulação com o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO). Este serviço deu 

resposta à totalidade dos alunos encaminhados para apoio psicopedagógico, com exceção 

do(s) aluno(s) em situação de abandono escolar e com intervenção psicológica externa à 

escola. 

Pontos Fortes 

 As taxas de resposta a pedidos de referenciação para a Educação Especial e de 

encaminhamento para o SPO foi de 100%. 
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 O número de projetos/atividades no âmbito da inclusão superou largamente a meta 

prevista. 

Oportunidades de melhoria 

 Promover a formação de assistentes operacionais para alunos com NEEcp; 

 Integrar no horário dos professores, desde o início do ano letivo, as horas de 

trabalho em Áreas Especiais para acompanhamento de alunos com CEIs; 

 Colocação de um Terapeuta Ocupacional; 

OP20. Promover a aceitação das diferenças e a plena inclusão de todos os 

alunos 

Todas as metas foram superadas. 

OP21. Adequar, dentro do quadro legal vigente, as condições de apoio sócio 

económico a alunos carenciados 

Foram apoiados pela ação social escolar 685 alunos com carências económicas. 

36 Alunos solicitaram suplemento alimentar e a taxa de resposta foi de 100%, superando a 

meta estabelecida (95%). 

Foram angariadas 3 bolsas decorrentes do programa EPIS para alunos com dificuldades, 

superando igualmente a meta (2). 

 

3.2.OE 8 -DIVERSIFICAR ADEQUADAMENTE A OFERTA FORMATIVA, TORNANDO-A ATRAENTE E 

COMPETITIVA, TENDO EM CONTA O CONTEXTO DO AGRUPAMENTO 

Objetivo Estratégico 8-  Diversificar adequadamente a oferta formativa, tornando-a atraente e 
competitiva, tendo em conta o contexto do agrupamento 

Objetivos 
operacionais 

Indicadores Metas 
Valor 
obtido 
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OP22 Adequar a oferta formativa aos interesses e necessidades dos nossos 

alunos, tornando-a atraente para alunos externos 

Face ao processo de Orientação Escolar, o programa de orientação vocacional, destinado a 

alunos do 9º e 12º ano de escolaridade, foi implementado a 100%. No contexto da 

intervenção com alunos em processo de conclusão do 9º ano, foram realizadas sessões 

semanais, nas quais foram trabalhadas dinâmicas de exploração de si, com o objetivo de 

promover o autoconhecimento, a autoestima e a capacidade de se perspetivar 

positivamente o futuro. Foi aplicada de forma estruturada uma bateria de provas, 

fundamentais no processo de tomada de decisão. Nas turmas de 12º ano, foram realizadas 

sessões de esclarecimento e efetuada a avaliação de aptidões e interesses neste campo. 

Foram elaborados relatórios individuais de sistematização de todo o processo, seguidos de 

entrevistas individuais com os alunos de 9º ano (regular e PCA) e 12º anos (apelando, 

sempre que possível, à participação da família), no sentido de devolver os resultados 

obtidos e refletir sobre eles, proporcionando aconselhamento personalizado, no que se 

refere ao seu percurso escolar e à transição para o ensino secundário/ universitário, ou o 

ingresso no mercado de trabalho. 

Destaca-se ainda a concretização de três atividades: “Encontro com profissionais”, “Os 

nonos na secundária” e “Estágios de observação”. 

 

OP22 Adequar a 

oferta formativa 

aos interesses e 

necessidades dos 

nossos alunos, 

tornando-a 

atraente para 

alunos externos 

Grau de consecução do projeto de orientação vocacional 90% 100% 

% de alunos que concluem o 9º ano e continuam, no secundário, neste 
agrupamento  90% 82% 

% de alunos que ingressam no ensino secundário, provenientes de 
outros agrupamentos - (10º; 11º e 12º  anos) 3% 7% 

 (17 alunos) 

N.º de ações/oportunidades de divulgação da oferta formativa dentro 
do agrupamento, por ano letivo 5 11 

N.º de ações/oportunidades de divulgação da oferta formativa fora do 
agrupamento, por ano  2 2 

Comentado [F6]: Pediram transferência 21 alunos (atualizar) 
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Tabela 32 – Acompanhamento dos alunos à saída do ensino básico  

Indicador 

Nº de alunos 

2014-2015 2015-2016 

Conclusão do 9ºano no Agrupamento 88 119 

Efetuaram a matrícula no ensino secundário no Agrupamento 68 91 

Efetuaram a matrícula noutro estabelecimento de ensino 20 26 

A divulgação da oferta formativa fora do agrupamento foi efetuada no agrupamento de 

escolas Duarte Pacheco e na mostra OPTO. 

