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I.	INTRODUÇÃO	

“A	 autoavaliação	 das	 escolas	 deve	 ser	 um	 processo	 construído	 no	 respeito	 pela	 autonomia	 dos	

profissionais	e	das	comunidades	educativas,	desejado	e	assumido	por	estes	como	uma	necessidade	de	

conhecimento	 profundo,	 sistemático	 e	 crítico	 da	 respetiva	 realidade	 social,	 organizacional	 e	

educacional,	 sem	 imposições	 administrativas	 ou	 quaisquer	 consequências	 suscetíveis	 de	 ser	

interpretadas	 ou	 representadas	 como	 sanções	 negativas,	 ou	 seja,	 um	 processo	 comprometido	 com	

determinados	valores,	de	natureza	essencialmente	 formativa	e	 conducente	a	uma	melhoria	global	e	

sustentada	de	todos	os	dispositivos,	estratégias	e	práticas	que	visem	uma	educação	de	qualidade	em	

termos	científicos,	pedagógicos	e	democráticos1”.	

O	 Agrupamento	 de	 Escolas	 José	 Belchior	 Viegas	 procura	 a	 excelência	 com	 o	 principal	 objetivo	 de	

melhorar	 a	 qualidade	 do	 seu	 serviço	 educativo	 enquanto	 instituição	 educativa.	 Nesta	 linha,	 o	

agrupamento	 tem	 procurado,	 ao	 longo	 dos	 últimos	 anos,	 instituir	 uma	 cultura	 de	 avaliação,	 numa	

perspectiva	 proativa	 de	 que	 a	 implementação	 da	 autoavaliação	 oferece	 à	 Escola	 uma	 oportunidade	

para	aprender	a	conhecer-se,	através	de	uma	efetiva	melhoria	contínua,	no	sentido	de	alcançar		o	seu	

objetivo	primordial:	a	formação	integral	das	crianças	e	jovens.	

O	regime	de	autonomia,	administração	e	gestão	definido	pelo	DL	n.º	75/2008	de	22	de	abril,	alterado	

pelos	decretos-leis	n.º	224/2009,	de	11	setembro	e	137/2012,	de	2	julho,	reforça	a	ideia	de	que	cada	

escola	 ou	 agrupamento	 tem	 de	 elaborar	 o	 seu	 relatório	 de	 autoavaliação	 que	 é	 “o	 documento	 que	

procede	à	 identificação	do	grau	de	concretização	dos	objetivos	 fixados	no	Projeto	Educativo	 (PE),	à	

avaliação	das	atividades	realizadas	pelo	agrupamento,	bem	como	à	avaliação	da	organização	e	gestão,	

designadamente	o	que	diz	respeito	aos	resultados	escolares	e	à	prestação	do	serviço	educativo”.		

As	 organizações	 escolares	 devem	 revelar	 práticas	 consistentes	 e	 sistemáticas	 de	 recolha	 de	

informação	do	seu	desempenho	e	é	manifesta	a	importância	atribuída	à	autoavaliação	como	forma	de	

autorregulação	e	promoção	da	melhoria	contínua.	Estes	procedimentos	devem	ser	efetuados	de	forma	

intencional	e	sistemática,	mostrando	não	só	que	as	dinâmicas	de	autoavaliação	estão	 interiorizadas,	

mas	também	que	o	processo	é	sustentável	e	permite	a	definição	de	novas	estratégias	mobilizadoras	da	

melhoria	 da	 organização	 escolar	 e	 das	 práticas	 profissionais,	 com	 repercussões	 positivas	 nas	

condições	da	prestação	do	serviço	educativo.	Assim,	e	neste	contexto,	a	autoavaliação	define-se	como	

um	 instrumento	 indispensável	 à	 promoção	 da	 qualidade	 educativa	 e	 à	 melhoria	 da	 qualidade	 das	

organizações	escolares.		

																																																								
1	Afonso, Almerindo Janela (2010). Notas sobre auto-avaliação da escola pública como organização educative complexa. Revista ELO 17 –	
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Acreditamos	que	a	escola	é	um	lugar	onde	se	aprende	pelo	trabalho,	que	oferece	ferramentas	para	a	

vida	 e	 que	 encoraja	 os	 alunos	 a	 acreditar	 nos	 seus	 talentos.	 Assegura	 a	 todos	 a	 conclusão	 da	

escolaridade	obrigatória,	a	continuação	dos	estudos	e	a	integração	no	mundo	do	trabalho.	

No	 ano	 letivo	 2021/2022	 implementou-se	 em	 todo	 o	 agrupamento	 a	 semestralidade.	 Mas	 esta	

implementação	 foi	 muito	 condicionada	 pela	 realidade	 vivida	 no	 agrupamento,	 consequência	 da	

situação	 atual	 que	 o	 país	 atravessa	 (Covid-19)	 	 e	 que	 fez	 com	 que,	 praticamente	 o	 ano	 todo,	 os	

professores	se	encontrassem	numa	situação	de	ensino	misto,	com	alunos	em	sala	de	aula	e	outros	em	

casa.		

Neste	sentido,	a	equipa	procedeu	à	auscultação	e	à	participação	abrangente	da	comunidade	educativa	

(professores,	encarregados	de	educação	e	alunos	a	partir	do	2º	ciclo)	através	de	um	questionário	de	

monitorização	da	 semestralidade	 (2º	período)	 com	vista	 à	 implementação	de	 ações	que	veiculem	a	

sua	 autorregulação	 e	 articulou	 a	 sua	 atuação	 com	 os	 diferentes	 órgãos	 e	 estruturas	 pedagógicas:	

direção,	conselho	pedagógico,	departamentos	curriculares,	grupos	disciplinares,	conselho	de	diretores	

turma	e	diretores	de	turma.	

A	 avaliação	 interna	 do	 agrupamento	 resulta	 de	 um	processo	 contínuo	 e	 sistemático	 que	 tem	 como	

objetivos	não	só	apreciar	a	implementação	e	evolução	das	metas	educativas,	a	fim	de	as	ajustar,	mas	

também	 fundamentar	a	 tomada	de	decisões	e	prestar	 contas	a	 toda	a	 comunidade	educativa.	Neste	

quadro	de	sistematização	da	prática	de	avaliação	interna,	bem	como	da	implementação	de	um	sistema	

de	 gestão	 da	 qualidade,	 realizou-se	 este	 relatório	 no	 sentido	 de	 aferir	 o	 grau	 de	 satisfação	

relativamente	 à	 Escola,	 fazendo-se	 um	balanço	 de	 cada	 área	 de	 intervenção,	 valorizando	 os	 pontos	

fortes	 e	 indicando	 os	 caminhos	 para	 a	 melhoria	 dos	 resultados	 académicos,	 do	 planeamento	 e	

articulação	do	serviço	educativo	e	do	processo	de	autoavaliação.	A	equipa	de	autoavaliação	foi	coesa,	

solidária	e	empenhada	na	consecução	do	objetivo	cimeiro,	que	é	construir	um	agrupamento	melhor.	

Este	 relatório	 tem	 como	 principal	 objetivo	 proceder	 à	 apresentação	 do	 processo	 de	 autoavaliação	

realizado	 no	 Agrupamento	 de	 Escolas	 José	 Belchior	 Viegas	 (AEJBV)	 no	 ano	 letivo	 2021/2022	 e	

permite	identificar	com	clareza	as	boas	práticas	do	Agrupamento	e	das	áreas	a	melhorar,	com	vista	à	

consecução	dos	seguintes	objetivos:		

● monitorizar	e	avaliar	a	consecução	das	metas	do	PE,	

● contribuir	para	a	melhoria	da	educação	(inclusiva),	

● identificar	pontos	fortes	e	oportunidades	de	melhoria,	
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● incentivar	 processos	 e	 ações	 de	 mudança	 interna	 a	 nível	 organizacional,	 desenvolvimento	

curricular,	ensino	e	aprendizagem	bem	como	formação	contínua,	

● estimular	o	debate	para	promover	a	melhoria	da	qualidade	do	serviço	educativo,	da	organização	

da	escola	e	dos	níveis	de	eficiência	e	eficácia.	
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II.	METODOLOGIA	

A	 monitorização	 dos	 resultados,	 realizada	 através	 da	 utilização	 de	 plataformas	 de	 trabalho	

colaborativo	 e/ou	 o	 recurso	 a	 formulários	 online,	 facilitou	 a	 recolha	 e	 tratamento	 da	 informação	

recolhida.		

O	balanço	da	semestralidade,	decorreu	da	aplicação	de	um	formulário	online,	no	final	do	ano	letivo,	a	

professores,	encarregados	de	educação	e	alunos	(do	2º	ciclo	ao	secundário)	(Ver	Tabela	1).	

Tabela	1-	Universo	estatístico	dos	respondentes	
UNIVERSOS	 2021-2022	
Professores	 	85	%	

Encarregados	de	Educação	 35	%	

Alunos	(do	2º	ciclo	ao	secundário)	 74	%		

O	 tratamento	 da	 informação	 necessária	 à	 avaliação	 final	 do	 corrente	 ano	 letivo	 foi	 realizado	 por	

equipas	de	trabalho	nomeadas	para	o	efeito.	

Os	 resultados	 serão	 apresentados	 em	 Conselho	 Pedagógico	 e	 Conselho	 Geral,	 divulgados	 nas	

diferentes	 estruturas	de	orientação	educativa	 e	partilhados	na	página	web	e	plataforma	moodle	do	

agrupamento.	

As	áreas	de	intervenção	a	avaliar	seguirão	a	seguinte	sequência:	

• Resultados	

• Promoção	de	Reconhecimento	do	Mérito	

• Balanço	da	Implementação	da	Semestralidade	

• Estratégia	de	Educação	para	a	Cidadania	

! Projeto	Educação	para	a	Saúde	

• Eficácia	das	Medidas	de	Suporte	à	Aprendizagem	e	à	Inclusão	

! Integração	de	alunos	estrangeiros	

! Apoio	Psicológico	

! Terapia	da	Fala	

! Terapia	Ocupacional	

! Apoio	Tutorial	Específico	(e	tutorias)	

• Intervenção	Vocacional	

• Acompanhamento	dos	alunos	à	saída	dos	ensinos	básico	e	secundário		

• Projetos	

o Filosofia	para	Crianças	
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o Ubuntu	

o Erasmus	

o Teach	for	Portugal	

o Desporto	Escolar	

o Escola	em	Movimento	/	AEJBV22	

o Projeto	Cultural	de	Escola	

• AAAFs	

• AECs	

• Biblioteca	Escolar	

• Plano	de	Formação	Interna	 	
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III.	RESULTADOS	

Tabela	2-	Universo	de	alunos	do	Agrupamento	

	 2020/2021	 2021/2022	
Inscritos	 Avaliados	 Inscritos	 Avaliados	a)	

Pré-escolar	 230	 230	 230	 230	
1º	Ciclo	 422	 421	 441	 432	
2º	Ciclo	 238	 238	 241	 239	
3º	Ciclo	 378	 378	 394	 389	

Secundário	 307	 296	 289	 283	
Total	do	Agrupamento	 1575	 1569	 1595	 1573	

a)	 Os	 alunos	 estrangeiros	 oriundos	 da	 Ucrânia	 não	 se	 encontram	 contemplados	 nos	 alunos	 avaliados	 (de	 acordo	 com	
informação	proveniente	da	DGE,	de	8	de	Junho	de	2022)	

De	 acordo	 com	o	PE,	 e	 tendo	 em	 conta	 o	 principal	 objetivo	do	 agrupamento	 –	 sucesso	 educativo	 e	

qualidade	 das	 aprendizagens,	 linha	 orientadora	 I	 -,	 cabe-nos	 a	 nós,	 equipa	 de	 autoavaliação	 do	

agrupamento,	proceder	à	aferição/avaliação	dos	resultados	escolares,	entendidos	não	só	na	ótica	dos	

resultados	 académicos,	 mas	 também	 das	 competências	 que	 os	 alunos	 desenvolvem	 a	 fim	 de	 se	

tornarem	cidadãos	informados	e	interventivos,	na	perspetiva	da	prestação	de	um	serviço	público	de	

educação	de	qualidade.		
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1. PRÉ-ESCOLAR	

O	Departamento	do	Pré-Escolar,	este	ano	 letivo	e,	 tendo	por	base	o	referido	na	brochura	“Planear	e	

Avaliar	na	Educação	Pré-Escolar”	 (2021)	e	nas	Orientações	Curriculares	para	o	Pré-Escolar	 (2016),	

realizou	algumas	alterações	na	forma	de	comunicar	a	avaliação,	sendo	que	a	mesma	passou	a	compor-

se	 apenas	 por	 textos	 descritivos	 deixando	 de	 se	 realizar	 a	 classificação	 com	 os	 parâmetros	 de	

“progride”	e	“não	progride”	

“Conforme	é	enfatizado	nas	OCEPE	(2016),	a	avaliação	na	educação	pré-escolar	é	formativa…”	

Neste	contexto	de	avaliação	nem	todas	as	práticas	avaliativas	habitualmente	utilizadas	noutros	níveis	de	educação/ensino	

de	ensino	são	adequadas,	nomeadamente	as	de	natureza	classificativa…”	(Planear	e	Avaliar	na	Educação	Pré-Escolar,	2021,	

p.128)	

“…	 a	 avaliação	 das	 aprendizagens	 das	 crianças	 em	 formatos	 que	 não	 se	 enquadram	 na	 perspetiva	 de	 avaliação	 aqui	

apresentada	tem	feito	surgir	práticas	que	se	tornam	incoerentes	com	o	preconizado	nas	OCEPE.	Por	exemplo,	quando	se	

apresenta	uma	avaliação	com	percentagens	de	competências	por	áreas	de	conteúdo,	e	com	a	menção	de	“adquiridas/não	

adquiridas/em	aquisição”.	(Planear	e	Avaliar	na	Educação	Pré-Escolar,	2021,	p.137)	

Assim,	apenas	se	contabiliza	o	total	de	alunos	que	frequentaram	o	Pré-escolar.	

Tabela	3	–	Taxa	de	sucesso	no	Pré-Escolar	

	 Total	de	alunos	

19/20	 20/21	 21/22*	

Não	Finalistas	 155	 139	 151	

Finalistas	 85	 91	 79	

*	Este	relatório	contempla	nove	grupos	da	educação	pré-escolar,	uma	vez	que	a	educadora	do	grupo	

N3_GA	se	encontra	de	baixa	médica.	

A	 avaliação	 realizou-se	 a	 partir	 do	 preenchimento	 de	 uma	 tabela	 com	 os	 pontos	 mais	 relevantes	

referidos	por	cada	educadora	no	final	do	ano.	Concluiu-se	que:	

• A	maioria	das	crianças	são	assíduas,	exceto	alguns	casos	pontuais;	

• Verifica-se	 uma	 progressiva	 motivação	 de	 grande	 parte	 das	 crianças	 pelas	 atividades	

desenvolvidas	 no	 jardim	 de	 infância.	 O	 grupo	 N3_GD	 apresentou	 necessidade	 de	 grande	

diversidade	de	estratégias	para	uma	maior	motivação	e	envolvimento;	

• Verificam-se	progressos	nas	aprendizagens	das	crianças	ao	nível	das	diferentes	áreas.	A	área	

de	 formação	 pessoal	 e	 social	 foi	 aquela	 onde	 foram	 referidos	mais	 aspetos	 que	 carecem	 de	

maior	 atenção,	nomeadamente	pela	 existência	de	 crianças	 com	problemas	 comportamentais,	

nos	 grupos	 N3_GD,	 COR_GA	 e	 N2_GA	 e	 pela	 dificuldade	 de	 algumas	 crianças	 assumirem	
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pequenas	 responsabilidades,	 atribuídas	 pelo	 adulto,	 em	 relação	 aos	 grupos	N3_GD	 e	N3_GB.	

Têm	 sido	 desenvolvidas	 estratégias	 globais	 com	 os	 grupos	 e	 feitos	 encaminhamentos	 para	

avaliação	psicológica	em	alguns	casos	pontuais.	Ao	nível	da	área	de	Expressão	e	Comunicação	

verifica-se	que	há	várias	crianças	com	dificuldades	ao	nível	da	expressão	oral,	em	especial	na	

articulação	de	sons,	sendo	que	algumas	já	estão	a	ser	acompanhadas	em	terapia	da	fala.	Têm	

sido	aplicadas	diversas	estratégias;	

• Os	 professores	 das	 AAAF	 consideram	 que	 as	 crianças	 progrediram,	 mostrando-se	

participativas	 e	 motivadas.	 Destacaram	 o	 grupo	 N3_GD	 como	 sendo	 o	 mais	 difícil	 por	 ter	

crianças	muito	desestabilizadoras,	apesar	de	também	se	terem	envolvido.	

	

Pontos	Fortes	

• O	 trabalho	 com	 as	 duas	 terapeutas	 da	 Fala	 contribuiu	 para	 a	 melhoria	 na	 área	 da	

linguagem	oral	 e	 abordagem	 à	 escrita	 –	 áreas	 onde	 os	meninos	 apresentavam	 grandes	

dificuldades.	
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2.	1º	CICLO	

Dos	441	alunos	inscritos	no	1º	ciclo,	foram	avaliados	432,	tendo	sido	aprovados	430,	o	que	corresponde	a	

uma	taxa	de	sucesso	de	99,7%	e	de	transição	de	99,5%.	

Os	alunos	estrangeiros	oriundos	da	Ucrânia	não	se	encontram	contemplados	nos	cálculos	de	sucesso	

ou	transição	(de	acordo	com	informação	proveniente	da	DGE,	de	8	de	Junho	de	2022).	