A maioria dos alunos que opta prosseguir estudos noutros estabelecimentos de ensino, fá-

lo pela preferência da via profissionalizante em áreas não abrangidas na oferta formativa 

do agrupamento.  

Tabela 33 – Evolução das taxas de prosseguimento de estudos e ingresso no ensino 
superior  dos alunos dos Cursos Científico-humanísticos 

Acesso ao Ensino 
Superior 

(Científico-Humanísticos) 

Ano Letivo 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Nº alunos que concluíram o 
ensino secundário 

36 27 34 39 17 22 37 45 

Nº candidatos 36 24 32 35 16 16 31 39 

Nº Ingressos 35 24 32 35 15 15 31 38 

Taxa de Ingresso 1 97,2 100 100 100 93,8 93,8 100 97,4 

Taxa de Prosseguimento 
Estudos 2 

97,2 88,9 94,1 89,7 88,2 68,2 83,8 84,4 

 

Dos 57 inscritos no 12º ano, 45 concluíram o ensino secundário o que corresponde a uma 

taxa de conclusão de 78,9%. A taxa de ingresso corresponde a 97,4% e a taxa de 

prosseguimento de estudos de 84,4%. 

                                                        

1 Taxa de ingresso- percentagem de alunos que ingressam relativamente aos que se candidataram  

2 Taxa de prosseguimento de estudos – percentagem de ingressos relativamente ao número de alunos que 

concluíram o ensino secundário. 

Comentado [H7]: Incluir a taxa de empregabilidade dos 
alunos dos cursos profissionais 
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Relativamente às turmas do 3º ano dos cursos profissionais, a taxa de conclusão foi de 

72,2%, a taxa de prosseguimento de estudos foi de 23,1% e a taxa de empregabilidade 

destes alunos corresponde a 69,2%.  De salientar a taxa de empregabilidade registada no 

curso Técnico de cozinha e pastelaria (87,5%) onde apenas um aluno não se encontra a 

trabalhar na área de formação do curso. No curso de Técnico de apoio à gestão desportiva, 

dos alunos que concluíram, 40% prosseguiram estudos e dos 40% que ingressaram no 

mercado de trabalho, nenhum aluno se encontra a trabalhar na respetiva área de formação. 
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4. LINHA ORIENTADORA IV - LIDERANÇA E VISÃO ESTRATÉGIA 

4.1. OE 9 - ESTABELECER OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES DO AGRUPAMENTO 

 

Objetivo Estratégico 9.  Estabelecer os princípios orientadores do agrupamento 

Objetivos 
operacionais 

Indicadores Metas 
Valor 
obtido 

OP23. 
Elaborar/atualizar 
os documentos 
estruturantes do 
agrupamento 

N.º de documentos estruturantes produzidos/atualizados: PE, RI 2 2 

 OP24. Atualizar 
regularmente os 
documentos de 
orientação da 
ação, para 
responder a 
necessidades 
e/ou adaptação a 
alterações 
legislativas 

Nº de atualizações do PAA 1 1 

Nº de atualizações do PAM 1 1 

Nº de atualizações do Plano de formação interna 1 1 

N.º de atualizações do Regulamento dos Cursos Profissionais 1 1 

N.º de atualizações dos critérios de constituição de turmas (anexo V) 1 1 

 OP25. Divulgar 
os documentos de 
referência do 
agrupamento 

N.º de reuniões realizadas para divulgação dos principais documentos 

orientadores, por ano letivo  
10 17 

Atualização regular dos documentos na página web do agrupamento  95% 100 

 OP26.Cooperar e 
envolver a 
associação de 
estudantes e a 
associação de 
pais na definição 
das orientações 
estratégicas do 
agrupamento  

Grau de regulamentação e organização da associação de estudantes   100% 100% 

Nº de ações/oportunidades de participação conjunta 1 1 
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OP23. Elaborar/atualizar os documentos orientadores do agrupamento 

A elaboração do Projeto Educativo foi efetuada de forma partilhada através da auscultação 

dos diferentes setores da comunidade educativa. 