De	seguida,	apresentam-se	os	valores	percentuais	do	Sucesso	Escolar,	a	tendência	e	a	consecução	do	

objetivo	perante	a	meta,	por	ano	de	escolaridade.	

Tabela	4	–	Evolução	da	taxa	de	sucesso	no	1º	Ciclo	

TAXAS	DE	
SUCESSO	

ANO	LETIVO	 AVALIAÇÃO	DOS	
RESULTADOS	

2017/18	 2018/19	 2019/20	 2020/21	 2021/22	 Acum	 Tend	 Meta	 Obj	
1º	
Ciclo	

1º	ano	 100	 100	 100	 100	 100,0	 100,0	 POS	 	 	
2º	ano	 89,3	 94,6	 91	 99	 98,8	 96,6	 POS	 	 	
3º	ano	 94,5	 97,4	 99,1	 100	 100,0	 99,4	 POS	 	 	
4º	ano	 95,5	 98,3	 99,2	 97,34	 100,0	 98,9	 POS	 98	 SIM	
Total	 94,8	 97,6	 97,3	 99,1	 99,5	 98,7	 POS	 	 	

	

Observa-se	que	a	meta	foi	superada	e	que	a	tendência	de	crescimento	é	positiva,	já	que	a	média	deste	

ano	é	superior	à	alcançada	nos	últimos	cinco	anos	letivos.		

	

	

Gráfico	1	–	Evolução	da	taxa	de	sucesso,	por	ano	de	escolaridade,	no	1º	Ciclo	

	
	
	
	
	

2017/2018	 2018/2019	 2019/2020	 2020/2021	 2021/2022	
1.º	ano	 100.00%	 100.00%	 100.00%	 100.00%	 100.00%	

2.º	ano	 89.30%	 94.60%	 91.00%	 99.00%	 98.70%	

3.º	ano	 94.50%	 97.40%	 99.10%	 100.00%	 100.00%	

4.º	ano	 95.50%	 98.30%	 99.20%	 97.34%	 100.00%	

88.00%	

90.00%	

92.00%	

94.00%	

96.00%	

98.00%	

100.00%	
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Tabela	5	–	Comparação	dos	valores	absolutos	e	percentuais	dos	alunos	aprovados	nos	três	últimos	anos	
letivos,	por	ano	de	escolaridade.	

Ano	
Total	de	alunos	 Total	de	avaliados	 Nº	de	transitados	 Nº	de	retidos	 %	Sucesso	 %	transição	

19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	

1.º	 88	 119	 128	 88	 119	 122	 88	 119	 122	 0	 0	 0	 100	 100	 100	 100	 100	 100	

2.º	 101	 97	 112	 100	 97	 111	 91	 96	 109	 9	 1	 2	 91	 98,9	 98,8	 91	 98,9	 98,8	

3.º	 112	 92	 106	 112	 92	 104	 111	 92	 104	 1	 0	 0	 99,1	 100	 100	 99,1	 100	 100	

4.º	 120	 113	 95	 119	 113	 95	 118	 110	 95	 1	 3	 0	 99,2	 97,3	 100	 99,2	 97,3	 100	

TT	 421	 421	 441	 419	 421	 432	 408	 417	 430	 11	 4	 2	 97,3	 99,1	 99,5	 97,4	 99,1	 99,5	

Verifica-se	que	a	taxa	de	sucesso	e	transição	melhorou	face	aos	anos	anteriores,	exceto	no	2º	ano	de	

escolaridade,	dado	o	número	de	retenções	ser	superior.		

Continua	 a	 ser	 no	 2º	 ano	 que	 se	 verifica	 o	 maior	 	 número	 de	 níveis	 negativos	 a	 Português	 e	 a	

Matemática,	inclusivamente	em	ambas	as	disciplinas	(gráfico	abaixo).	

Neste	 ano	 letivo	 não	 se	 observam	 níveis	 negativos	 às	 disciplinas	 de	 Português	 e	 Matemática,	 em	

simultâneo,	 nos	1º	 e	 4º	 anos.	No	3º	 ano	 existe	 apenas	um	aluno	nestas	 circunstâncias.	 Também	se	

verificam	mais	níveis	negativos	a	Matemática	quando	comparados	com	o	Português.	Sublinha-se	que	a	

carga	horária	no	1º	ano	é	superior	a	Português	o	que	pode	justificar	a	maior	dificuldade	na	disciplina	

de	Matemática.		

	

Gráfico	2	-	Número	de	alunos	que	obtiveram	avaliação	negativa	a	Português,	a	Matemática	e	a	Português	e	Matemática	

simultaneamente		

	

Oportunidades	de	melhoria:	

• Extensão	das	assessorias	de	matemática	aos	2º	e	3º	anos.	

• Rever	as	ponderações	dos	domínios		

• Rever	os	critérios	de	transição/progressão	dos	anos	intermédios	de	ciclo	
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3.	2º	CICLO	

Dos	241	alunos	inscritos	no	2º	ciclo,	foram	avaliados	239,	tendo	sido	aprovados	237,	o	que	corresponde	a	

uma	taxa	de	sucesso	de	99,2%	e	de	transição	de	98,3%.	

Tabela	6	-	Taxas	de	sucesso,	de	transição	e	de	abandono	dos	alunos	do	2.º	ciclo,	no	ano	letivo	2021/2022,	por	ano	
de	escolaridade	e	ciclo	

	 Alunos	inscritos	 Alunos	avaliados	 Alunos	aprovados	
Taxa	de	sucesso	(%)	 Taxa	de	transição	

(%)	
Taxa	de	abandono	

(%)	Obtida	 Meta	

	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	

5.º	 114	 123	 114	 114	 123	 113	 114	 123	 112	 100	 100	 99,2	 100	 ----	 —	 100	 100	 98,2	 0	 0	 0	

6.º	 136	 115	 127	 136	 115	 126	 136	 114	 125	 100	 99,1	 99,2	 98	 98	 —	 100	 99,1	 98,4	 0	 0	 0	

2.º	C	 250	 238	 241	 250	 238	 239	 250	 237	 237	 100	 99,6	 99,2	 99	 98	 —	 100	 99,6	 98,3	 0	 0	 0	

No	2º	Ciclo,	o	número	de	alunos	 inscritos	apresentado	não	corresponde	ao	número	de	alunos	avaliados.	

Este	facto	deve-se	à	existência	de	um	aluno	do	5º	ano	não	ter	sido	avaliado	por	ser	proveniente	da	Ucrânia	

e	 acolhido	 em	Portugal	 devido	 à	 situação	de	 guerra	 que	 se	 vivencia	 no	 seu	país,	 sendo	 a	 sua	 avaliação	

assegurada	 pelas	 entidades	 educativas	 ucranianas.	 No	 6.º	 ano	 existe	 uma	 aluna	 não	 avaliada	 por	 se	

encontrar	ao	abrigo	do	Dec.	Lei	n.º	54/2018	de	6	de	julho	-	artigo	24.º.	

Relativamente	à	taxa	de	sucesso	do	2º	Ciclo	de	2021/2022		(99,2%),	a	mesma	foi	um	pouco	mais		baixa,	em	

comparação	com	o	ano	letivo	anterior	(99,6%),	correspondendo	à	retenção	de	2	alunos.		

Relativamente	à	taxa	de	transição	do	2º	Ciclo	de	2021/2022	(98,3%),	verificou-se	um	decréscimo	de	1,3%.	

Salienta-se	que	no	5.º	ano	existe	um	aluno	que	transitou	embora	tenha	apresentado	5	níveis	inferiores	a	

três.	O	mesmo	encontra-se,	neste	ano	 letivo,	ao	abrigo	do	Dec.	Lei	n.º	54/2018	de	6	de	 julho	-	medidas	

seletivas,	tendo	o	Conselho	de	Turma	proposto,	na	avaliação	final	do	2.º	semestre,	a	aplicação	de	medidas	

adicionais	já	no	início	do	próximo	ano	letivo	(2022/2023).	

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

TAXAS	DE	
SUCESSO	

ANO	LETIVO	 AVALIAÇÃO	DOS	RESULTADOS	

2017/18	 2018/19	 2019/20	 2020/21	 2021/22	 Acum	 Tend	 Meta	 Obj	 Resultado	
Nacional	

2º	
Ciclo	

5º	ano	 96.7	 99.2	 100	 100	 99,2	 99,2	 Neg	 	 	 	

6º	ano	 96.4	 100	 100	 99.1	 99,2	 99,2	 Pos	 98,0	 	 	

Total	 96.6	 99.6	 100	 99.6	 99,2	 99,3	 Neg	 98,0	 	 	

Relativamente	à	 taxa	de	sucesso	do	5ºano,	a	qual	 tinha	uma	tendência	crescente	desde	2017/2018,	

verificou-se	este	ano	letivo	um	pequeno	decréscimo	de	0,9	%,	uma	vez	que	a	taxa	de	sucesso	deixou	

de	ser	100%	e	passou	para	99,1%.		
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No	que	respeita	à	taxa	de	sucesso	do	6º	ano,	existiu	uma	evolução	positiva	ao	longo	de	3	anos	letivos	

consecutivos.	Tal	facto	não	se	verificou	no	ano	anterior	2020/2021,	nem		no	ano	corrente	2021/2022,	

mantendo-se	aproximadamente	nos	99,2%.	

Tabela	8	–	Valores	absolutos	e	percentuais	dos	alunos	avaliados	e	respetivo	número	de	níveis	inferiores	
a	três	

	 Níveis	inferiores	a	3	 	

	
Nº	de	alunos	avaliados	 0	 1	 2	 3	ou	+	

Taxa	de	alunos	
transitados	com	0	níveis	

inferiores	a	3	

19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	

5.º	
ano	 114	 122	 113	 112	 109	 83	 1	 9	 11	 1	 4	 8	 0	 0	 11	 98,2	 89,3	 73,5	

6.º	
ano	 136	 115	 126	 131	 109	 102	 4	 6	 11	 1	 0	 12	 0	 0	 1	 96,3	 94,7	 81,0	

2.º	
Ciclo	 250	 237	 239	 243	 218	 185	 5	 15	 22	 2	 4	 20	 0	 0	 12	 97,2	 92,4	 77,4	

Relativamente	ao	5º	ano,	verifica-se	um	decréscimo	de	alunos	a	transitar	com	zero	níveis	inferiores	a	

3,	por	comparação	com	os	dois	últimos	anos	letivos,	sendo	a	taxa	de	alunos	transitados	de	73,5%.	

No	6º	ano,	também	se	verifica	um	decréscimo	de	alunos	aprovados	com	zero	níveis	inferiores	a	três,	

em	comparação	com	os	dois	anos	 letivos	anteriores,	 sendo	a	 taxa	de	aprovação	deste	ano	 letivo	de	

81,0%.	

No	global	do	2º	Ciclo,	a	percentagem	de	alunos	que	transitou	com	0	níveis	inferiores	a	3,	ficou	abaixo	

dos	dois	anos	letivos	transatos	(desvio	negativo	de	15%	relativamente	ao	ano	de	2020/	2021).	

Ao	comparar	a	 taxa	de	 transição	do	6.º	ano	 (81,0%)	deste	ano	 letivo	com	a	mesma	 taxa	do	5.º	ano	

(89,3%)	relativa	ao	ano	anterior	(2020/2021),	verifica-se	um	ligeiro	decréscimo.	Contudo,	salienta-se	

que	o	universo	dos	alunos	avaliados	não	é	igual,	sendo	superior	em	4.	

Da	análise	da	tabela	seguinte	pode-se	inferir	que,	no	5º	ano,	em	qualquer	um	dos	três	parâmetros	de	

análise,	 relativamente	 a	 Português	 e	 Matemática,	 por	 comparação	 com	 o	 ano	 letivo	 2020/2021,	

verifica-se	um	decréscimo	de	alunos	em	situação	de	transição	com	níveis	inferiores	a	3,	a	Português.	

Relativamente	 à	 disciplina	 de	Matemática	 e/ou	 cumulativamente,	 nas	 duas	 disciplinas,	 verificou-se	

um	acréscimo.	

No	 6º	 ano,	 a	 situação	 por	 comparação	 com	 o	 ano	 letivo	 2020/2021,	 é	 semelhante	 à	 do	 5º	 ano.	

Manteve-se	 um	 decréscimo	 na	 disciplina	 de	 Português	 e	 um	 acréscimo	 muito	 significativo	 na	

disciplina	de	Matemática.		
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Tabela	 9	 –Valores	 absolutos	 dos	 alunos	 avaliados	 e	 respetivos	 níveis	 inferiores	 a	 três	 nas	 disciplinas	 de	
Português	e	de	Matemática	,	no	ano	letivo	2019/2020,	2020/2021	e	2021/2022,	no	2º	ciclo	

	
	
	

Alunos	avaliados	 Nível	<3	a	Português	e	
	Nível	>2	Matemática	

Nível	>2	a	Português	e	
	Nível	<3	Matemática	

Nível	<3	a	Português	e	
	Nível	<3	Matemática	

	 	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	

4º	
Português	 119	 113	 -	

4	 3	 -	 4	 5	 -	 1	 3	 0	
Matemática	 119	 113	 -	

5.º	

Português	 114	 122	 113	 0	 4	 2	 2	 7	 19	 0	 2	 7	
Matemática	 113	 122	 112	

Nº	de	alunos	que	transitam	com…	 0	 4	 2	 2	 7	 19	 0	 2	 7	

6.º	

Português	 134	 114	 125	
1	 2	 1	 4	 3	 17	 0	 0	 1	

Matemática	 134	 114	 125	

Nº	de	alunos	que	transitam	com…	 1	 2	 1	 4	 3	 17	 0	 0	 0	

2.º	
C	

Português	 248	 236	 238	
1	 6	 6	 3	 10	 36	 0	 2	 7	

Matemática	 247	 236	 237	

Salienta-se	o	facto	de	terem	sido	contabilizados,	na	disciplina	de	Português,	dois	alunos	inscritos	em	

Português	Língua	Não	Materna	(PLNM).	

No	global,	no	2º	Ciclo,	ao	que	respeita	aos	níveis	inferiores	a	três	na	disciplina	de	Português	não	houve	

qualquer	 alteração.	 Na	 disciplina	 de	 Matemática	 e/ou	 cumulativamente,	 nas	 duas	 disciplinas,	

constata-se	 um	 aumento	 acentuado	 do	 número	 de	 alunos	 a	 transitar	 com	 nível	 inferior	 a	 três	 na	

Matemática.	

Por	observação	da	tabela	anterior,	constatou-se	que	dentro	do	universo	semelhante	de	alunos,	no	4.º	

ano,	 no	 ano	 letivo	 de	 2020/2021,	 o	 número	 de	 alunos	 que	 transita	 com	 nível	 inferior	 a	 três	 na	

disciplina	de	Português,	é	praticamente	 igual	ao	número	de	alunos	que	transita	com	nível	 inferior	a	

três	na	mesma	disciplina,	este	ano	letivo	e	que	frequentaram	o	5.º	ano	de	escolaridade.		

Tal	situação	não	se	verifica	com	a	disciplina	de	Matemática,	verificando-se	um	aumento	de	14	alunos	a	

transitar,	no	5.º	ano,	com	nível	inferior	a	três,	na	mesma	disciplina.	

Quando	se	compara	o	5º	ano	do	ano	letivo	de	2020/2021	com	o	6º	ano	deste	ano	letivo,	verifica-se	

que	a	maior	discrepância	é	no	número	de	alunos	que	transitam	com	nível	inferior	a	três	na	disciplina	

de	Matemática.	Esta	situação	é	semelhante	à	anterior.	
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4. 3º	CICLO	

Dos	 394	 alunos	 inscritos	 no	 3º	 ciclo,	 389	 	 foram	 avaliados,	 tendo	 sido	 aprovados	 383	 discentes,	 o	 que	

corresponde	a	uma	taxa	de	sucesso	de	98,5%	e	de	transição	de	97,2%.	

Tabela	10	-	Taxas	de	sucesso,	de	transição	e	de	abandono	dos	alunos	do	3.º	ciclo,	no	ano	letivo,	por	ano	
de	escolaridade	e	ciclo	

	 Alunos	inscritos	 Alunos	avaliados	 Alunos	aprovados	
Taxa	de	sucesso	(%)	

Taxa	de	transição	(%)	 Taxa	de	abandono	(%)	
Obtida	 Meta	

	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	

7.º	 128	 135	 120	 127	 135	 119	 126	 135	 116	 99,2	 100	 97,5	 100	 -	 —	 98,4	 100	 96,7	 0,0	 0	 0	

8.º	 120	 129	 138	 119	 129	 138	 117	 129	 136	 98,2	 100	 98,6	 100	 -	 —	 97,5	 100	 98,6	 0,0	 0	 0	

9.º	 130	 114	
136	
(122
+14)	

130	 114	
132	
(119	
+13)	

130	 111	
131	
(118	
+	13)	

100,
0	 97,4	 99,2	 97,0	 97	 —	 100	 97,4	 96,3	 0,0	 0	 0,7	

3ºC	 378	 378	 394	 376	 378	 389	 373	 375	 383	 99,2	 99,2	 98,5	 -	 -	 —	 98,6	 99,2	 97,2	 0,0	 0	 0,7	

Analisando	 a	 tabela	 acima,	 verificou-se	 que,	 em	 todos	 os	 anos	 de	 escolaridade,	 a	 taxa	 de	 transição	

diminuiu	ligeiramente	em	comparação	com	o	ano	letivo	2020/	2021.	O	mesmo	acontece	com	a	taxa	de	

sucesso,	à	exceção	do	9.º	ano,	onde	se	verifica	um	ligeiro	aumento.	