OP24. Atualizar regularmente os documentos de orientação da ação, para 

responder a necessidades e/ou adaptação a alterações legislativas 

Tratando-se do primeiro ano de implementação do Projeto Educativo, todos os 

documentos dele decorrentes foram revistos e atualizado de forma articulada. 

OP25. Divulgar os documentos de referência do agrupamento 

A divulgação dos documentos de referência do agrupamento constituía-se como objetivo 

crucial para o envolvimento da comunidade educativa na implementação e 

desenvolvimento das ações deles decorrentes. Foram efetuadas reuniões de apresentação 

do Projeto Educativo com pessoal docente e não docente, encarregados de educação, 

alunos, conselho geral, conselho pedagógico, conselho de departamento curricular/grupos, 

conselho de diretores de turma.  

OP26. Cooperar e envolver a associação de estudantes e a associação de pais 

na definição das orientações estratégicas do agrupamento 

Ao longo do ano letivo foi efetuada uma reunião formal e algumas não formais com a 

associação de estudantes e de pais e encarregados de educação, para auscultar e incorporar 

propostas de melhoria do funcionamento da instituição. 
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4.2. OE 10 - APERFEIÇOAR PRÁTICAS DE LIDERANÇA NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Objetivo Estratégico 10 -  Aperfeiçoar práticas de liderança na gestão de recursos humanos 

Objetivos 
operacionais 

Indicadores Metas 
Valor 
obtido 

OP27. Promover 

uma gestão 

adequada e 

promotora da 

participação dos 

recursos humanos 

 

N.º de manuais de procedimentos elaborados de forma partilhada 1 5 

Grau de satisfação dos colaboradores, relativamente à distribuição de 

serviço 
80% 97% 

Taxa de resposta às solicitações das estruturas intermédias no que 

respeita à distribuição do crédito letivo 
70% 98,3% 

N.º de oportunidades/momentos formais e informais de reconhecimento 

do mérito. 
2 4 

OP28. Assegurar, 

permanentemente, 

o diálogo e a 

existência de um 

bom clima relacional 

N.º de reuniões formais entre a direção e todo o pessoal docente  1 1 

N.º de reuniões formais entre a direção e as estruturas intermédias 5 6 

N.º de reuniões formais entre a direção e o pessoal não docente,  3 9 

N.º de reuniões formais entre a direção e os delegados de turma  2 2 

N.º de reuniões formais entre a direção, a associação de pais e os 

representantes dos encarregados de educação 
2 2 

Grau de satisfação relativamente à acessibilidade da direção 85% 100% 
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OP27. Promover uma gestão adequada e promotora da participação dos 

recursos humanos 

Foram elaborados manuais para harmonização de procedimentos em setores da 

instituição, a saber: serviços administrativos (inventário e cadastro, circuito de receita e 

circuito de correspondência), reprografia e bufete. O grau de satisfação relativamente à 

distribuição de serviço superou a meta estabelecida, situando-se nos 97%.  

O reconhecimento do mérito foi formalizado nas reuniões gerais com PD e PND realizadas 

no início de ano e em duas reuniões do conselho geral. Este reconhecimento foi também 

informalmente manifestado em situações diversas ao longo do ano letivo. 

OP28. Assegurar, permanentemente, o diálogo e a existência de um bom clima 

relacional 

Relativamente a este objetivo operacional resta salientar que questionados os docentes 

sobre a acessibilidade da direção a percentagem de satisfação foi de 100%. Em futura 

inquirição dever-se-á introduzir uma escala de resposta de hipótese gradativa. 
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4.3. OE 11 - DESENVOLVER UMA GESTÃO EFICIENTE DOS RECURSOS FÍSICOS E FINANCEIROS 

 

OP29. Consolidar a política de gestão adequada de edifícios e equipamentos 

O  grau de satisfação dos docentes quanto à operacionalidade das instalações e 

equipamentos foi de 94% e 92%, respetivamente superando largamente as metas fixadas. 

No que respeita à satisfação dos pedidos de aquisição de materiais, verificou-se que o valor 

referido pelos docentes foi de 91%, o que está em consonância com o valor de 88%, 

referido pelos diretores de instalações. 

Relativamente à taxa de resposta aos pedidos de manutenção/reparação, os 9 professores 

que a solicitaram consideraram-se parcialmente satisfeitos, o que corresponde a 75%. 