Salienta-se	que	no	9.º	 ano	estão	 contabilizados	14	alunos	da	 turma	Curso	de	Educação	e	Formação	

(CEF).	

Tabela	11-	Evolução	da	taxa	de	sucesso	no	3º	Ciclo		

TAXAS	DE	
SUCESSO	

ANO	LETIVO	 AVALIAÇÃO	DOS	RESULTADOS	

2017/18	 2018/19	 2019/20	 2020/21	 21/22	 Acum	 Tend	 Meta	 Obj	 Resultado	
Nacional	

3º	
Ciclo	

7º	ano	 86,1	 99,1	 99,2	 100	 97,5	 97,7	 Neg	 	 	 	

8º	ano	 92,7	 98,4	 98,3	 100	 98,6	 98,5	 Pos	 	 	 	

9º	ano	 92,8	 99,0	 100,0	 97,4	 99,2	 98,4	 Pos	 97,0	 Sim		 	

Total	 91,2	 98,8	 99,2	 99,2	 98,5	 98,4	 Pos	 97,0	 Sim	 	

Nos	 7º	 e	 8.º	 anos	 houve,	 este	 ano	 letivo,	 um	 ligeiro	 decréscimo	 em	 relação	 aos	 três	 anos	 letivos	

anteriores,	nos	quais	se	mantinha	uma	evolução	positiva.	

No	 9.º	 ano	 de	 escolaridade	 verificou-se	 um	 aumento	 da	 taxa	 de	 sucesso	 entre	 os	 anos	 letivos	 de	

2017/2018	 e	 2019/2020.	No	 ano	 de	 2020/2021	 houve	 uma	 ligeira	 descida,	 voltando	 a	 apresentar	

uma	desvio	positivo,	este	ano	letivo.	

No	global,	no	3º	Ciclo	verifica-se	que	a	taxa	de	sucesso	sofreu	ligeiros	aumentos	entre	2017/2018	e	

2019/2020.	No	ano	letivo	2020/2021	manteve-se,	verificando-se	um	ligeiro	decréscimo	no	ano	letivo	

2021/2022.	
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Tabela	12-	Valores	absolutos	e	percentuais	dos	alunos	avaliados	e	respetivo	número	de	níveis	inferiores	a	três	

	
Alunos	Avaliados	

N.º	de	níveis	inferiores	a	3	
	

0	 1	 2	 3	ou	+	
Taxa	de	alunos	

transitados	com	0	
níveis	inferiores	a	3	

	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	

6º	 136	 115	 126	 131	 109	 102	 4	 6	 11	 1	 0	 12	 0	 0	 1	 96,3	 94,7	 81,0	

7.º	 127	 135	 119	 101	 102	 90	 17	 18	 13	 5	 6	 7	 4	 9	 9	 79,5	 75,6	 75,6	

8.º	 119	 129	 138	 91	 108	 91	 16	 14	 26	 12	 5	 7	 0	 2	 14	 76,5	 83,7	 66,0	

9.º	 130	 114	 119	 94	 86	 88	 21	 14	 20	 15	 10	 11	 0	 4	 0	 72,3	 75,4	 74,0	

3.º	C	 376	 378	 376	 286	 296	 269	 54	 46	 59	 32	 21	 25	 4	 15	 23	 76,1	 78,3	 71,5	

Relativamente	ao	7º	ano,	este	ano	 letivo,	verifica-se	um	decréscimo	de	alunos	a	 transitar,	 com	zero	

níveis	inferiores	a	3,	por	comparação	com	os	dois	últimos	anos.	No	entanto,	a	taxa	de	transição	deste	

ano	 letivo	 com	zero	níveis	 inferiores	 a	 3	 continuou	 igual	 à	 anterior	 (75,6%).	 Convém	 referir	 que	o	

número	de	alunos	avaliados	sofreu	uma	redução	de	16	discentes	em	relação	ao	ano	letivo	anterior.			

No	que	respeita	ao	8º	ano,	analisa-se	um	decréscimo	de	alunos	aprovados	com	zero	níveis	inferiores	a	

três,	em	comparação	com	o	ano	letivo	anterior	(2020/2021).	Ao	contrário	do	ocorrido	no	7.º	ano	de	

escolaridade,	a	taxa	de	transição	com	zero	níveis	inferiores	a	três,	demonstra	uma	descida	acentuada	

(17,7%).	Refira-se,	ainda,	que	o	número	de	alunos	avaliados,	este	ano	letivo,	foi	superior	em	9.	

No	 9.º	 ano	 de	 escolaridade,	 o	 universo	 de	 alunos	 avaliados	 sofreu	 poucas	 alterações,	 pelo	 que	 o	

número	de	alunos	a	transitar	com	zero	níveis	inferiores	a	três,	aumentou	em	2.		

Realça-se	 que	 nos	 8.º	 e	 9.º	 anos,	 os	 alunos	 a	 transitar	 com	 1	 nível	 inferior	 a	 três	 aumentou	

significativamente,	em	relação	ao	ano	letivo	anterior.	

No	global	do	3ºCiclo,	a	(%)	de	alunos	que	transitam	com	0	níveis	inferiores	a	3,	diminuiu	em	relação	

aos	dois	últimos	anos	letivos.	Continua	a	verificar-se	um	aumento	de	alunos	que	transitam	com	1	nível	

inferior	 a	 três,	 pelo	 que	 a	 taxa	 de	 alunos	 transitados	 com	 0	 níveis	 inferiores	 a	 três,	 baixou	

comparativamente	 aos	 anos	 anteriores.	 Contudo,	 salienta-se	 que	 o	 número	 de	 discentes	 avaliados	

manteve-se	 praticamente	 igual.	 Ressalva-se	 que	 nesta	 tabela	 só	 estão	 contemplados	 os	 alunos	 do	

ensino	regular.	

Ao	comparar	a	taxa	de	transição	do	7.º	ano	(75,6%),	deste	ano	letivo,	com	a	mesma	taxa	do	6.º	ano	

(94,7%),	 relativa	 ao	 ano	 anterior	 (2020/2021),	 verifica-se	um	grande	discrepância,	 com	um	desvio	

negativo	de	19%.	Salienta-se	que	o	universo	dos	alunos	avaliados	detém	uma	diferença	de	apenas	4.	
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O	número	de	alunos	com	zero	níveis	inferiores	a	três	diminui	do	6.º	ano	de	2020/2021	para	o	7.º	ano	

do	ano	de	2021/2022.	

O	número	de	discentes	com	1	nível	inferior	a	três	aumenta	do	6.º	ano	de	2020/2021	para	o	7.º	ano	do	

ano	de	2021/2022.	

Tabela	 13-	 Valores	 absolutos	 dos	 alunos	 avaliados	 e	 respetivos	 níveis	 inferiores	 a	 três	 nas	 disciplinas	 de	
Português	e	de	Matemática	

	
	

Alunos	avaliados	 Nível	<3	a	Português	e	
	Nível	>2	Matemática	

Nível	>2	a	Português	e	
	Nível	<3	Matemática	

Nível	<3	a	Português	e	
	Nível	<3	Matemática	

19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	

6º	
Português	 134	 114	 125	

1	 2	 1	 4	 3	 17	 0	 0	 1	
Matemática	 134	 114	 125	

7.º	

Português	 127	 134	 118	
0	 3	 0	 22	 21	 23	 2	 7	 3	

Matemática	 127	 133	 118	

Nº	de	alunos	que	transitam	com…	 0	 3	 0	 22	 21	 22	 1	 7	 1	

8.º	

Português	 119	 129	 137	
2	 0	 1	 16	 20	 38	 2	 0	 3	

Matemática	 118	 129	 136	

Nº	de	alunos	que	transitam	com…	 2	 0	 1	 16	 20	 38	 2	 0	 1	

9.º	

Português	 129	 114	
132	

(119	+	
13)	

6	 2	 0	 27	 20	 27	 1	 2	 0	
Matemática	 129	 114	

132	
(119	+	
13)	

Nº	de	alunos	que	transitam	com…	 4	 2	 0	 27	 19	 27	 0	 0	 0	

3.º	C	
Português	 375	 377	 385	

8	 5	 1	 65	 60	 87	 5	 9	 2	
Matemática	 374	 376	 385	

A	 discrepância	 do	 nº	 de	 alunos	 inscritos	 no	 7º	 ano	 (120)	 com	 o	 nº	 de	 alunos	 avaliados	 (118)	 nas	

disciplinas	de	Português	e	Matemática	deve-se	a	1	aluno	ter	 ficado	retido	por	 faltas	e	outro	não	ter	

sido	avaliado	em	ambas	as	disciplinas,	por	se	encontrar	ao	abrigo	do	Dec.	Lei	54/2018	de	6	de	julho	-	

artigo	 24.º	 -	 medidas	 adicionais.	 Foram	 contabilizados,	 no	 7º	 ano,	 na	 disciplina	 de	 Português	 dois	

alunos	de	Português	Língua	Não	Materna,	doravante	designado	(PLNM).	

No	8º	ano,	verifica-se	que	o	número	de	avaliados	a	Português	é	inferior	em	1	aluno,	em	virtude	deste,	

ao	 beneficiar	 de	medidas	 adicionais,	 ao	 abrigo	 de	 Dec.	 Lei	 54/	 18	 de	 6	 de	 julho,	 não	 frequentar	 a	

disciplina.	Relativamente	à	disciplina	de	Matemática,	o	número	de	alunos	é	inferior	em	2	pelo	motivo	

supracitado.	Ressalva-se	ainda,	que	na	disciplina	de	Português,	um	aluno	foi	avaliado	a	PLNM.	

No	que	concerne	ao	9.º	ano	de	escolaridade,	existe	uma	diferença	de	4	alunos	entre	os	inscritos	e	os	

avaliados.	Este	facto	deve-se	à	existência	de	2	alunos,	retidos	por	faltas,	um	no	ensino	regular	e	outro	
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no	 CEF	 e	 ainda,	 2	 alunos	 provenientes	 da	 Ucrânia,	 sendo	 a	 sua	 avaliação	 assegurada	 pelas	 entidades	

educativas	do	próprio	país.		

Ao	nível	da	disciplina	de	Português,	registam-se	3	alunos	avaliados	a	PLNM.	

Ao	comparar	os	dados	relativos	do	6.º	ano	do	ano	2020/	2021	com	os	do	7.º	ano	de	escolaridade	do	

presente	 ano	 letivo	 -	 2021/	 2022,	 verifica-se	 que	 o	 número	 de	 alunos	 com	 nível	 inferior	 a	 três	 a	

Português	 teve	 um	 desvio	 positivo	 de	 2	 alunos.	 Enquanto	 que	 o	 número	 de	 discentes	 com	 nível	

inferior	a	três,	na	disciplina	de	Matemática,	aumentou	em	20	alunos,	passando	de	3	para	23.	No	que	

respeita	aos	níveis	inferiores	a	três	em	ambas	as	disciplinas,	a	diferença	é	de	3	alunos	-	2020/	2021	(0	

alunos),	2021/	2022	(3	alunos).		

Salienta-se	que	de	acordo	com	os	Critérios	de	Retenção,	no	6.º	ano	não	é	possível	a	acumulação	de	

nível	inferior	a	três	nas	disciplinas	de	Português	e	Matemática.	

Ao	equiparar	o	8.º	ano	do	presente	ano	letivo	com	o	7.º	ano	do	ano	letivo	transato,	constata-se	que	a	

maior	 diferença	 é	 verificada	 no	 número	 de	 alunos,	 com	 nível	 inferior	 a	 três,	 na	 disciplina	 de	

Matemática,	 o	 qual	 passou	 de	 21	 para	 38,	 verificando-se	 um	 desvio	 negativo	 de	 17	 alunos,	 num	

universo	de	alunos	aproximadamente	igual	com	um	desvio	positivo	de	3	alunos.	

No	que	respeita	a	outras	possíveis	comparações	não	existe	nada	de	relevante	a	salientar.	

Relativamente	 ao	 9.º	 ano	deste	 ano	 letivo,	 por	 comparação	 com	o	 8.º	 ano	do	 ano	 letivo	 anterior,	 a	

única	 alteração	 visível	 respeita	 ao	 número	 de	 alunos	 com	 nível	 inferior	 a	 três	 na	 disciplina	 de	

Matemática,	o	qual	passou	de	20	para	27.	

No	cômputo	geral,	por	observação	desta	tabela,	verifica-se	que	o	número	de	alunos	com	nível	inferior	

a	 três,	 na	 disciplina	 de	 Matemática,	 tende	 a	 aumentar,	 de	 forma	 gradual,	 ao	 longo	 destes	 3	 anos	

letivos,	usando	o	mesmo	universo	de	alunos.	
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5. SECUNDÁRIO	

De	219	 alunos	 inscritos	 no	 ensino	 secundário	 regular,	 verificou-se	 a	 anulação	 de	 um	 aluno,	 que	 se	

encontra	fora	da	escolaridade	obrigatória,	o	que	justifica	a	taxa	de	abandono	(Tabela	16).	

Tabela	14-	Número	 total	de	alunos	dos	 cursos	 científico-humanísticos	e	 taxas	de	 sucesso,	 transição	e	
abandono.	

	
Nº	de	alunos	inscritos	 Nº	de	alunos	avaliados	

Nº	de	alunos	
transitados/aprovados	

Taxa	de	sucesso	 Taxa	de	transição	 Taxa	de	abandono	

19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	 19/20	 20/21	 21/22	

		10º	 76	 82	 74	 74	 82	 74	 72	 81	 74	 97,3	 98,8	 100	 94,7	 98,8	 100	 2,6	 0	 0	
11º	 64	 70	 77	 62	 70	 77	 62	 70	 77	 100	 100	 100	 96,9	 100	 100	 3,1	 0	 0	
12º	 81	 57	 68	 79	 56	 67	 73	 55	 58	 92,4	 98,2	 86,6	 90,1	 96,5	 85,3	 2,5	 1,7	 1,5	
Sec	 221	 209	 219	 215	 208	 218	 207	 206	 209	 96,3	 99,0	 95,9	 93,7	 98,6	 95,4	 2,7	 0,5	 0,5	

A	 taxa	 de	 sucesso	 do	 12º	 ano	 de	 21/22	 diminuiu	 relativamente	 aos	 anos	 anteriores,	 resultante	 de	

nove	alunos	que	não	atingiram	nível	positivo	na	disciplina	de	matemática	A.	

A	taxa	de	transição	é	ligeiramente	menor	que	a	taxa	de	sucesso	devido	à	anulação	de	matrícula	de	um	

aluno.	

Estas	 taxas	 podem	 sofrer	 variações	 com	 os	 resultados	 	 do	 exame	 de	 1ª	 fase	 da	 disciplina	 de	

Matemática	A.	

Tabela	15	-	Evolução	da	taxa	de	sucesso	do	ensino	secundário	
TAXAS	DE	SUCESSO	 Ano	letivo	 AVALIAÇÃO	DOS	RESULTADOS	

Nota	1	 2017/18	 2018/19	 2019/20	 2020/21	 2021/22	 Acum	 Tend	 Meta	 Obj	 Comp	

Ensino	
Secundário	

Cursos	
Científico-

Humanísticos	

10º	ano	 93,9	 95,5	 97,3	 98,8	 100,0	 98,7	 Pos	 95	 Sim	 	
11º	ano	 92,5	 94,6	 100,0	 100,0	 100,0	 99,2	 Pos	 95	 Sim	 	
12º	ano	 64,2	 75,0	 92,4	 98,6	 86,6	 88,2	 Neg	 77	 Sim	 	
Subtotal	 84,7	 86,2	 96,3	 99,04	 95,9	 95,4	 Pos	 89	 Sim	 	

Cursos	
Profissionaisa)	

1º	ano	 61,5	 57,8	 57,7	 66,7	 78,9	 70,8	 POS	 	 	 	
2º	ano	 100,0	 69,2	 61,9	 85,7	 77,8	 78,6	 Neg	 	 	 	
3ºano	 90,0	 100,0	 76,0	 88,2	 78,9	 82,9	 Neg	 	 	 	

Subtotal	 78,5	 70,7	 64,9	 78,7	 78,5	 76,4	 Pos	 	 	 	
Total	Secundário	 83,0	 88,2	 	 92,7	 	 	 	 	 	 	

a) As	taxas	de	sucesso	do	1º	e	2º	ano	dos	cursos	Profissionais	foram	calculadas	com	base	nos	alunos	que	finalizaram	
o	ano	letivo	sem	módulos	em	atraso.	
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6. TAXA	DE	TRANSIÇÃO	DO	AGRUPAMENTO		

De	uma	forma	global,	no	agrupamento,	verifica-se	a	tendência	positiva	em	todos	os	níveis	de	ensino,	à	

exceção	dos	4º	e	9º	anos	de	escolaridade	(tabela	18)	-	anos	terminais.		

Tabela	16	-	Evolução	da	taxa	de	transição	do	Agrupamento	

TAXAS	DE	TRANSIÇÃO	 Ano	letivo	 AVALIAÇÃO	DOS	
RESULTADOS	

Nota	3	 2017/18	 2018/19	 2019/20	 2020/21	 2021/22	 Acum	 Tend	

En
sin
o	
Bá
sic
o	

1º	Ciclo	

1º	ano	 100,0	 100	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 Pos	

2ºano	 89,3	 94,6	 91,0	 99,0	 98,0	 96,6	 Pos	

3ºano	 94,5	 97,4	 99,1	 100,0	 100,0	 99,4	 Pos	

4ºano	 95,5	 98,3	 99,2	 97,34	 100,0	 98,9	 Pos	

Total	 94,6	 97,5	 97,4	 99,0	 99,5	 97,9	 Pos	

2º	Ciclo	

5º	ano	 96,7	 99,2	 100,0	 100,0	 98,2	 98,8	 Neg	

6º	ano	 96,4	 100	 100,0	 99,1	 98,4	 98,8	 Neg	

Total	 89,9	 99,6	 100,0	 99,6	 98,3	 98,5	 Neg	

3º	Ciclo	

7º	ano	 84,0	 98,3	 98,4	 100,0	 96,7	 97,0	 Neg	

8º	ano	 87,8	 96,2	 97,5	 100,0	 98,6	 98,0	 Pos	

9º	ano	 88,8	 99,0	 100,0	 97,4	 96,3	 96,7	 Neg	

CEF	2º	 	 	 100,0	 -	 92,9	 -	 -	

Total	 88,2	 97,7	 98,6	 99,2	 97,2	 97,3	 -	

En
sin
o	
Se
cu
nd
ári
o	

Cursos	
Científico-

Humanísticos	

10º	ano	 93,9	 94,1	 94,7	 98,8	 100	 98,3	 Pos	

11º	ano	 92,5	 94,6	 96,9	 100,0	 100	 98,8	 Pos	

12º	ano	 63,2	 73	 90,1	 99,2	 85,3	 87,1	 Neg	

Cursos	
Profissionais	

1º	ano	 97,5	 93,8	 57,7	 63,4	 78,9	 74,5	 Pos	
2º	ano	 95,2	 68,4	 60,0	 85,7	 65,6	 72,0	 Neg	
3º	ano	 81,8	 100	 70,4	 83,3	 78,9	 80,4	 Neg	

Total	Secundário	 92,8	 86,7	 60,2	 91,2	 71,4	 77,2	 Neg	

Total	do	agrupamento	 96,6	

	

Ressalva-se	que	a	taxa	de	transição	do	Agrupamento	em	2021-2022	foi	de	96,6%	e	a	de	sucesso	foi	

97,5%.	
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Tabela	17	–	Resultados	da	média	dos	exames	nacionais	do	agrupamento	vs	média	nacional	

RESULTADOS NOS EXAMES NACIONAIS 

EXAME	
Nº	de	alunos	que	realizou	 Média	do	Agrupamento	 Média	Nacional	

2020-2021	 2021-2022	 2020-2021	 2021-2022	 2020-2021	 2021-2022	

Português	 39	 42	 116	 108	 120	 109	

Filosofia	 8	 8	 136	 133	 122	 111	

História	 2	 3	 94	 116	 129	 123	

Física	e	Química	A	 37	 30	 112	 130	 98	 117	

Economia	A	 12	 15	 122	 97	 122	 118	

Matemática	A	 20	 36	 88	 115	 106	 119	

MACS	 11	 21	 106	 111	 107	 105	

Biologia	e	Geologia	 43	 51	 139	 128	 120	 108	

Geografia	 15	 10	 88	 93	 107	 116	

Pontos	Fortes	

• A	 implementação	 de	 DACs	 e/ou	 desenvolvimento	 de	 projetos	 que	 permitem	 o	

desenvolvimento	das	competências	previstas	no	PASEO	com	impacto	positivo	na	avaliação;	

• O	feedback	de	qualidade	que	permite	a	autorregulação	e	a	metacognição	dos	alunos;	

Oportunidades	de	melhoria	

• Implementar	metodologias	ativas	e	inovadoras	em	sala	de	aula,	tendo	em	conta	o	PASEO,	as	AE	

e	a	ENEC,	de	modo	que	os	alunos	aprendam	fazendo	-	“Learning	by	Doing”;	

• Incrementar	ecossistemas	de	educação	digital	e	ecossistemas	híbridos	de	aprendizagem;	

• Diversificar	os	instrumentos	de	avaliação	de	acordo	com	os	normativos	legais;	

• Repensar	 a	 utilidade	 da	 construção	 de	 instrumentos	 de	 avaliação	 concordantes	 com	 uma	

matriz	 comum,	 à	 luz	 do	 disposto	 nos	 novos	 normativos	 que	 regulamentam	 a	 atividade	

educativa,	nomeadamente	o	despacho	sobre	flexibilidade	curricular;	

• Analisar	 a	 qualidade	 do	 sucesso	 em	 termos	 de	 continuidade	 de	 ano/ciclo	 e	 averiguar	 as	

possíveis	causas.	

• Em	virtude	dos	resultados	na	disciplina	de	Matemática	(analisados	na	tabela	6	do	2ºciclo	e	na	

tabela	 10	 do	 3º	 ciclo)	 propõe-se	 como	sugestão	 de	 melhoria	dos	 resultados	 assessoria	 na	

disciplina	em	todas	as	turmas	do	2º	ciclo	e	no	3º	ciclo	propõe-se	assessoria	na	turma	toda	ou,	

se	possível,	assessoria	com	desdobramento.	

• Critérios	de	retenção	diferentes	nos	anos	intermédios.	
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IV.	PROMOÇÃO	DE	RECONHECIMENTO	DE	MÉRITO	

De	acordo	com	o	PE,	linha	I	–	Sucesso	educativo	e	qualidade	das	aprendizagens,	objetivo	estratégico	1,	

Melhorar	 os	 resultados	 escolares	 e	 objetivos	 operacionais	 2,	 Promover	 a	 qualidade	de	 sucesso	 e	 8,	

Reconhecer	o	mérito,	fez-se	o	balanço	correspondentes	à	monitorização	das	distinções	do	mérito	dos	

alunos	(tabelas	20	e	21),	nomeadamente	no	que	diz	respeito	à	taxa	de	alunos	integrados	em	Quadro	

de	Excelência	e	Valor	e	número	de	trabalhos	propostos	para	Selo	de	Qualidade.	

Tabela	18	–	Evolução	do	número	de	alunos	integrados	nos	quadros	de	valor	e	excelência	

Ciclo	de	
ensino	

2017/2018	 2018/2019	 2019/2020	 2020/2021	 2021/2022	
Quadro	de	
excelência	

Quadro	de	
valor	

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	 39	 2	 52	 2	 72	 3	 74 - 60	 -	

3º	Ciclo	 48	 2	 65	 2	 74	 1	 103 18 94	 1	

Secundário	 7	 0	 10	 1	 9	 2	 25 2 28	 12	

Profissional	 1	 0	 1	 0	 0	 0	 2 - 	 	

Total	 95	 4	 128	 5	 155	 6	 204 20 	 	

Após	 análise	 da	 tabela,	 verifica-se	 que,	 em	 relação	 ao	 ano	 letivo	 anterior,	 existe	 um	decréscimo	no	

número	de	alunos	nos	quadros	de	excelência	dos	2º	e	3º	ciclos,	enquanto	no	ensino	secundário	há	um	

aumento	no	número	de	alunos	nestes	quadros.	Observa-se	ainda	um	decréscimo	de	alunos	no	quadro	

de	valor	nos	2º	e	3º	ciclos,	mas	um	aumento	no	secundário.	Este	aumento	deve-se	à	implementação	de	

trabalhos	 de	 projeto	 e	 outras	 metodologias	 ativas	 e	 inovadoras	 onde	 os	 alunos,	 para	 além	 de	

conhecimentos,	desenvolveram	competências	e	demonstraram	altruísmo	e	solidariedade.	

	

Pontos	Fortes	

• Aumento	do	número	de	alunos	em	Quadro	de	Excelência	do	ensino	secundário	

Oportunidades	de	melhoria 

• À	luz	do	disposto	nos	normativos	atuais	que	regulamentam	a	gestão	flexível	do	currículo	nos	

ensinos	 básico	 e	 secundário,	 nomeadamente	 o	 disposto	 no	 preâmbulo	 do	 Decreto-Lei	 nº.	

55/2018	 de	 6	 de	 julho,	 este	 tipo	 de	 distinção	 individual,	 a	 saber,	 prémio	 de	 excelência,	

deverá	ser	substituída	por	distinções	que	visem	premiar	o	trabalho	efetuado	pelas	turmas,	

sob	orientação	das	equipas	pedagógicas	de	forma	a	realçar	o	trabalho	cooperativo	promotor	

de	um	sucesso	académico	de	qualidade	para	todos	os	elementos	que	as	constituem.		
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• Será	de	repensar	os	pesos	para	a	atribuição	dos	quadros	de	excelência	e	repensar	a	tipologia	

dos	quadros	de	valor	(que	pouco	têm	sido	atribuídos).	Talvez	a	justificação	para	a	atribuição	

dos	selos	de	qualidade	devesse	ser,	 também,	repensada,	pois	alguns	casos	poderiam	estar	

contabilizados	nos	quadros	de	valor.	

• Criação	de	um	júri	 interno	para	apreciação	dos	Quadros	de	Valor	e	Selos	de	Qualidade	 	de	

acordo	com	critérios	bem	definidos.		

• Criação	 de	 grelhas	 de	 Excel	 partilhadas	 no	 drive	 para	 que	 se	 contabilize	 os	 selos	 de	

qualidade	e	para	que	se	elencam	características	que	podem	resultar	em	quadro	de	valor,	no	

final	do	ano	letivo.	 	
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V.	BALANÇO	DA	SEMESTRALIDADE	

Estudos	 na	 área	 da	 investigação	 educacional	mostram	que	 a	 organização	 do	 calendário	 escolar	 em	

semestres	é	uma	medida	inovadora	e	eficaz	com	impacto	na	melhoria	do	ensino,	da	aprendizagem	e	

da	avaliação.	Concluído	o	primeiro	ano	de	experiência	do	funcionamento	do	ano	letivo	por	semestres,	

procedeu-se	à	auscultação	de	alunos,	encarregados	de	educação	e	professores	de	forma	a	monitorizar	

as	alterações/transformações	no	processo	de	preparação	e	implementação	da	atividade	letiva,	assim	

como,	o	impacto	nas	aprendizagens	dos	alunos.	Pretendeu-se	ainda	obter	sugestões	de	melhoria	por	

parte	de	todos	os	intervenientes	envolvidos.	

No	que	diz	respeito	às	alterações	verificadas	nas	dinâmicas	de	sala	de	aula,	o	gráfico	seguinte	traduz	o	

sentir	 dos	 alunos	 e	 professores	 e	 a	 perceção	 dos	 encarregados	 de	 educação	 em	 relação	 à	

diversificação	das	práticas	pedagógicas,	metodologias	ativas	em	sala	de	aula	e	interajuda	entre	alunos	

e	professores.		

	

Gráfico	2	–	Impacte	da	semestralidade	nas	dinâmicas	de	sala	de	aula	

Da	 análise	 do	 gráfico	 2,	 conclui-se	 que	 ocorreu	 com	maior	 frequência	 a	 diversificação	 das	 práticas	

pedagógicas	em	sala	de	aula,	havendo	um	alinhamento	das	respostas	dos	alunos	e	dos	professores,	a	

rondar	os	35%.	 Já	 a	perceção	dos	 encarregados	de	 educação	 “Não	aconteceu”	 é	muito	 significativa,	

próximo	 dos	 30%.	 Em	 relação	 às	 metodologias	 ativas,	 que	 colocam	 os	 alunos	 no	 centro	 das	 suas	

aprendizagens,	 no	 universo	 dos	 alunos	 apenas	 foram	 inquiridos	 os	 do	 secundário,	 sendo	 que,	
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aproximadamente,	 40%,	 indica	 que	 “Aconteceu	 com	mais	 frequência”.	 Aproximadamente	 35%	 dos	

professores,	indicam	ter	implementado	com	maior	frequência.		

	

Gráfico	3	–	Impacte	da	semestralidade	na	avaliação	formativa	e	sumativa	

De	acordo	com	os		dados	observados	no	gráfico	3,	constata-se	o	aumento	médio	de	30%	de	todos	os	

indicadores	 analisados.	 Com	 exceção	 da	 construção	 conjunta	 de	 rubricas	 de	 avaliação,	 existe	 um	

alinhamento	das	perceções	dos	diferentes	universos.	
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Domínio	avaliação	das	aprendizagens	

	

Gráfico	4	–	Impacte	da	semestralidade	no	domínio	da	avaliação	das	aprendizagens	

Considerando	o	somatório	das	respostas	com	níveis	3	e	4,	verifica-se	que	ocorreu	uma	diversificação	

dos	 instrumentos	 de	 avaliação	 em	 detrimento	 do	 nº	 de	 testes.	 Contudo,	 alunos,	 encarregados	 de	

educação	 e	 professores	 consideram	 que	 ocorreu	 um	 excesso	 de	 elementos	 de	 avaliação,	 o	 que	

contribuiu	para	a	perceção	de	inexistência	de	pausas	letivas	efetivas.			

	

Pontos	fortes	e	oportunidades	de	melhoria	

Os	pontos	fortes	indicados	por	alunos,	encarregados	de	educação	e	professores	são	comuns	e	são	os	

mesmos	apontados	como	oportunidades	de	melhoria.	

Pontos	fortes	

• Diversificação	de	metodologias	em	sala	de	aula.	

• Maior	diversificação	dos	instrumentos	de	avaliação:	diminuição	do	nº	de	testes,	aumento	do	nº	

de	trabalhos,	que	se	traduziram	numa	melhoria	de	resultados.	

• Incremento	da	avaliação	formativa	e	feedback	

• Mais	tempo	para	apoio	individualizado	aos	alunos.	

• Mais	tempo	para	realizar	as	aprendizagens	(alunos)	
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• Equilíbrio	na	organização	do	ano	letivo.	

• Trabalho	colaborativo	entre	docentes.	(docentes)	

	

Oportunidades	de	melhoria	

Domínio	pedagógico	e	didático	

• Melhorar/	 intensificar	 a	 colaboração	 entre	 docentes	 e	 equipas	 pedagógicas:	 planificações,	

instrumentos	de	avaliação,	atividades.	(docentes)	

• Melhorar	a	coordenação	das	equipas	pedagógicas.	(docentes)	

• Planificar	no	início	do	ano	todos	trabalhos	a	desenvolver:	projetos,	Dacs,	EEC	(docentes)	

• Fomentar	a	formação	no	domínio	das	aprendizagens	essenciais	e	do	PASEO	(docentes)	

• Diversificar	instrumentos	de	avaliação.	

• Reduzir	o	nº	de	trabalhos	individuais,	de	grupo,	TPC,	…,	de	modo	a	haver	mais	disponibilidade	

para	os	alunos	descansarem	e	estarem	com	a	família. (EE) 

• Intensificar	a	avaliação	formativa.	

• Equilibrar	os	momentos	de	avaliação	ao	longo	de	cada	semestre	e	respeitar	as	pausas	letivas	

dos	 alunos:	 impedir	 a	 realização	 de	 momentos	 de	 avaliação	 formais	 após	 pausa	 letiva,	 não	

alterar	 o	 calendário	 dos	 momentos	 formais	 de	 avaliação,	 de	 modo	 a	 não	 concentrá-los	 nas	

últimas	semanas		

• Não	 haver	 tarefas	 obrigatórias	 durante	 as	 pausas	 letivas,	 de	 modo	 que	 estas	 constituam,	

efetivamente,	férias.		

• “Tirar	aulas	só	para	falar	de	avaliações”	(alunos)	

Domínio	organizacional	

• Equilibrar	as	pausas	 letivas	ao	 longo	do	ano:	maior	 interrupção	entre	semestres,	pelo	menos	

uma	semana.	

• Realização	das	reuniões	intercalares:	em	período	de	pausa	letiva,	com	maior	duração,	com	um	

dia	de	paragem	antes	da	retoma	das	atividades	letivas;	(docentes)	

• Reduzir	o	número	de	atividades	que	interrompam	o	normal	funcionamento	da	atividade	letiva,	

particularmente	no	2º	semestre	(palestras,	visitas…).		
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Reportes	da	reuniões	intercalares	

A	alteração	do	calendário	escolar	por	semestres	tem	como	uma	das	mais-valias	quatro	momentos	de	

avaliação:	

-	 dois	momentos	de	 avaliação	 sumativa,	 no	 final	 de	 cada	 semestre,	 onde	os	 alunos	 e	EE	 recebem	a	

ficha	de	informação	semestral,	onde	constam	as	avaliações	sumativas	das	disciplinas,	bem	como	uma	

apreciação	global	individual	e	personalizada;	

-	 dois	 momentos	 de	 avaliação	 intercalar,	 onde	 os	 alunos	 e	 EE	 recebem	 um	 reporte	 de	 avaliação	

intercalar,	qualitativo,	individual	e	personalizado.		

A	avaliação	do	grau	de	satisfação	relativamente	aos	reportes	produzidos	nas	avaliações	intercalares,	

foi	efetuada	por	alunos	do	ensino	secundário	e	pelos	encarregados	de	educação,	sendo	que,	os	alunos	

revelaram	 maior	 satisfação	 (soma	 do	 Muito	 Bom	 e	 Bom	 foi	 de	 59%)	 do	 que	 os	 encarregados	 de	

educação	(satisfação	Bom	foi	de	51%).		

A	taxa	de	satisfação	relativamente	à	utilidade	e	qualidade	da	informação	inclusa	nos	reportes		pode	

ser	observada	nos	gráficos	seguintes,		

				

Gráfico	5	–	Taxa	de	satisfação	relativamente	aos	reportes	

De	 acordo	 com	 os	 dados	 recolhidos,	 a	 taxa	 de	 satisfação	 em	 relação	 à	 utilidade	 e	 qualidade	 da	

informação	é	igual	ou	superior	a	50%.		

Os	encarregados	de	educação	consideram	os	 reportes	 intercalares	 são	muito	padronizados,	quando	

deveriam	 dar	 exemplos	 concretos	 dos	 problemas	 para	 o	 aluno	 melhorar	 	 em	 relação	 a	 para	 cada	

conteúdo/disciplina.	