Objetivo Estratégico 11- Desenvolver uma gestão eficiente dos recursos físicos e financeiros 

Objetivos 
operacionais 

Indicadores Metas 
Valor 
obtido 

OP29. Consolidar 
a política de 
gestão adequada 
de edifícios e 
equipamentos 

Grau de satisfação quanto à operacionalidade das instalações  75% 94% 

Grau de satisfação quanto à operacionalidade dos equipamentos   70% 92% 

Taxa de resposta aos pedidos de manutenção e reparação efetuados (DI 

taxa) 
65% 75% 

OP30. Promover 
a eficiência 
energética e a 
qualidade 
ambiental das 
escolas 

N.º de escolas com processo de monitorização de consumo energético 

implementado  
- - 

Taxa de redução de consumo de eletricidade 2% 4,4% 

Taxa de redução de consumo de água 2% 23% 

N.º de escolas com implementação de procedimentos de reciclagem de 

resíduos 4 1 

OP31. Gerir 
adequadamente 
os recursos 
financeiros 

N.º de manuais de procedimentos financeiros elaborados/atualizados  1 2 

Taxa de aumento de receitas próprias 2% 40% 

N.º de candidaturas / pedidos de apoio efetuados 3 6 
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A maioria dos professores de AEC e as Educadoras considerou adequados o espaço e os 

materiais das instalações da Educação Pré-Escolar e do Primeiro Ciclo. 

A análise comparativa dos relatórios resumo das instalações para os anos letivos de 

2014/2015 e 2015/2016 permite tirar as seguintes conclusões:  

Pré escolar e 1º ciclo 

 Evolução tendencialmente positiva no estado e na adequação das instalações e na 

adequação dos materiais e equipamentos; também se verificou uma evolução 

tendencialmente positiva na provisão dos materiais solicitados; 

 Evolução tendencialmente negativa no estado dos equipamentos. 

EB 2,3 

 Evolução tendencialmente positiva no estado dos equipamentos e na provisão dos 

materiais solicitados; também se verifica que o número de pedidos que foram 

parcialmente satisfeitos diminuiu consideravelmente de 43% para 25%;  

 Evolução tendencialmente negativa no estado e adequação das instalações e na 

adequação dos materiais e equipamentos. 

ES 

 Evolução  tendencialmente positiva na adequação dos materiais;  

 Evolução tendencialmente negativa no estado e na adequação das instalações e dos 

equipamentos;  

 Quanto à provisão dos materiais solicitados, não se verificaram alterações 

significativas do ano letivo 14/15 para o ano letivo de 15/16, 57% e 56% 

respetivamente. 

Gestão das instalações 

Pontos fortes 

 Promoção e organização dos espaços e equipamentos. 

 Zelo pela operacionalidade dos equipamentos. 

 Provisão do material necessário ao desenvolvimento das atividades letivas. 

 Montagem e instalação do equipamento necessário.  
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Oportunidades de melhoria  

 Revisão/atualização do regimento das instalações; 

 Nomeação de responsável pelas instalações do pré-escolar e 1º Ciclo das escolas do 

campo; 

 Disponibilização do inventário das instalações para todos os docentes do 

Agrupamento. ( ex.: plataforma colaborativa moodle); 

 Suprir as necessidades/sugestões elencadas no relatório dos diretores de 

instalações;  

 Supervisão e manutenção do equipamento e instalações; 

 Eficiência energética e qualidade ambiental das escolas; 

 Segurança dos utilizadores e dos equipamentos 

OP30. Promover a eficiência energética e a qualidade ambiental das escolas 

A direção da escola desenvolveu procedimentos que resultaram na redução significativa 

dos consumos de eletricidade e água, 4 e 23 %, respetivamente. 

OP31. Gerir adequadamente os recursos financeiros 

Foram revistos e atualizados os manuais de receita e despesa do agrupamento.  

O agrupamento desenvolveu algumas ações para angariação de receita própria, 

nomeadamente através de candidaturas a programas e projetos nacionais e europeus 

(Ilídio Pinho, Gulbenkian e PNPSE), do aluguer de instalações e equipamentos para eventos 

(AlgarMat e almoço do Crisma) e da recolha de donativos e apoios (CMSBA, CanSat, recolha 

de patrocínios para o Dia da Orientação e alteração do contrato de serviços de 

fornecimento de cópias). 

Verificou-se um aumento de 40% de receita própria. 
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4.4. OE12 - PROMOVER A SEGURANÇA E O BEM ESTAR FÍSICO, PSÍQUICO E SOCIAL. 