Foram	apontadas	as	seguintes	propostas	de	melhoria:	
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• Melhorar	a	qualidade	da	 informação:	 contemplar	uma	descrição	mais	 clara	e	pormenorizada	

sobre	o	trabalho	desenvolvido	e	facultar		indicações	específicas		conducentes	à	melhoria.	

• Adicionar	mais	parâmetros	no	domínio	do	Saber	(alunos)	

• Incluir	no	domínio		Saber:	“o	aluno	identifica	os	conceitos	fundamentais”;	no	domínio	do	Saber	

Ser/Estar:	respeito	(EE)	

• Incluir	 as	 faltas	 justificadas,	 injustificadas,	 ocorrências	 e	 até	 o	 limite	 de	 faltas	 por	 disciplina	

(EE)	

• Nos	 cursos	 profissionais,	 incluir	 a	 informação	 das	 classificações	 dos	 módulos	 finalizados	

(docente).	
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VI.	ESTRATÉGIA	DE	EDUCAÇÃO	PARA	A	CIDADANIA		

No	 âmbito	 das	 prioridades	 definidas	 no	 Programa	 do	 XXI	 Governo	 Constitucional	 para	 a	 área	 da	

educação,	foi	produzida	a	Estratégia	Nacional	de	Educação	para	a	Cidadania	(ENEC),	que	se	constitui	

como	um	documento	de	 referência	 a	 ser	 implementado.	A	ENEC	 integra	 um	 conjunto	 de	 direitos	 e	

deveres	que	devem	estar	presentes	na	formação	cidadã	das	crianças	e	dos	 jovens	portugueses,	para	

que	no	futuro	sejam	adultos	e	adultas	com	uma	conduta	cívica	que	privilegie	a	igualdade	nas	relações	

interpessoais,	 a	 integração	 da	 diferença,	 o	 respeito	 pelos	 Direitos	 Humanos	 e	 a	 valorização	 de	

conceitos	 e	 valores	 de	 cidadania	 democrática,	 no	 quadro	 do	 sistema	 educativo,	 da	 autonomia	 das	

escolas	e	dos	documentos	curriculares	em	vigor.	 

A	 disciplina	 de	 Cidadania	 e	 Desenvolvimento	 faz	 parte	 das	 componentes	 do	 currículo	 nacional	 e	 é	

desenvolvida	nas	escolas	segundo	três	abordagens	complementares:	natureza	transdisciplinar	no	Pré-

escolar	 e	 1.º	 ciclo	 do	 ensino	 básico,	 disciplina	 autónoma	 no	 2.º	 e	 no	 3.º	 ciclos	 do	 ensino	 básico	 e	

componente	do	currículo	desenvolvida	 transversalmente	com	o	contributo	de	 todas	as	disciplinas	e	

componentes	de	 formação	no	ensino	 secundário.	A	Cidadania	e	Desenvolvimento	assume-se,	 assim,	

como	 um	 espaço	 curricular	 privilegiado	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 aprendizagens	 com	 impacto	

tridimensional	na	atitude	cívica	individual,	no	relacionamento	interpessoal	e	no	relacionamento	social	

e	intercultural. 

No	nosso	agrupamento,	a	Estratégia	de	Educação	na	Cidadania,	contempla	todos	os	ciclos	de	ensino,	

desde	 o	 Pré-Escolar	 ao	 Secundário	 e,	 neste	 quarto	 ano	 de	 implementação,	 manteve	 o	 objetivo	 de	

continuar	a	promover	e	estimular	uma	maior	participação	dos	jovens	e	agentes	educativos	na	vida	e	

sentido	da	escola	a	que	pertencem	e	apresentou	as	seguintes	metas: 

1-	Dar	continuidade	à	construção	de	uma	cultura	democrática	na	escola. 

2-	Conseguir	o	envolvimento	de	toda	a	comunidade. 

3-	 Conseguir	 colocar	 em	prática	 pelo	menos	 uma	melhoria	 no	 agrupamento	 com	 a	 participação	 de	

toda	a	comunidade	educativa	e	apoio	dos	parceiros. 

4-	 Criar	 um	 dia	 que	 seja	 ao	mesmo	 tempo	 comemorativo	 e	 de	 participação	 ativa	 na	 escola	Escola	

Cidadã.	 Trazer	 à	 escola	 toda	 a	 comunidade	 e	 parceiros	 para,	 não	 só,	 assistirem	 a	 uma	mostra	 dos	

projetos	desenvolvidos,	mas	também	envolverem-se	nos	projetos	em	curso	e	deixarem	a	sua	marca	no	

Mural	da	Participação. 

Apesar	 de	 este	 ano	 letivo	 ter	 continuado	 a	 ser	 um	 ano	 atípico	 devido	 às	 contingências	 a	 que	 a	

pandemia	nos	obriga,	embora	já	tenha	sido	um	ano	de	ensino	presencial,	conseguiu-se	cumprir	a	meta	
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3,	na	E.B.	2,	3	Poeta	Bernardo	de	Passos,	pela	conclusão	do	Mural	Bernardo	de	Passos	na	parede	de	

entrada	da	nossa	escola,	com	a	colaboração	da	Câmara	Municipal	de	São	Brás	de	Alportel.	

No	que	 se	 refere	à	meta	4,	 esta	não	 foi	 cumprida	na	 sua	 totalidade,	mas	 foi	 adaptada	e	 inserida	na	

semana	da	“Escola	em	Movimento”.	

Através	 da	 aplicação	 de	 um	 questionário	 dirigido	 aos	 docentes	 mais	 diretamente	 envolvidos	 na	

implementação	da	Estratégia	de	Cidadania	do	Agrupamento,	nomeadamente,	todos	os	Educadores	de	

Infância,	 todos	 os	 professores	 titulares	 de	 turma	 do	 1º	 Ciclo,	 todos	 os	 professores	 de	 Cidadania	 e	

Desenvolvimento	 de	 2º	 Ciclo	 e	 3º	 Ciclo	 e	 todos	 os	 Diretores	 de	 turma	 de	 Ensino	 Secundário,	

conseguiu-se	aferir: 

 

Gráfico	6	–	Domínios	de	Cidadania	trabalhados	no	agrupamento	por	ciclo	e	por		nível	de	Ensino	
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É	possível	concluir	que	todos	os	domínios	obrigatórios	foram	trabalhados	em	todos	os	ciclos	e	níveis	

de	 ensino,	 mas	 que,	 tal	 como	 referido		 anteriormente,		 nada	 é	 estanque	 e	 a	 opção	 dos	 domínios	 a	

serem	mais	trabalhados	está	e	deve	estar	dependente	dos	projetos	que	as	turmas	abraçam.	

Neste	quarto	ano	de	implementação,	intensificou-se	as	necessidades	e	interesses	dos	alunos	(97,3	vs	

94,7%),	aparecendo	ainda	em	segundo	lugar	a	articulação	das	várias	componentes	do	currículo	(60,3	

vs	68%),	como	critério	mais	utilizado	para	a	seleção	dos	domínios	

Tabela		19	–	Tabela	Critério	utilizado	para	a	seleção	dos	conteúdos	

Critério	mais	utilizado	para	a	seleção	dos	domínios	

2018-2019	 1- articulação	das	várias	componentes	do	currículo	
2- necessidades	ou	dos	interesses	dos	alunos	

2019-20/2020-21/2021-22	 1- necessidades	ou	dos	interesses	dos	alunos	
2- articulação	das	várias	componentes	do	currículo	

Este	 ano,	 verifica-se	 que	 o	 conselho	 de	 turma	 (56,6%	 vs	 48%)	 tem	 um	 papel	 preponderante	 na	

seleção	dos	domínios,	seguido	da	equipa	pedagógica	de	ano	(51,4%	vs	46,7)	e	só	depois	o		professor	

de	 Cidadania	 e	 Desenvolvimento	 (47,2%	 vs	 48).	 Este	 ano	 também	 é	 de	 destacar	 a	 entrada	 da	

comunidade	escolar	que	passou	de	1,3%	no	ano	anterior	para	22,2%	e	dos	encarregados	de	educação	

que	passaram	de	4%	para	16,7%,	este	ano. 

No	que	diz	respeito	às	Metodologias	usadas,	analisaremos	o	gráfico	seguinte:	

 

Gráfico	7		–	Metodologias	de	trabalho 

Ao	longo	destes	quatro	anos	de	estratégia,	verifica-se	que	o	trabalho	de	grupo	(90,4%)	continua	a	ser	

a	metodologia	mais	usada,	seguido,	tal	como	no	segundo	e	no	terceiro	ano,	pelas	atividades	práticas	

(71,2%)	 voltaram	 a	 ser	 uma	 metodologia	 muito	 posta	 em	 prática	 logo	 seguida		 do	 trabalho	 de	

pesquisa	(69,9%). 

Ao	 contrário	 dos	 primeiros	 dois	 anos	 em	 que	 os	 trabalhos	 escritos	 dominavam	 as	 atividades	

desenvolvidas,	 no	 ano	20/21	prevaleceram	as	 apresentações	 orais	 (82,7%),	 seguidas	dos	 trabalhos	

escritos	 (73,3%)	 e	 dos	 debates	 (72%).	 Este	 ano	 veio	 consolidar	 esta	 tendência,	 mais	 uma	 vez		 as	
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apresentações	orais	(86,3%)	aparecem	em	primeiro	lugar,	seguidas	dos	trabalhos	escritos	(79,5%)	e	

dos	debates		(65,8%) 

As	 ações	 de	 sensibilização	 também	vão	 sendo	 cada	 vez	mais	 frequentes	 comparativamente	 com	os	

outros	anos,	tendo	passado	no	ano	anterior	de	28%	para	34,2%,	este	ano. 

Ao	 contrário	 dos	 últimos	 dois	 anos	 em	 que	 o	 desenvolvimento	 de	 parcerias	 não	 foi	 possível,	 em	

grande	 parte,	 devido	 às	 contingências	 da	 realidade	 pandémica	 que	 vivemos,	 este	 ano,	 nota-se	 um	

elevado	crescimento	neste	parâmetro,	tendo	passado	de	46,7%	no	ano	anterior	para	71,2%	neste	ano.	

Este	 continua	 a	 ser	 um	 fator	 em	desenvolvimento,	mas	 cuja	 implementação	 se	 vai	 consolidando.	 A	

vivência	 da	 cidadania	 implica	 uma	 ligação	 mais	 estreita	 com	 a	 comunidade.	 Dentro	 das	 parcerias	

desenvolvidas,	 constata-se	 que	 a	 maioria	 foi	 com	 o	 Centro	 de	 Saúde	 (52,6%),	 seguida	 dos	

encarregados	de	educação	(47,4%)	e		dos	serviços	camarários	(38,6%)	. 

 Tal	 como	 nos	 anos	 anteriores,	 na	 articulação	 com	 outros	 projetos,	 destaca-se	 a	 articulação	 com	 o	
Projeto	Educação	para	a	Saúde	PES	(88,1%).	No	entanto,	este	ainda	é	um	fator	em	desenvolvimento	e	

que	 deve	 ser	 alargado	 a	 mais	 projetos	 porque	 a	 articulação	 é	 um	 fator	 de	 enriquecimento	 dos	

diferentes	projetos. 

Finalmente,	 no	 que	 diz	 respeito	 às	 dificuldades	 sentidas	 na	 implementação	 da	 estratégia,	 à	

semelhança	 do	 que	 aconteceu	 nos	 anos	 letivos	 anteriores,	 verifica-se	 que	 a	 maior	 dificuldade	 é	 a	

Gestão	do	Tempo,	seguida	da	Articulação	entre	as	diferentes	disciplinas.	O	envolvimento	do	conselho	

de	turma/equipa	pedagógica	e	da	turma	ainda	constituem	uma	dificuldade	significativa. 

 

Pontos	fortes 

• O	envolvimento	e	desenvolvimento	dos	alunos	enquanto	seres	sociais;	

• As	 temáticas	 transversais	 e	 atividades	 diferentes	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 diversas	

dimensões	da	vivência	humana;	

• O	trabalho	colaborativo	e	o	espírito	de	equipa.	

 

Oportunidades	de	melhoria 

• Melhorar	a	Articulação, quer	entre	elementos	das	equipas	pedagógicas	enquanto	equipa	de	

ano	ou	enquanto	conselho	de	turma; quer	entre	escolas	e	ciclos;	quer	entre	os	domínios	de	

Cidadania	e	as	aprendizagens	essenciais	das	várias	disciplinas; 



	

38	

Relatório	de	Autoavaliação	2021-2022	
	

• Necessidade	 cada	 vez	 mais	 premente	 de	 envolver	 ativamente	 toda	 a	 comunidade,	

nomeadamente,	os	encarregados	de	educação	e	outros	parceiros;	

• Partir	 sempre	 dos	 interesses	 manifestados	 pelos	 alunos	 e	 das	 necessidades	 sentidas	 na	

escola	e	na	comunidade;	

• Realização	de	atividades	práticas	e	se	possível	interventivas	na	comunidade;	

• Valorizar	as	especificidades	e	realidades	de	alunos,	de	professores	e	da	comunidade,	numa	

lógica	de	participação	e	de	corresponsabilização;	

• Dar	continuidade	ao	Projeto	“Filosofia	para	Crianças”	no	1º	e	2º	Ciclos;	

• Assumir	o	Clube	Ubuntu	como	mais	uma	metodologia	de	colocar	em	prática	os	valores	de	

uma	cidadania		ativa	e	servidora,		facultando-lhe	um	espaço	físico	próprio;	

• Tendo	em	conta	as	diretrizes	da	Estratégia	Nacional	de	Educação	para	a	Cidadania,	reforça-

se	a	importância	de	que	a	Coordenação	da	Estratégia	do	Agrupamento	possa	ter	assento	no	

Conselho	Pedagógico.	
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1. PROJETO	EDUCAÇÃO	PARA	A	SAÚDE	

A	 implementação	 de	 projetos	 de	 educação	 para	 a	 saúde	 (PES),	 no	 âmbito	 curricular	 e	 de	

enriquecimento	 curricular,	 dinamizando	 a	 educação	 para	 a	 saúde	 num	 contexto	 lúdico,	 permite	

fomentar	 a	 autorresponsabilização	 e	 tomada	de	decisão	 consciente	no	domínio	da	 educação	para	 a	

saúde	(objetivo	operacional	12).	

O	 presente	 relatório	 apresenta	 os	 resultados	 e	 análise	 dos	 dados	 relativos	 ao	 ano	 letivo	 2021/22	

recolhidos	 através	 do	 formulário	 eletrónico	 preenchido	 por	 todos	 os	 Diretores	 de	 Turma	 e	

professores	 titulares	de	 turma	 (N=72).	Responderam	ao	questionário	19	 turmas	do	1º	 ciclo	de	um	

total	de	22;	12	do	2º	 ciclo,	19	do	3º	 ciclo,	que	 inclui	 a	 turma	CEF	e	13	 turmas	do	 secundário,	9	do	

ensino	regular	e	4	do	ensino	profissional,	PA/PB	do	1º,	2º	e	3º	ano	e	PC	do	1º	ano.		

Pela	primeira	vez,	será	incluído	neste	relatório	os	dados	relativos	ao	ensino	pré-escolar,	9	turmas.		

Tabela		20	–	Número	de	turmas	envolvidas	no	projeto	PES	

	 2020-2021	 2021-2022	
	 Nº	de	turmas	 Nº	Horas	 Nº	de	turmas	 Nº	Horas	

Pré-escolar	 -	 -	 9	 158	

1ºciclo	 22	 1716	 19	 904	

2º	ciclo	 12	 996	 12	 471	

3º	ciclo	 19	 1112	 19	 1123	

Secundário	 15	 585	 13	 340	

Total	 68	 3512	 72	 2984	

	

	

Gráfico	8		–	Evolução	média	horas	PES/ciclo	de	ensino	
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Constata-se	 que	 foram	 desenvolvidos	 72	 projetos	 PES	 durante	 o	 presente	 ano	 letivo.	 	 Em	 termos	

relativos,	 cada	 turma	utilizou,	em	média,	44	horas	para	desenvolver	o	seu	PES.	 	Os	dados	da	 tabela	

anterior		mostram	que	o	3º	ciclo	foi	onde	se	registou	um	maior	número	de	horas,	59;	por	sua	vez	no	

ensino	secundário	dedicou-se	apenas	25	horas.	Os	valores	estão	em	linha	com	os	obtidos	em	2019-20,	

mas	abaixo	dos	obtidos	em	20-21	que	evidencia	um	pico	no	gráfico.	De	referir	que	no	presente	ano	

letivo	 o	 questionário	 online	 realizado	 aos	 diretores	 de	 turma/professores	 de	 Cidadania	 e	

Desenvolvimento	 integrou	o	questionário	EECD/PES.	Este	questionário	é	uma	versão	melhorada	do	

de	 2019-2020	 que	 procura	 aumentar	 o	 rigor	 do	 registo	 da	 informação	 evitando	 a	 duplicação	 de	

informação.	

A	partir	da	análise	do	gráfico,	e	excetuando	o	ano	anterior,	anómalo	devido	ao	contexto	de	pandemia,	

verifica-se	um	aumento	ligeiro	de	horas	PES	nos	1º	e	3º	ciclos	e	secundário.	Já	no	2º	ciclo	ocorreu	um	

pequeno	decréscimo.			