OP32. Promover a segurança dos utilizadores das diversas escolas 

Dos objetivos estabelecidos apenas foi alcançada a meta estipulada para o plano da 

disciplina. 

O controlo de entradas e saídas na portaria foi conseguido em cinco escolas. Não foi 

conseguido de forma eficaz em três escolas do Agrupamento: EB1 nº1, Pré-escolar Jardim 

de Infância de São Brás e EB1JI. 

OP33. Melhorar o nível de segurança das instalações e equipamentos 

A resposta atempada aos pedidos de manutenção e reparação de equipamentos esteve em 

consonância com a meta estabelecida. 

Todas as vistorias obrigatórias foram efetuadas. 

Objetivo Estratégico 12  - Promover a segurança e o bem estar físico, psíquico e social. 

Objetivos 
operacionais 

Indicadores Metas 
Valor 
obtido 

OP32.  Promover 
a segurança dos 
utilizadores das 
diversas escolas 

% de escolas com plano eficaz de controlo de entradas e saídas na 
portaria 75% 73% 

Grau de consecução do plano de ação de promoção da disciplina  60% 84% 

N.º de escolas com plano de segurança atualizado - - 

N.º de exercícios de evacuação realizados em cada ano letivo, por 
escola 2 1 

OP33.  Melhorar 
o nível de 
segurança das 
instalações e 
equipamentos 

Taxa de resposta aos pedidos de manutenção e reparação efetuados  65% 65% 

% de vistorias obrigatórias realizadas atempadamente 100% 100% 
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5. LINHA ORIENTADORA V - ENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA E RESTANTE 

COMUNIDADE EDUCATIVA 

5.1. OE 13 - PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA VIDA DA ESCOLA 

OP34. Mobilizar a participação dos pais e/ou encarregados de educação, na 

vida da escola 

Realizou-se a ação prevista entre encarregados de educação e associação de pais. As duas 

reuniões formais entre a direção, associação de pais e encarregados de educação 

representantes de turma também se cumpriram.  

Salienta-se ainda as sessões sobre métodos de estudo, dinamizada por uma encarregada de 

educação. 

Verificou-se que houve um aumento da participação dos pais e/ou encarregados de 

educação, superando a meta prevista. Constatou-se que os encarregados de educação 

privilegiaram o contacto direto com a escola dado que apenas 25% dos pais efetuou a 

Objetivo Estratégico 13.  Promover a participação da família na vida da escola 

Objetivos 
operacionais 

Indicadores Metas 
Valor 
obtido 

OP34. Mobilizar a 
participação dos 
pais e/ou 
encarregados de 
educação, na 
vida da escola 

N.º de ações realizadas em cooperação com os encarregados de 
educação e com a associação de pais  

1 2 

Criação do conselho de encarregados de educação - - 

% Média de participação dos encarregados de educação nas reuniões 
para que são convocados 65% 79% 

N.º de reuniões formais entre a direção e a associação de pais  1 1 

N.º de reuniões formais entre a direção e os encarregados de educação 
representantes de turma 

1 1 

% de EEs que nunca compareceu na Escola - 2.4% 

% de pais em que a comunicação é efetuada via plataformas 
eletrónicas 50% 25% 
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comunicação via plataformas eletrónicas, ficando-se muito aquém da meta proposta de 

50%.  Contudo, este valor pode não corresponder à realidade uma vez que a palavra 

“preferencialmente” utilizada no questionário poderá ter induzido os respondentes em 

erro.  Alguns docentes poderão ter considerado apenas os casos em que os contactos foram 

efetuados sistematicamente deste modo.  

Apenas 2,4% de encarregados de educação nunca compareceu na escola nem por iniciativa 

própria nem quando convocados pelo diretor de turma. 

5.2. OE 14 - DESENVOLVER UMA RELAÇÃO DE PROXIMIDADE ESCOLA/MEIO, IDENTIFICANDO OS 

PARCEIROS CHAVE E PROMOVENDO O RECONHECIMENTO DO AGRUPAMENTO 

 

OP35. Consolidar parcerias e intensificar a ligação escola comunidade 

O agrupamento continuou muito ativo na sua ligação à comunidade, através de diversas 

parcerias, protocolos e ações desenvolvidas em diferentes áreas, como Saúde e Prevenção, 

Segurança, Desporto e Cultura, entre outros. 

No âmbito da educação para a saúde e prevenção foram estabelecidas parcerias com a 

CMSBA, Centro de saúde, ARS, IDT, ONG-Zoom Talentos, Prevenir e APF. Relativamente à 

segurança foram estabelecidas parcerias com a GNR, BVSA e Associação de Pais. 

No que respeita ao desenvolvimento do empreendedorismo estabeleceram-se parcerias 

com a In Loco, Museu do Traje, UALG Biblioteca Municipal, APM, Academia das letras, CMA- 

OPTO e AREAL (Agência regional e energia e ambiente do Algarve). 

Objetivo Estratégico 14 - Desenvolver uma relação de proximidade escola/meio, identificando os 
parceiros chave e promovendo o reconhecimento do agrupamento 

Objetivos 
operacionais 

Indicadores Metas 
Valor 
obtido 

OP35.  

Consolidar 

parcerias e 

intensificar a 

ligação escola/ 

comunidade 

N.º de parcerias ativas 13 18 

N.º de protocolos estabelecidos e/ou reformulados 5 5 

N.º de ações abertas à comunidade desenvolvidas no agrupamento em 

cada ano 
2 9 
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O Agrupamento estabeleceu/reformulou os protocolos com a UALG, a Associação 

Portuguesa de professores de Matemática (APM), Agrupamento de escolas Pinheiro e Rosa, 

Street Fight e In Loco. 

Foram ainda desenvolvidas nove ações abertas à comunidade no agrupamento: Feira do 

Livro, Dia da orientação, Festa da espiga, Festa de final de ano (pré-escolar) e Festa de 

finalistas (4º ano), Almoço do Crisma, apresentação do livro “Viagem de Peludim” 

organizada pela associação de pais em colaboração com o Agrupamento, “Encontro com 

avós” no âmbito da disciplina de EMRC, sessão promovida pela ANAFRE para todas as 

juntas de freguesia do país. 
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6. LINHA ORIENTADORA VI - QUALIDADE DO SERVIÇO EDUCATIVO 

6.1. OE 15 - POTENCIAR A INTEGRAÇÃO E O RECONHECIMENTO DO AGRUPAMENTO NO CONTEXTO 

LOCAL E NACIONAL. 

OP36. Promover a imagem institucional do agrupamento  

Considera-se que há uma boa imagem e reconhecimento do agrupamento no contexto local 

e regional, tendo em conta o cumprimento das metas estabelecidas. 

6.2. OE 16 - CONSOLIDAR O SISTEMA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO NO AGRUPAMENTO  

Objetivo Estratégico 15 -  Potenciar a integração e o reconhecimento do agrupamento no 
contexto local e nacional. 

Objetivos 
operacionais 

Indicadores Metas 
Valor 
obtido 

OP36. Promover a 

imagem institucional 

do agrupamento  

 

 

 

 

 

Grau de atualização dos documentos estruturantes na página Web  95% 100% 

Grau de atualização da página web e redes sociais 95% 100% 

% de divulgação das atividades e projetos  90% 100% 

N.º de projetos/concursos, de índole regional, nacional e internacional 
em que o agrupamento está envolvido 10 14 

N.º de iniciativas abertas à participação da comunidade  2 9 

Objetivo Estratégico 16 -  Consolidar o sistema de gestão da informação no agrupamento  

 

Objetivos 
operacionais 

Indicadores Metas 
Valor 
obtido 

OP37. Otimizar o 

sistema de 

comunicação 

interna e externa 

Nº de circuitos documentais organizados/reformulados a nível interno 1 1 

N.º de circuitos documentais criados, a nível externo 1 0 

Comentado [H8]: Em termos de atividades 
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*Não foi possível aferir 

OP37. Otimizar o sistema de comunicação interna e externa 

Foi criado um circuito documental interno relativamente à correspondência, mas não foi 

possível concretizá-lo a nível externo. 

Relativamente à percentagem de utilizadores regulares do email institucional, a totalidade 

dos docentes recorreu à sua utilização. Contudo relativamente ao pessoal não docente é 

difícil apurar a percentagem da respetiva utilização. 

Oportunidade de melhoria 

Atualização da base de dados das contas de utilizador 

Redefinição do 3º indicador de monitorização do OP37. 