	Excetuando	o	ensino	pré-escolar,	desenvolveram-se	63	projetos	de	Educação	para	a	Saúde,	dos	quais	

apenas	3	não	cumpriram	o	número	de	horas	mínimo	a	desenvolver	na	temática	da	educação	sexual,	de	

acordo	 com	o	 legislado	 –	 lei	 nº	 60/2009	de	06	de	 agosto,	 -	 as	 turmas	do	7ºF,	 10ºCD	 e	 12º	CD.	No	

próximo	ano	letivo	estas	turmas	deverão	ser	objeto	de	trabalho	específico	nesta	área	da	saúde.	

Da	leitura	do	relatório	PES	conclui-se	que:	

.	 Todas	 as	 turmas	 do	 agrupamento	 que	 preencheram	 o	 formulário	 desenvolveram	 o	 seu	 PES.	 No	

entanto,	3	turmas,	7ºF,	10º	C/D	e	12º	C/D	não	atingiram	o	mínimo	de	horas	estipulado	na	lei	para	a	

Educação	 Sexual,	 lei	 nº	 60/2009	 de	 06	 de	 agosto.	 A	 taxa	 de	 cumprimento	 cifrou-se	 em	 96%,	 um	

aumento	de	9%	relativamente	ao	ano	anterior.	

∙	 O	 tempo	 dedicado	 pelas	 turmas	 ao	 desenvolvimento	 do	 seu	 PES,	 em	média,	 foi	 de	 41	 horas	 uma	

diminuição	de	23	horas	relativamente	ao	ano	anterior,	mas	em	linha	com	o	valor	obtido	em	19-20	que	

foi	de	42	horas.		

∙	As	áreas	temáticas	mais	desenvolvidas	foram	afetos,	educação	para	a	sexualidade	e	saúde	mental	e	

prevenção	da	violência,	à	semelhança	dos	resultados	obtidos	em	anos	anteriores.				

∙	 Relativamente	 ao	 ano	 letivo	 anterior,	 todas	 as	 temáticas	 diminuíram	 o	 seu	 número	 de	 horas.	 No	

entanto,	 se	 se	 considerar	 a	 excecionalidade	 do	 contexto	 do	 ano	 passado,	 verifica-se	 um	 aumento	

sustentado	relativamente	ao	ano	letivo	de	19-20.	
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∙	 A	 área	 temática	 menos	 abordada	 em	 todos	 os	 níveis	 de	 ensino	 é	 Comportamentos	 Aditivos	 e	

Dependências.	

∙	Os	principais	parceiros	do	PES	foram	o	Centro	de	Saúde	através	das	enfermeiras	da	secção	da	Saúde	

Escolar,	o	SPO,	a	CPCJ,	a	Câmara	Municipal	(espaço	Jovem,	projeto	jovens	seguros	famílias	felizes)	e	a	

Associação	Sê	mais,	sê	melhor!		

∙	As	estratégias	e	atividades	desenvolvidas	em	cada	uma	das	temáticas	foram	muito	diversificadas	e	

ajustadas	 ao	 nível	 etário	 dos	 alunos.	 Continuaram	 a	 ser	 privilegiadas	 as	 seguintes	 estratégias:	

visionamento	de	filmes,	debates,	palestras	e	sessões	de	esclarecimento,	produção	de	textos,	cartazes	e	

vídeos.		

∙	 Exposições,	 jogos,	 quizzes,	 cartazes,	 comemorações	 de	 dias	 temáticos,	 debates,	 degustação,	

animações	e	teatro	foram	alguns	dos	produtos	apresentados	pelos	vários	projetos	de	Educação	para	a	

Saúde.	O	perfil	de	Facebook	GRUPO.PES	melhorou	significativamente	a	comunicação	entre	a	equipa	

PES	 e	 a	 restante	 comunidade,	 principalmente	 para	 divulgação	 das	 atividades,	 dos	 produtos	

elaborados	 e	 sensibilização	 para	 algumas	 temáticas.	 A	 maioria	 das	 atividades	 mencionadas	 neste	

relatório	encontram-se	divulgadas	neste	perfil.		

	

Pontos	Fortes	

• A	excelente	articulação	entre	o	grupo	PES,	a	secção	da	Saúde	Escolar	do	Centro	de	Saúde,	a	

equipa	EECE,	a	Câmara	Municipal	e	as	várias	estruturas	organizacionais	da	escola,	direção,	

conselho	de	diretores	de	turma,	serviços	administrativos	e	assistentes	operacionais.		

• O	 dinamismo	 e	 a	 disponibilidade	 das	 enfermeiras	 da	 Saúde	 Escolar,	 que	 desenvolveram	

diversas	 iniciativas	em	todo	o	agrupamento,	destacando	as	sessões	de	Suporte	Básico	de	

Vida,	projeto	+	Contigo,	Projeto	“Costas	a	Mexer”,	entre	outras.	

• A	 reedição	 do	 projeto	 “+	 Contigo”	 após	 pausa	 devido	 à	 pandemia	 permitiu	 recuperar	

diversos	 temas	 da	 Saúde	 Mental	 e	 Prevenção	 da	 Violência,	 como	 a	 prevenção	 de	

comportamentos	 suicidários	 e	 autolesivos	 dos	 alunos,	 revelando-se	 muito	 importante,	

sobretudo	neste	contexto	pós-pandémico.		

• A	dinamização	de	atividades	que	envolveram	toda	a	comunidade	escolar	como,	o	Comboio	

da	Saúde,	a	Gincana	do	PES,	os	Rastreios	de	saúde,	o	dia	+	Contigo	e	a	Comemoração	do	Dia	

da	Alimentação	contribuíram	para	criar	nos	alunos	o	sentimento	de	escola	participativa	e	
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envolvente	 que	 valoriza	 a	 dimensão	 curricular,	 cognitiva	 e	 científica	 mas	 também	 a	

envolvente	da	cidadania	e	do	desenvolvimento	pessoal	e	social.		

• A	 organização	 de	 diversos	 concursos	 e	 a	 atribuição	 de	 prémios	 permitiram	 motivar	 e	

incentivar	os	alunos	para	as	atividades	propostas	e	reconhecer	e	valorizar	a	qualidade	do	

seu	desempenho.		

• A	utilização	de	aplicações	digitais	móveis	como	a	rede	social	Facebook	e	o	sítio	oficial	do	

agrupamento	que	complementam	e	agilizam	a	comunicação	e	a	divulgação	de	conteúdos,	

ideias	e	produtos	relacionados	com	a	promoção	da	saúde	no	meio	escolar.		

• O	 agrupamento	 continua	 a	 aproveitar	 os	 próprios	 recursos	 humanos,	 como	 alunos	 e	

professores,	na	dinamização	de	atividades	específicas	para	a	Educação	para	a	Saúde,	como	

exemplos,	 a	 promoção	 de	 hábitos	 alimentares	 saudáveis	 através	 dos	 alunos	 do	 curso	

profissional	de	técnico	de	restauração,	a	sessão	de	“Gestão	de	emoções“	e	a	“distribuição	e	

elogios	pela	comunidade	escolar”.		

• Articulação	 estreita	 com	 a	 equipa	 EECE	 que	 permitiu	 criar	 um	 formulário	 conjunto	 que	

evita	a	duplicação	de	informação	aumentando	a	eficácia	da	comunicação.			

Oportunidades	de	melhoria	

• Devolução	do	espaço	“Porta	Azul”	ao	PES.	A	utilização	deste	espaço	para	aulas	de	Educação	

Especial	impediu	o	normal	funcionamento	da	equipa	PES.		

• Manutenção	da	equipa	PES	

• Aumentar	o	número	médio	de	horas	PES	no	ensino	secundário	e	pré-escolar.		

• Aumentar	 número	 de	 horas	 para	 a	 área	 temática	 “Comportamentos	 aditivos	 e	

dependências”	em	todos	os	níveis	de	ensino,	sobretudo,	no	3º	ciclo	e	ensino	secundário.	

• Atualizar	o	Roteiro	PES	e	generalizar	a	sua	utilização	em	todo	o	agrupamento	de	modo	a	

transparecer	o	trabalho	realizado	em	cada	momento.		

• Criar	 separador	 no	 site	 do	 agrupamento	 para	 melhorar	 a	 divulgação	 do	 trabalho	 PES	

efetuado.		

• Otimizar	 e	 agilizar	 os	 procedimentos	 relativos	 à	 divulgação	 da	 imagem	 dos	 alunos	 nos	

canais	oficiais	do	agrupamento.		

• Aumentar	o	número	de	visualizações	das	atividades	divulgadas	no	Facebook.	 	
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VII.	EFICÁCIA	DAS	MEDIDAS	DE	SUPORTE	À	APRENDIZAGEM	E	À	INCLUSÃO	

O	conceito	de	Escola	Inclusiva	preconizado	no	Decreto-Lei	nº	54/	2018,	de	6	de	julho,	e	no	PE,	linha	

orientadora	 III	 –	 Inclusão,	 equidade	 e	 igualdade	 de	 oportunidades	 -	 assenta	 em	 dois	 pilares	 que,	

combinados,	 permitem	 idealmente	 responder	 a	 todas	 as	 necessidades	 de	 aprendizagem	 da	 imensa	

diversidade	que	caracteriza	o	corpo	discente	de	qualquer	escola:	são	eles	o	Desenho	Universal	para	a	

Aprendizagem,	que	visa,	grosso	modo,	a	diversificação	do	ensino	de	forma	a	garantir	a	aprendizagem	

a	alunos	 com	os	mais	diversos	estilos	de	aprendizagem,	 e	 a	Abordagem	Multinível,	 que	oferece	um	

conjunto	de	medidas	de	suporte	à	aprendizagem	e	à	inclusão	dos	alunos	que	revelam	algum	tipo	de	

dificuldade	nessas	áreas. 

A	 implementação	 das	medidas	 referidas	 é	 da	 responsabilidade	 dos	 Conselhos	 de	 Turma	 e	 de	 cada	

docente	que	o	integra,	sendo	que	cabe	aos	mesmos	propor	as	medidas	universais	que	respondem	às	

necessidades	 da	 grande	 maioria	 dos	 alunos	 com	 algumas	 dificuldades.	 Porém,	 quando	 as	 mesmas	

exigem	apoios	mais	 intensivos	e/ou	especializados,	é	da	competência	da	Equipa	Multidisciplinar	de	

Apoio	à	Educação	Inclusiva	(EMAEI)	a	sua	mobilização,	através	da	proposta	de	medidas	seletivas	e/ou	

adicionais,	que	se	materializa	num	Relatório	Técnico-Pedagógico.	 

Outras	das	competências	da	EMAEI	é	a	monitorização	de	todas	as	medidas	implementadas,	sobretudo	

no	que	respeita	à	sua	eficácia.	Este	processo	tem-se	revelado	essencial	para	a	prevenção	do	insucesso	

escolar	e	convoca	todos	os	 intervenientes,	cuja	 figura	central	é	o	aluno,	para	uma	análise	e	reflexão	

conjunta	 acerca	 das	 medidas	 implementadas	 e	 seus	 efeitos	 na	 aprendizagem,	 com	 vista	 à	

reformulação	das	mesmas,	de	modo	a	garantir	uma	maior	eficácia.	 

Os	 resultados	 apresentados	 em	 seguida	 refletem	 este	 processo	 dinâmico	 de	 definição,	 aplicação,	

avaliação	e	reformulação	de	medidas. 

Da	 análise	 da	 tabela	 23	 pode	 concluir-se	 que,	 ao	 longo	 do	 presente	 ano	 letivo,	 345	 alunos	 do	

Agrupamento	 beneficiaram	 de	 medidas	 de	 suporte	 à	 aprendizagem	 e	 à	 inclusão,	 mantendo	 este	

número	 a	 tendência	 de	 aumento	 já	 verificada	 em	 anos	 letivos	 anteriores.	 Destes	 345	 alunos,	 272	

usufruíram	apenas	de	medidas	universais,	 enquanto	73	beneficiaram	 também	de	medidas	 seletivas	

e/ou	adicionais.	Constata-se,	assim,	também	um	aumento	no	número	de	alunos	para	os	quais	foram	

mobilizadas	 apenas	 medidas	 universais,	 ao	 passo	 que	 diminuiu	 o	 número	 dos	 que	 acumularam	

medidas	seletivas	e/ou	adicionais.		
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Tabela	 	 21	 –	 Taxa	 de	 sucesso	 dos	 alunos	 beneficiários	 de	 medidas	 de	 suporte	 à	 aprendizagem	 e	 à	
inclusão	
TAXAS	DE	
SUCESSO	

Alunos	com	medidas	 Alunos	com	medidas	 Alunos	com	medidas	

2019/2020	 2020/2021	 2021/2022	

Medidas	
universais	

Medidas	
seletivas/	
adicionais	

Taxa	de	
sucesso	

Medidas	
universais	

Medidas	
seletivas/	
adicionais	

Taxa	de	
sucesso	

Medidas	
universais	

Medidas	
seletivas/	
adicionais	

Taxa	de	
sucesso	

Pré-Escolar	 9	 4	 100%	 0	 3	 100%	 2	 2	 100%	

En
si
no

	B
ás
ic
o	

1º	 1º	ano	 16	 2	 100%	 11	 4	 100%	 9	 2	 100%	

2ºano	 20	 7	 67%	 12	 7	 95%	 14	 9	 91%	

3ºano	 23	 9	 97%	 9	 9	 100%	 20	 10	 100%	

4ºano	 14	 8	 95%	 23	 12	 91%	 11	 13	 100%	

Total	 73	 26	 89%	 55	 32	 95%	 54	 34	 98%	

2º	 5º	ano	 13	 9	 100%	 17	 8	 100%	 32	 11	 98%	

6º	ano	 24	 5	 100%	 18	 10	 96%	 34	 8	 98%	

Total	 37	 14	 100%	 35	 18	 98%	 66	 19	 98%	

3º		 7º	ano	 29	 5	 97%	 33	 3	 100%	 32	 8	 90%	

8º	ano	 33	 9	 95%	 52	 7	 100%	 36	 3	 95%	

9º	ano	 34	 3	 100%	 23	 7	 90%	 49	 6	 96%	

Total	 96	 17	 97%	 108	 17	 98%	 117	 17	 94%	

En
si
no

	S
ec
un

dá
rio

	

CCH	 10º	
ano	

15	 1	 94%	 18	 0	 94%	 10	 0	 100%	

11º	
ano	

10	 4	 100%	 17	 1	 100%	 11	 0	 100%	

12º	
ano	

5	 0	 100%	 5	 4	 100%	 6	 1	 92%	

	 Sub-
total	

30	 5	 97%	 40	 5	 98%	 27	 1	 97%	

CP	 1º	ano	 9	 2	 81,8%	 9	 2	 36%	 4	 0	 100%	

2º	ano	 0	 4	 100%	 5	 2	 86%	 0	 0	 100%	

3º	ano	 1	 0	 100%	 1	 3	 100%	 6	 1	 100%	

Sub-
total	

10	 6	 88%	 15	 7	 64%	 10	 1	 83%	

Total	
Agrupamento	

255	 72	 95%	 253	 82	 95%	 	 	 	

	

		

Gráfico	9	–	Tipologia	e	taxa	de	medidas	de	suporte	
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Relativamente	à	taxa	de	sucesso	destes	alunos,	verificou-se	um	ligeiro	aumento	no	primeiro	ciclo	(de	

95%	para	98%),	sendo	que,	ao	longo	de	todo	o	ciclo,	apenas	dois	alunos	ficaram	retidos	no	2º	ano	de	

escolaridade.		

No	 segundo	 ciclo,	 a	 taxa	manteve-se	 igual	 (98%),	 com	 uma	 retenção	 no	 5º	 ano	 e	 outra	 no	 6º.	 Em	

ambos	os	casos,	as	dificuldades	persistentes	estão	na	base	da	retenção	dos	alunos,	pelo	que	a	EMAEI	

procederá	 à	 análise	 destas	 situações	 no	 início	 do	 próximo	 ano	 letivo,	 com	 vista	 à	 mobilização	 de	

medidas	seletivas	que	possam	responder	às	necessidades	reveladas.			

Tanto	no	3º	ciclo	como	no	ensino	secundário,	todavia,	a	taxa	de	sucesso	decaiu,	tendo	esta	diminuição	

sido	 mais	 significativa	 no	 3º	 ciclo	 (4%)	 do	 que	 no	 ensino	 secundário	 (1%).	 Estas	 percentagens	

refletem,	no	3º	ciclo,	retenções	de	alunos	nos	três	anos	do	ciclo	(três	no	sétimo,	duas	no	oitavo	e	uma	

no	nono),	 sobretudo	decorrentes	de	assiduidade	 irregular,	desinteresse	e	 falta	de	cumprimento	das	

tarefas	propostas.	Quanto	ao	ensino	secundário,	verifica-se	que	a	taxa	de	sucesso	é	de	100%	quer	no	

10º	(onde	a	houve	uma	subida	de	seis	pontos	percentuais	relativamente	ao	ano	anterior),	quer	no	11º	

ano;	porém,	no	12º	ano,	houve	uma	descida	de	8%	em	relação	à	taxa	do	ano	transato,	a	qual	reflete	a	

situação	de	um	aluno	que	reprovou	na	disciplina	de	Matemática.		

A	 implementação,	 constante	 avaliação	 e	 consequente	 reformulação	 das	 medidas	 de	 suporte	 à	

aprendizagem	 e	 à	 inclusão	 permitiu,	 assim,	 continuar	 a	 garantir	 o	 sucesso	 da	 grande	maioria	 dos	

alunos	que	delas	beneficiaram,	promovendo,	em	maior	ou	menor	grau,	a	aprendizagem	de	todos.	