 

OP38.  Rotinar a circulação documental e desmaterializar documentos   

 

Verificou-se um aumento significativo na utilização e circulação de documentos digitais, 

nomeadamente através de diferentes plataformas digitais nomeadamente da utilização do 

google drive, 

 

% de utilizadores regulares do email institucional   75% * 

OP38. Rotinar a 

circulação 

documental e 

desmaterializar 

documentos   

% de departamentos que utilizam portefólios digitais 72% 91% 

% de D.T. que utilizam portefólios digitais com o conselho de turma – 
(igual ao OP7) - 56% 
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6.3. OE 17 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL 

OP39. Desenvolver o plano de formação interna em articulação com o Centro 

de Formação de Professores  

Dado que se trata de um plano para dois anos letivos, até à data concretizaram-se 59% das 

ações planeadas no âmbito da formação e deu-se resposta positiva às necessidades 

identificadas. 

Objetivo Estratégico 17 -  Promover o desenvolvimento pessoal e profissional 

Objetivos 
operacionais 

Indicadores Metas 
Valor 
obtido 

OP39. 

Desenvolver o 

plano de 

formação interna 

em articulação 

com o Centro de 

Formação de 

Professores  

Grau de concretização do plano de formação interna  50% 59% 

Taxa de resposta as necessidades de formação identificadas  50% 72% 

OP40. Fomentar 

a participação em 

ações de 

formação interna 

e externa 

N.º total de horas de formação realizada por pessoal docente 3000 3365 

% de docentes que efetuaram formação - 76,7 

% de docentes que efetuaram pelo menos 12 horas de formação - 86,3 

% de docentes que efetuaram menos de 12  horas de formação - 13,7 

% de docentes que não efetuaram formação - 23,3 

N.º de horas de formação realizadas por pessoal não docente 200 636 

N.º de horas de formação dinamizada para pais 10 16 

OP41. 

Reconhecer e 

valorizar o mérito 

e incentivar a 

melhoria 

N.º de oportunidades/momentos formais e informais de reconhecimento 

do mérito 2 4 
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OP40. Fomentar a participação em ações de formação interna e externa 

No âmbito da Formação Contínua, de acordo com os dados insertos nos relatórios finais, o 

pessoal docente realizou um total de  3365 horas de formação, superando a meta (3000h) 

estabelecida no projeto educativo do agrupamento. No entanto, 23% dos  docentes não 

realizaram qualquer ação de formação no presente ano letivo, não cumprindo assim a 

recomendação de elaboração de pelo menos 12,5horas de formação por ano.  

O pessoal não docente realizou um total de 636 horas de Formação Contínua, superando 

igualmente a meta (200h) estabelecida pelo Agrupamento. Porém, apenas 67,5% de PND 

realizaram formação no presente ano letivo. 

A organização promoveu igualmente a oferta de 16h de formação  para pais e 

encarregados de educação, superando a meta inscrita no projeto educativo (10h). 

Pontos fortes 

 Formação Contínua do PD e PND centrada na escola, com recursos humanos do 

agrupamento, em áreas de formação fundamentais  para o exercício eficaz da 

profissão. 

 Percentagem elevada de PD (76,7%) que realizaram formação. 

Oportunidades de melhoria 

 Aumentar o nº de PND a realizar formação para melhoria do seu desempenho na 

profissão (50%). 

 Aumentar a bolsa de formadores do Agrupamento no quadro da formação contínua, 

habilitados a dar resposta às necessidades de formação dos profissionais do 

Agrupamento. 

 Aumentar o número de acreditações e creditações de Ações de Formação Contínua 

de professores a dinamizar por formadores do Agrupamento. 

 Aperfeiçoar as propostas de Formação Contínua, permitindo uma maior 

concordância com as exigências do atual sistema educativo.  

OP41. Reconhecer e valorizar o mérito e incentivar a melhoria 

A Diretora reconheceu o mérito de pessoal docente e não docente em momentos formais e 

valorizou frequentemente os elementos da comunidade educativa em diversas situações 
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não formais, nomeadamente nas reuniões com as diferentes estruturas intermédias, com o 

pessoal não docente e alunos. 

6.4. OE 18 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA MELHORIA E QUALIDADE 

OP42. Intensificar a cultura de avaliação interna e a autorregulação no 

processo de construção da melhoria 

A equipa de autoavaliação engloba elementos de todos os setores da comunidade 

educativa. No entanto, dadas as características do trabalho efetuado ao longo do presente 

ano letivo apenas participaram nos trabalhos o grupo representante do pessoal docente. 