	Uma	 análise	mais	 detalhada	 das	medidas	 implementadas	 permite	 concluir	 que,	 no	 que	 respeita	 às	

medidas	universais,	a	diferenciação	pedagógica	continuou	a	ser	a	mais	aplicada,	seguida	da	medida	

de	 acomodações	 curriculares.	 De	 acordo	 com	 a	 avaliação	 realizada	 pelos	 conselhos	 de	 turma,	 a	

eficácia	 da	 primeira	 (70%)	 foi	 superior	 à	 registada	 no	 ano	 letivo	 transato	 (68%);	 o	mesmo	não	 se	

verificou,	porém,	com	a	segunda,	que	passou	de	71%	de	eficácia	no	ano	letivo	anterior	para	64%	no	

presente	ano.	

	

Gráfico	10	–	Medidas	Universais	
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Gráfico	11	–	Eficácia	das	Medidas	Universais	

No	que	concerne	às	medidas	seletivas,	o	apoio	psicopedagógico	voltou	a	ser	a	medida	mais	frequente,	

com	 uma	 eficácia	 de	 66%.	 Seguiram-se	 as	 medidas	 de	 adaptações	 curriculares	 não-significativas	 e	

antecipação	 e	 reforço	 das	 aprendizagens,	 com	 85%	 e	 78%	 de	 eficácia,	 respetivamente.	

Comparativamente	 aos	 resultados	do	 ano	anterior,	 constata-se	que	 apenas	 a	medida	de	adaptações	

curriculares	não	significativas	foi	mais	eficaz	no	presente	ano	letivo,	com	um	acréscimo	de	dez	pontos	

percentuais	 relativamente	 ao	 último	 ano;	 já	 a	 eficácia	 do	 apoio	 psicopedagógico	 diminuiu	

consideravelmente	 (cerca	 de	 20%),	 tendo-se	 ainda	 registado	 uma	 descida	 de	 2%	 na	 eficácia	 da	

medida	de	antecipação	e	reforço	das	aprendizagens.	

	

Gráfico	12	–	Medidas	Seletivas	
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Gráfico	13	–	Eficácia	das	Medidas	Seletivas	

Quanto	às	medidas	adicionais,	o	gráfico	13	permite	verificar	que,	à	semelhança	de	anos	anteriores,	a	

medida	 de	 desenvolvimento	 de	 competências	 de	 autonomia	 pessoal	 e	 social	 continuou	 a	 ser	 a	 mais	

implementada,	com	100%	de	eficácia.	No	entanto,	e	contrariando	a	tendência	que	se	vinha	a	verificar,	

a	 segunda	 medida	 mais	 aplicada	 não	 foi	 a	 de	 adaptações	 curriculares	 significativas,	 mas	 sim	 a	 de	

desenvolvimento	de	metodologias	e	estratégias	de	ensino	estruturado,	mobilizada	para	os	oito	alunos	

com	 uma	 Perturbação	 do	 Espectro	 do	 Autismo	 (PEA)	 que	 frequentam	 o	 Agrupamento.	 O	 facto	 de	

existir	 uma	 redução	 na	 percentagem	 de	 alunos	 com	 PEA	 que	 necessitam	 simultaneamente	 de	

adaptações	 curriculares	 significativas	 reflete	 uma	 melhor	 combinação	 e	 adequação	 de	 medidas	 e	

estratégias	 de	 ensino	 que	 permitem	 a	 estes	 alunos	 progredir	 no	 currículo	 comum,	 apesar	 das	

limitações	 que	 apresentam.	 A	 implementação	 da	 medida	 de	 desenvolvimento	 de	 metodologias	 e	

estratégias	de	ensino	estruturado	teve	uma	eficácia	de	88%,	abaixo	do	valor	atingido	nos	últimos	anos	

letivos,	pelo	facto	de	ter	sido	considerada	pouco	eficaz	no	caso	de	um	aluno	do	2º	ciclo.	As	restantes	

medidas	adicionais	foram	consideradas	eficazes	para	todos	os	alunos	de	que	delas	beneficiaram.	

	

Gráfico	14	–	Medidas	Adicionais	



	

48	

Relatório	de	Autoavaliação	2021-2022	
	

	

Gráfico	15	–	Eficácia	das	Medidas	Adicionais		

Em	suma,	as	medidas	de	suporte	à	aprendizagem	e	à	 inclusão	revelaram-se	eficazes	para	a	maioria	

dos	 alunos	 que	 delas	 usufruíram,	 pelo	 que	 a	 maior	 parte	 dos	 conselhos	 de	 turma	 propôs	 a	 sua	

manutenção	 no	 próximo	 ano	 letivo	 (gráfico	 15).	 Denota-se,	 todavia,	 uma	 larga	 percentagem	 de	

propostas	de	suspensão	das	mesmas,	sendo	que	grande	parte	delas	se	justificam	pela	conclusão	do	3º	

ciclo	 ou	 ensino	 secundário.	Há,	 ainda	 assim,	 a	 considerar	 que	 o	 formulário	 utilizado	 para	 avaliar	 a	

implementação	 destas	 medidas	 não	 requeria	 a	 justificação	 dessa	 opção,	 pelo	 que	 não	 foi	 possível	

apurar	os	motivos	que	levaram	os	conselhos	de	turma	a	propor	a	suspensão	ou	alteração	de	medidas.		

	

Gráfico	16	–	Propostas	relativas	à	manutenção	das	medidas	em	2022/2023	

Pontos	Fortes:	

• de	uma	forma	geral,	os	professores	avaliaram	as	medidas	aplicadas	como	eficazes,	tendo	a	

grande	maioria	proposto	a	sua	manutenção;	

• a	 dinamização	 de	 uma	 ação	 de	 formação	 interna	 destinada	 aos	 assistentes	 operacionais,	

sobre	estratégias	de	intervenção	junto	de	alunos	com	autismo,	permitiu	esclarecer	dúvidas	

e	munir	os	assistentes	operacionais	de	ferramentas	para	apoiar	adequadamente	os	alunos	

referidos;	



	

49	

Relatório	de	Autoavaliação	2021-2022	
	

• a	participação	dos	pais	e	encarregados	de	educação	nas	reuniões	da	EMAEI	promoveu	um	

verdadeiro	 envolvimento	 dos	mesmos	 em	 todas	 as	 fases	 do	 processo	 de	mobilização	 de	

medidas	de	suporte	à	aprendizagem	e	à	 inclusão,	o	que	resultou	num	conhecimento	mais	

abrangente	 dos	 alunos	 identificados	 e,	 consequentemente,	 numa	 melhor	 adequação	 das	

medidas	mobilizadas;	

• a	nomeação	do	coordenador	do	Centro	de	Apoio	à	Aprendizagem	(CAA)	foi	uma	mais-valia	

para	 a	 EMAEI	 e	 para	 o	 Agrupamento,	 na	 medida	 em	 que	 o	 seu	 trabalho	 permitiu	 já	

sintetizar	os	espaços	e	recursos	nele	existentes,	assim	como	as	necessidades	sentidas	pelos	

docentes	 das	 várias	 escolas	 no	 exercício	 das	 atividades	 de	 apoio	 aos	 alunos.	 Espera-se,	

assim,	que	este	 trabalho	seja	o	ponto	de	partida	para	desenvolver	e	enriquecer	o	CAA	no	

próximo	ano	letivo.			

Oportunidades	de	melhoria:	

• aumentar	ou,	 pelo	menos,	manter,	 desde	o	 início	do	 ano,	 o	 atual	número	de	docentes	de	

Educação	 Especial	 (9),	 o	 qual	 só	 foi	 atribuído	 após	 o	 início	 das	 aulas.	 Este	 facto	

impossibilitou	a	afetação	de	um	docente	de	Educação	Especial	a	uma	das	escolas	do	1º	ciclo	

do	Agrupamento,	por	insuficiência	de	horas	disponíveis,	o	que	deixou	7	alunos	sem	o	apoio	

psicopedagógico	 definido	 nos	 seus	 Relatórios	 Técnico-Pedagógicos.	 Esta	 situação	 acabou	

por	 ser	 corrigida	 após	 a	 colocação,	 ainda	 que	 tardia,	 de	mais	 uma	 docente	 de	 Educação	

Especial;	

• aumentar	o	número	de	horas	da	Terapeuta	Ocupacional;	

• manter	os	dois	horários	completos	de	Terapia	da	Fala,	os	quais	não	foram	garantidos	para	o	

próximo	ano	letivo,	uma	vez	que	não	houve	recondução	das	técnicas;	

• promover	e	incentivar	a	participação	dos	docentes	do	Agrupamento	em	ações	de	formação	

no	âmbito	da	Educação	Inclusiva.	
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INTEGRAÇÃO	ALUNOS	ESTRANGEIROS 

Um	 outro	 indicador	 constante	 no	 PE	 é	 a	 taxa	 de	 sucesso	 de	 alunos	 estrangeiros,	 pois	 permite-nos	

monitorizar	a	aceitação	das	diferenças	e	a	plena	inclusão	de	todos	os	alunos,	ou	seja,	a	integração	dos	

alunos	 com	 diferentes	 características	 individuais	 provenientes	 de	 diferentes	 culturas	 e	 contextos	

socioeconómicos	na	comunidade	educativa. 

O	Quadro	Europeu	Comum	de	Referência	para	as	Línguas	(QECR,	2001),	advoga	a	favor	da	consciência	

cultural	 no	 ensino	 de	 língua	 estrangeira,	 imprescindível	 para	 uma	 boa	 comunicação,	 permitindo	

conhecer	outras	perceções	e	classificações	de	realidade.	Para	que	tal	ocorra,	é	necessário	respeitar	a	

competência	intercultural	no	ensino-aprendizagem,	através	de	estratégias	que	despertem	nos	alunos	

essa	mesma	consciência.	 

Tabela		22	–	Taxa	de	sucesso	dos	alunos	estrangeiros 

 

Alunos	da	UE Alunos	fora	da	UE 

Total de alunos Total de alunos que 
transitaram Taxa de sucesso Total de alunos Total de alunos que 

transitaram Taxa de sucesso 

 19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22 
Pré-

escolar	 6	 5	 6	 6	 5	 6	 100	 100	 100	 11	 9	 16	 11	 9	 16	 100	 100	 100	

1º	ciclo	 21	 5	 16	 21	 5	 16	 100	 100	 100	 29	 28	 41	 28	 27	 40	 97	 96	 97	

2º	ciclo	 10	 7	 7	 10	 7	 7	 100	 100	 100	 9	 21	 21	 9	 21	 21	 100	 100	 100	

3º	ciclo	 16	 10	 7	 16	 10	 7	 100	 100	 100	 16	 24	 34	 15	 22	 33	 100	 92	 100	
Sec.	
CCH	 1	 3	 9	 1	 2	 9	 100	 67	 100	 12	 4	 15	 11	 4	 13	 92	 100	 100	

Sec.	CP	 -	 0	 4	 -	 0	 	 -	 -	 	 -	 9	 5	 -	 8	 	 -	 89	 	

Total	 54	 30	 49	 54	 29	 	 100	 97	 	 77	 95	 133	 74	 91	 	 96	 96	 	

De	 acordo	 com	 os	 dados	 constantes	 da	 tabela,	 é	 possível	 afirmar	 que	 a	 criação	 da	 disciplina	 de	

Português	Língua	Não	Materna,	bem	como	a	adoção	de	outras	medidas	de	apoio	a	esta	 tipologia	de	

alunos	 foi	 importante	 para	 os	 auxiliar	 no	 acolhimento,	 integração	 e	 sucesso	 académico	 no	 nosso	

Sistema	de	Ensino. 

Neste	ano	atípico,	marcado	ainda	por	constrangimentos	decorrentes	da		pandemia	Covid19	e	também	

pela	invasão	da	Ucrânia	pela	Rússia,	foi	importante	encontrar	respostas	adequadas	às	necessidades	de	

todos	estes	alunos,	incluindo	aqueles	que,	usufruindo	de	proteção	internacional,	chegaram	a	Portugal	

e	 ao	 nosso	 Agrupamento.	 Estes	 alunos	 beneficiaram	 ainda	 de	 um	 curso	 intensivo	 de	 PLNM	 para	

desenvolvimento	 de	 competências	 linguísticas	 fundamentais	 no	 acesso	 ao	 currículo	 e	 à	 melhor	

integração	no	País.	Estes	alunos	não	foram	avaliados	de	acordo	com	informação	proveniente	da	DGE,	

de	8	de	Junho	de	2022.	 	
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1. APOIO	PSICOLÓGICO	

O	 Serviço	 de	 Psicologia	 do	 Agrupamento	 de	 Escolas	 José	 Belchior	 Viegas	 é	 um	 dos	 serviços	

disponibilizados	 pelo	 Agrupamento,	 em	 parceria	 com	 o	 Município.	 Esta	 parceria	 contribui	 para	 a	

otimização	 dos	 recursos,	 necessários	 ao	 trabalho	 com	 os	 alunos,	 famílias	 e	 restante	 comunidade	

educativa.	

Este	serviço	assume	como	finalidade	primordial	a	promoção	do	sucesso	educativo	dos	alunos,	através	

de	uma	adequada	resposta	às	necessidades	identificadas,	a	par	da	aposta	na	rede	de	relações	escola-

família,	 indispensáveis	ao	desenvolvimento	pessoal,	 interpessoal	e	comunitário	no	contexto	escolar.	

Assumimos	como	tal,	os	seguintes	objetivos:	

• Contribuir	 para	 a	 concretização	 da	 igualdade	 de	 oportunidades,	 para	 a	 promoção	 do	

sucesso	educativo	e	prevenção	do	absentismo	escolar;	

• Colaborar	 com	 os	 Coordenadores/Diretores	 de	 turma	 na	 adequação	 e	 elaboração	 de	

estratégias	específicas	às	necessidades	evidenciadas	pelo	aluno	no	processo	educativo;	

• Avaliar	e	intervir	ao	nível	da	dinâmica	individual	do	aluno,	no	sentido	de	trabalhar	conflitos	

intrapsíquicos,	 ao	 nível	 dos	 processos	 de	 identificação,	 identidade	 e	 personalidade,	

objetivando	 a	 reparação	 e	 adequação	 desses	 conflitos	 às	 realidades	 escolar	 e	 social	 do	

aluno;	

• Promover	competências	sociais,	integração	de	normas	e	estratégias	de	autorregulação	dos	

comportamentos	(quer	em	contexto	escolar,	quer	no	exterior);	

• Promover	aproximação	e	cooperação	entre	a	escola,	família	e	comunidade,	em	geral;	

• Procurar	adequar	o	processo	educativo	de	 cada	aluno	às	necessidades	específicas,	dando	

respostas	necessárias	às	suas	dificuldades;	

• Proporcionar	 aos	 alunos	 das	 escolas	 do	 Agrupamento,	 acompanhamento	 psicológico	 e	

despiste	de	problemáticas	existentes	através	da	avaliação	psicológica.		

No	quadro	seguinte	apresenta-se	o	número	de	alunos	acompanhados	pelos	Serviços	de	Psicologia	e	

Orientação,	no	que	se	refere	à	medida	de	apoio	psicológico,	ao	longo	dos	últimos	cinco	anos	letivos.		

Tabela		23	–	N.º	de	alunos	apoiados	pelo	SPO	

Medidas de 
acompanhamento 

Nº de alunos 

16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

Apoio Psicológico 145 101 300 283 112 112 
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A	equipa	do	Serviço	de	Psicologia	e	Orientação	faz	um	balanço	positivo	da	 intervenção	realizada	no	

ano	letivo	de	2021/2022,	tendo	em	conta	o	cumprimento	dos	objetivos	a	que	se	propôs	no	início	do	

ano	 letivo,	 a	 par	 da	 flexibilidade	 em	 acrescentar	 aos	 mesmos	 outras	 atividades	 não	 previstas	

inicialmente,	desde	que	pertinentes	à	intervenção	e	à	qualidade	da	relação	com	os	alunos,	famílias	e	

restante	comunidade	educativa.	

Sendo	apenas	possível	realizar	uma	avaliação	qualitativa	no	que	à	 intervenção	psicológica	se	refere,	

consideramos	 no	 entanto	 que	 a	 qualidade	 do	 trabalho	 desenvolvido	 se	 reflete	 na	 qualidade	 das	

relações	 estabelecidas	 em	 contexto	 escolar	 e	 fora	 dele	 e	 nos	 resultados	 atingidos	 ao	 nível	 do	 bem-

estar	dos	nossos	alunos	e	do	desenvolvimento	das	 suas	capacidades,	de	 relação	consigo,	de	 relação	

com	a	escola,	de	relação	com	os	outros	e	com	o	mundo.	

À	 semelhança	 dos	 anos	 anteriores,	manteve	 como	 prioritário	 o	 acompanhamento	 das	 situações	 de	

maior	 vulnerabilidade	 social,	 quer	 pela	 fragilidade	 que	 muitas	 vezes	 representam,	 quer	 pela	

impossibilidade	económica	de	recorrer	a	outros	serviços.	

Pontos	Fortes:	

• Parcerias	estabelecidas;	

• Partilha	de	boas	práticas;	

• Aquisição	 de	 instrumentos	 de	 intervenção	 e	 avaliação	 psicológica,	 por	 parte	 do	

Agrupamento;	

• Trabalho	desenvolvido	em	equipa	e	articulação	entre	os	diversos	órgãos	do	agrupamento.	

Oportunidades	de	melhoria:	

• Momentos	de	partilha	e	reflexão	incluídos	nos	horários	mensais	de	cada	técnico.	

 

 

	  



	

53	

Relatório	de	Autoavaliação	2021-2022	
	

2. TERAPIA	DA	FALA	

No	presente	ano	 letivo,	 a	valência	de	Terapia	da	Fala	 foi	 realizada	por	duas	 terapeutas	da	 fala	 com	

horário	de	35	horas.		