No início do ano letivo foram divulgados os resultados do trabalho efetuado no ano letivo 

anterior, relatórios CAF e PAM, nas reuniões gerais de PD e PND, Conselho geral, reuniões 

de encarregados de educação e alunos. 

Objetivo Estratégico 18 - Consolidação do sistema de gestão da melhoria e  

qualidade 

 Objetivos 
operacionais 

Indicadores Metas 
Valor 
obtido 

OP42. Intensificar 

a cultura de 

avaliação interna 

e a 

autorregulação 

no processo de 

construção da 

melhoria 

Grau de abrangência da constituição da equipa de autoavaliação 100% 100% 

N.º de sessões de divulgação dos resultados da autoavaliação 
(RG, 1dep, 1 pais, 1alunos, CG) 

4 5 

Número de sessões de divulgação do PAM 2 1 

% de departamentos envolvidos diretamente na autoavaliação do 
agrupamento 

100% 100% 

Implementação da framework de sala de aula - - 

OP43. Gerir a 

organização em 

função dos 

indicadores 

recolhidos e das 

metas 

estabelecidas 

% de departamentos envolvidos diretamente na construção e 
monitorização do PAM  

100% 100% 

Taxa de consecução das metas do PAM  75% --- 

Alteração da ação diretiva e dos procedimentos na sequência da 
autoavaliação e monitorização da ação 

Sim Sim 

Oportunidades de melhoria contempladas na reformulação de 
documentos           

Sim Sim 
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Relativamente aos processos de autoavaliação podemos constatar um maior envolvimento 

do pessoal docente na sequência da alteração intencional das metodologias de trabalho.  

OP43. Gerir a organização em função dos indicadores recolhidos e das metas 

estabelecidas 

Na sequência do diagnóstico efetuado e após identificação dos aspetos e áreas de melhoria, 

foram selecionadas as ações a incluir no PAM e nomeadas equipas para o planeamento das 

mesmas. Dada a aprovação tardia do Projeto Educativo e a necessidade de proceder à 

articulação dos diferentes documentos, algumas ações do PAM encontram-se ainda em fase 

de finalização. 

O processo de monitorização dos resultados foi efetuado trimestralmente pela equipa de 

autoavaliação e a avaliação do grau de consecução das metas do PE, elaborada no final do 

ano letivo, contou com a colaboração de dezassete equipas de trabalho, que integraram no 

total 67 docentes. 

Oportunidades de melhoria 

- Atribuição de crédito horário à equipa de autoavaliação que permita a concretização, com 

qualidade, do elevado número de processos a realizar ao longo do ano; 

- Continuar a atualização dos diferentes instrumentos de recolha de forma a reduzir a 

margem de erro das respostas para que os dados sejam fidedignos; 

- Desencadear processos com impacto relevante na monitorização do trabalho realizado 

pelo PND. 
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III -  CONCLUSÃO 

Do trabalho realizado realça-se a estratégia de integração e envolvimento de um elevado 

número de docentes na construção e monitorização do Projeto Educativo do Agrupamento, 

bem como, o seu contributo para a elaboração do presente relatório. 

A estrutura atual do projeto educativo permitiu pela primeira vez a regulação eficaz e 

mensurável do grau de consecução das metas estabelecidas para o presente ano letivo. 

O processo de recolha de informação, através de inquirição por questionário online, 

evidenciou uma melhoria significativa e foi facilitador do tratamento dos dados. No 

entanto, continuam a persistir dificuldades ao nível da responsabilidade e rigor no seu 

preenchimento que, nalguns casos, são consequência de divergentes interpretações de 

algumas questões. A consciência destes obstáculos conduziu a uma 

reformulação/atualização constante dos diferentes instrumentos de recolha de forma a 

ultrapassar os constrangimentos detetados. 

O processo de avaliação permitiu ainda uma perceção clara de alguns indicadores que 

carecem de ajuste de forma a articulá-los com as respetivas metas. 

Esta modalidade de trabalho colaborativo permitiu uma compreensão mais abrangente dos 

processos de autoavaliação, da sua importância e impacto na gestão da melhoria e 

qualidade, obrigando a uma reflexão crítica sobre os objetivos traçados no Projeto 

Educativo. O elevado grau de consecução das metas definidas para o presente ano letivo 

constitui uma evidência da melhoria da qualidade e a eficácia dos processos encetados. 

 