Os	terapeutas	da	fala	são	os	técnicos	responsáveis	pelo	desenvolvimento	de	atividades	no	âmbito	da	

prevenção,	 avaliação	 e	 intervenção	 das	 perturbações	 da	 comunicação	 humana,	 que	 engloba	 não	 só	

todas	as	funções	associadas	à	compreensão	e	expressão	da	linguagem	oral	e	escrita,	mas	também	de	

outras	 formas	 de	 comunicação	 não-verbal	 (Decreto-Lei	 n.º	 564/99	 de	 21	 de	 dezembro).	 Realizam	

também	trabalho	ao	nível	das	funções	estomatognáticas	e	motricidade	orofacial.	

O	 exercício	 do	 terapeuta	 da	 fala	 nas	 escolas	 tem	 como	 objetivo	 estimular	 o	 desenvolvimento	 de	

competências	 linguísticas	 e	 comunicativas	 e	 de	 favorecer	 a	 aprendizagem	 da	 leitura	 e	 da	 escrita.	

Pretende-se	desta	forma,	criar	condições	favoráveis	e	que	permitam	que	as	capacidades	de	cada	aluno	

sejam	potenciadas,	atuando	desde	o	Ensino	Pré-escolar	até	ao	Ensino	Secundário.	

Estabeleceram-se	os	seguintes	objetivos:	

▪ Realizar	 avaliações	 em	 alunos	 referenciados	 para	 identificação	 de	 dificuldades	 que	

comprometam	o	seu	percurso	escolar;	

▪ Intervir	 junto	 dos	 alunos	 promovendo	 o	 seu	 desenvolvimento	 comunicativo	 e	 linguístico,	

ajustando	 o	 seu	 percurso	 de	 ensino-aprendizagem	 e	 sucesso	 escolar,	 consoante	 as	

necessidades	de	cada	um;	

▪ Dinamizar	projetos	que	promovam	a	estimulação	de	competências	 linguísticas	em	alunos	do	

Ensino	Pré-Escolar	e	do	1.º	ano	do	1.º	Ciclo;	

▪ Desenvolver	 competências	 que	 contribuam	 para	 a	 inclusão	 dos	 alunos	 com	 dificuldades	 de	

aprendizagem	e	que	promovam	uma	escola	inclusiva;	

▪ Realizar	uma	avaliação	sistemática	do	progresso	dos	alunos,	nas	várias	áreas	de	intervenção	e	

propor	estratégias	para	superar	as	dificuldades	encontradas;	

▪ Realizar	um	trabalho	colaborativo	e	eficiente,	que	envolva	todos	os	agentes	educativos.	

A	valência	de	Terapia	da	Fala	do	agrupamento,	desenvolveu	trabalho	direto	com	os	alunos,	 indireto	

com	 a	 comunidade	 escolar	 e	 famílias,	 e	 também	 foram	dinamizados	 dois	 projetos	 de	 promoção	 de	

competências	linguísticas.		

No	início	do	ano	letivo	foi	criado	um	formulário	de	encaminhamento	para	Terapia	da	Fala	de	forma	a	

facilitar	 a	 identificação	 dos	 alunos	 com	 dificuldades.	 Após	 esta	 referenciação,	 os	 alunos	 foram	
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avaliados	 e	 nos	 casos	 em	 que	 se	 verificou	 a	 necessidade	 de	 apoio	 nesta	 valência,	 foi	 realizado	 o	

acompanhamento	 direto	 consoante	 a	 disponibilidade	 horária	 das	 terapeutas.	 Foram	 também	

avaliados	alunos	sinalizados	no	ano	letivo	2020/2021	pelas	educadoras.	Foram	elaborados	relatórios	

de	 intervenção	 para	 todos	 os	 alunos	 acompanhados	 nesta	 valência	 e	 enviados	 aos	 respetivos	

educadores,	professores	titulares	e	diretores	de	turma,	no	final	do	ano	letivo.	

Para	 além	 do	 trabalho	 realizado	 com	 os	 alunos,	 sempre	 que	 necessário,	 foi	 realizado	 um	 trabalho	

colaborativo	entre	as	 técnicas,	a	 comunidade	escolar	e	 familiares,	de	 forma	a	capacitá-los	para	que,	

diariamente,	haja	continuidade	do	trabalho	desenvolvido	pelas	terapeutas.	

Foram	ainda	desenvolvidos	dois	projetos,	“Conhecer	para	Prevenir”	e	“Brinca	e	Aprende”,	sendo	que	o	

primeiro	teve	como	objetivo	estimular	as	competências	linguísticas	de	alunos	do	Ensino	Pré-Escolar	e	

o	seguinte	promover	o	desenvolvimento	da	consciência	fonológica	em	alunos	do	1º	ano.		

Ao	 longo	 do	 ano	 foi	 realizado	 pelas	 duas	 terapeutas	 um	 acompanhamento	 direto	 a	 um	 total	 de	 49	

alunos	 do	 agrupamento,	 com	 sessões	 individuais	 semanais	 (à	 exceção	 de	 4	 alunos)	 com	 duração	

aproximada	 de	 45	 minutos.	 Os	 alunos	 apresentavam	 perturbações	 ao	 nível	 da	 comunicação,	

linguagem,	fala	e	leitura	e	escrita.	

Relativamente	aos	projetos,	estes	incluíram	um	total	de	15	alunos.	

Refletindo	acerca	do	presente	ano	 letivo,	 as	Terapeutas	da	Fala	do	agrupamento	 fazem	um	balanço	

positivo	do	trabalho	desenvolvido	quer	com	os	alunos,	quer	com	a	restante	comunidade	escolar.	

Pontos	Fortes:	

• Fundamental	a	existência	de	duas	terapeutas	para	que	mais	alunos	pudessem	usufruir	de	

acompanhamento	direto;	

• O	 desenvolvimento	 dos	 projetos	 Conhecer	 para	 prevenir	 e	 Brinca	 e	 Aprende	 foram	 uma	

mais-valia;	

• Aquisição	de	material	de	intervenção;	

• Trabalho	desenvolvido	em	equipa	e	articulação	entre	os	diversos	órgãos	do	agrupamento.	

Oportunidades	de	melhoria:	

• Criação	de	pequenos	pares/grupos	de	intervenção	no	próximo	ano	letivo,	tendo	em	conta	o	

elevado	número	de	alunos	em	lista	de	espera;	
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• Realização	de	ações	de	sensibilização	e	capacitação	de	educadores	e	professores,	por	parte	

das	 Terapeutas	 da	 Fala,	 fornecendo	 estratégias	 e	 materiais	 de	 apoio	 que	 facilitem	 as	

aprendizagens	 dos	 alunos	 e	 que	 promovam	 a	 deteção	 precoce	 de	 dificuldades	 que	 estes	

possam	apresentar.	
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3. TERAPIA	OCUPACIONAL	

A	intervenção	da	Terapia	Ocupacional	em	contexto	escolar,	de	forma	a	dar	resposta	às	necessidades	

educativas	dos	alunos,	teve	como	objetivo:	

• potenciar	a	participação	do	aluno	nas	áreas	de	ocupação	que	acontecem	em	contexto	

escolar;	

• promover	a	participação	em	atividades	significativas	para	o	aluno;	

• desenvolver	competências	de	aprendizagem	e	autonomia;	

• promover	a	generalização	destas	competências	para	os	restantes	contextos	do	dia-a-dia.	

Foram	utilizadas	várias	abordagens	de	intervenção	no	contexto	escolar,	tais	como:	

• consultoria,	através	de	trabalho	de	colaboração	com	os	agentes	educativos;	

• trabalho	 de	 grupo,	 para	 	 desenvolver	 competências	 específicas,	 por	 exemplo,	 sociais,	

sensoriomotoras,	coordenação	motora	global;	

• trabalho	individual,	(com	maior	frequência),	para	treino	de	competências	específicas,	tais	

como,	perceção	visual,	motricidade	 fina,	 coordenação	óculo	manual,	processamento	 tátil,	

propriocetivo,	vestibular,	atividades	de	vida	diária	e	capacidade	de	atenção/concentração.	

Foi	possível	intervir	em	diferentes	áreas	de	atuação	como,	perturbação	do	espectro	do	autismo,	atraso	

do	desenvolvimento	global,	défice	de	atenção	e	hiperatividade	e	deficiência	intelectual	ou	motora.	

No	ano	letivo	2021/2022	foi	realizada	avaliação	em	Terapia	Ocupacional	a	18	alunos,	tendo	sido	este	

apoio	implementado	pela	primeira	vez	no	agrupamento	escolar,	considera-se	um	balanço	positivo.	A	

frequência	 dos	 acompanhamentos	 diretos	 teve	 por	 base	 fatores	 socioeconómicos	 dos	 alunos	 e	 a	

possibilidade	de	realização	de	terapia	fora	do	contexto	escolar.	

	

Pontos	Fortes:	

• Implementação	da	Terapia	Ocupacional.	

Oportunidades	de	melhoria:	

• Rastreio	 de	 avaliação	 na	 idade	 pré-escolar	 para	 despiste	 de	 preocupações	 identificadas	

pelos	educadores;	

• Aquisição	 de	material	 de	 intervenção	 terapêutico	 de	modo	 a	 potenciar	 a	 qualidade	 das	

intervenções	realizadas	com	os	alunos	do	agrupamento.	
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4. APOIO	TUTORIAL	ESPECÍFICO	

A	medida	de	Apoio	Tutorial	Específico,	de	acordo	com	o	Despacho	Normativo	n.º	10-B/2018,	no	seu	

artigo	12.º	e	com	as	linhas	orientadoras	I	e	II	do	PE,	objetivos	estratégicos	1	(Melhorar	os	resultados	

escolares)	e	4	(Fomentar	o	sentido	de	responsabilidade	na	construção	do	seu	percurso	de	vida	e	na	

interação	 com	 os	 outros	 membros	 da	 comunidade	 educativa),	 operacionais	 3,	 4	 e	 14,	 Fomentar	 a	

concentração/atenção	 dos	 alunos	 e	 a	 disciplina,	 Prevenir	 o	 abandono	 e	 Criar	 um	 clima	 de	

autorresponsabilização	 dos	 alunos	 pelo	 seu	 comportamento,	 aprendizagem,	 em	 articulação	 com	 a	

família	 respetivamente,	 prevê	 a	 implementação,	 destinada	 aos	 alunos	 do	 2.º	 e	 3.º	 ciclos	 do	 Ensino	

Básico	 que,	 ao	 longo	 do	 seu	 percurso	 escolar	 acumulem	duas	 ou	mais	 retenções,	 ou	 aos	 alunos	 do	

Secundário	que	tenham	reprovado	no	ano	letivo	anterior.	Esta	medida	constituiu-se	como	um	recurso	

adicional,	visando	a	diminuição	das	retenções	e	do	abandono	escolar	precoce	e,	consequentemente,	a	

promoção	do	sucesso	educativo.	É	uma	medida	de	proximidade	com	os	alunos,	e	tem	como	objetivo	

incrementar	 o	 envolvimento	 dos	 alunos	 nas	 atividades	 educativas,	 nomeadamente,	 através	 do	

planeamento	e	da	monitorização	do	 seu	processo	de	aprendizagem.	São	objetivos	desta	medida,	de	

acordo	com	o	ponto	5	do	artigo	12º	anteriormente	referido:	

a)	Reunir	nas	horas	atribuídas	com	os	alunos	que	acompanha;	

b)	Acompanhar	e	apoiar	o	processo	educativo	de	cada	aluno	do	grupo	tutorial;	

c)	Facilitar	a	integração	do	aluno	na	turma	e	na	escola;	

d)	Apoiar	o	aluno	no	processo	de	aprendizagem,	nomeadamente	na	criação	de	hábitos	de	estudo	e	

de	rotinas	de	trabalho;	

e)	Proporcionar	ao	aluno	uma	orientação	educativa	adequada	a	nível	pessoal,	escolar	e	profissional,	

de	acordo	com	as	aptidões,	necessidades	e	interesses	que	manifeste;	

f)	 Promover	 um	 ambiente	 de	 aprendizagem	 que	 permita	 o	 desenvolvimento	 de	 competências	

pessoais	e	sociais;	

g)	Envolver	a	família	no	processo	educativo	do	aluno;	

h)	 Reunir	 com	 os	 docentes	 do	 conselho	 de	 turma	 para	 analisar	 as	 dificuldades	 e	 os	 planos	 de	

trabalho	destes	alunos.	

Após	 análise	 dos	 relatórios	 efetuados	pelas	 professoras	 tutoras,	 verifica-se	 que	 as	metas	 principais	

definidas	pelas	mesmas,	em	conjunto	com	os	alunos,	foram:	

• fomentar	nos	alunos	a	definição	ativa	de	objetivos;	
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• decidir	 sobre	 estratégias	 apropriadas,	 planear	 o	 tempo,	 organizar	 e	 priorizar	materiais	 e	

informação,	mudar	de	abordagem	de	forma	flexível;	

• monitorizar	a	sua	própria	aprendizagem	e	fazer	os	ajustes	necessários	em	novas	situações	

de	aprendizagem,	ou	seja,	promover	o	sucesso	educativo;	

• alterar,	sempre	que	necessário,	a	abordagem	de	forma	flexível.	

	Quanto	aos	objetivos,	estes	passaram	por:	

• promover	o	ambiente	relacional	adequado;	

• estimular	 o	 tutorando	 a	 aprofundar	 o	 conhecimento	 sobre	 si	 próprio	 e	 sobre	 os	 seus	

problemas	de	forma	a	comprometê-lo	com	o	processo	de	mudança;	

• incrementar	o	envolvimento	dos	alunos	nas	atividades	educativas;	

• participar	ativamente	no	diagnóstico	das	suas	potencialidades	e	dificuldades;	

• participar	 ativamente	 na	 planificação	 das	 ações	 a	 desenvolver	 que	 incrementem	 as	

potencialidades	e	permitam	superar	as	dificuldades;	

• participar	ativamente	na	execução	das	tarefas/atividades/medidas	de	superação;	

• participar	ativamente	na	monitorização/avaliação	das	medidas	implementadas;	

• desenvolver	competências	sociais	e	emocionais	nos	mesmos.	

	As	 estratégias	 implementadas	 nas	 sessões	 foram	 ao	 encontro	 do	 aluno	 de	 forma	 a	 que	 eles	

conseguissem:	

• refletir	sobre	a	sua	vida	escolar	e	profissional	futuras;	

• estabelecer	objetivos	e	planificar	as	suas	atividades	escolares;	

• eliminar	fatores	de	distração,	durante	as	aulas	ou	de	realização	de	atividades	escolares;	

• otimizar	o	tempo	em	sala	de	aula;	

• criar	métodos	de	estudo	e	de	trabalho;	

• adquirir	informação	adicional,	sobre	matérias	ou	tarefas	escolares	a	realizar;	

• ganhar	defesas	em	situações	mais	difíceis,	estimulando	competências	como	a	persistência,	a	

resiliência	e	a	resistência	à	frustração;	

• aumentar	os	seus	níveis	motivacionais;	

• facilitar	e	promover	as	suas	relações	interpessoais;	

• autoavaliar	o	seu	próprio	trabalho	e	os	progressos	alcançados.	
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Tabela	24	-	Número	de	alunos	com	Apoio	Tutorial	Específico,	por	ciclo	de	ensino	

 
Tipologia 

 

Ciclo de ensino 
2º	Ciclo	 3º	Ciclo	 Secundário	 CEF	 Total	

19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22 

Apoio 
Tutorial 

Específico 
9 4 3 21 10 12 0 1 2 17 13 13 47 28 30 

Taxa de 
sucesso 100 100 100 92,1 100 67 0 100 50 100 100 92 92,1 100 80 

Este	 ano,	 apesar	 	 de	 todas	 as	 estratégias	 e	 	 metodologia	 adotadas,	 verifica-se,	 no	 3º	 ciclo,	 um	

decréscimo	da	taxa	de	sucesso	relativamente	aos	anos	anteriores,	que	se	deve	a	situações	específicas	

de	alunos	que	requerem	cuidados	especiais	que	ultrapassam	o	simples	Apoio	Tutorial	Específico	e	que	

se	encontram	devidamente	encaminhados.	

No	que	diz	respeito	ao	CEF,	apesar	de	todas	as	estratégias	colocadas	em	prática,	não	foi	possível	evitar	

que	um	aluno	se	encontre	em	absentismo	escolar.	

Foi	ainda	feito	tutoria	a	mais	de	30	alunos	dos	2º,	3º	ciclos	e	secundário.	

	

Pontos	Fortes	

• Orientação	necessária	para	o	sucesso	escolar;	

• Articulação	 entre	 os	 Professores	 tutores	 e	 diretores	 de	 turma	na	 resolução	 de	 problemas	

dos	tutorandos;	

• Relação	de	empatia	criada	entre	as	professoras	tutoras	e	os	tutorandos;	

• Envolvimento	do	tutorando	na	sua	própria	aprendizagem;	

• Apoio	dado	 aos	 alunos	na	definição	de	metas	 e	 o	 desenvolvimento	de	 estratégias	 focadas	

nos	seus	objetivos;	

• Desenvolvimento	da	organização,	dos	métodos	de	estudo	e	de	trabalho;	

• Evolução	dos	alunos,	tanto	a	nível	da	aprendizagem	como	a	nível	pessoal.	

Oportunidades	de	melhoria	

• Envolver	cada	vez	mais	os	encarregados	de	educação,	no	sentido	de	os	 implicar,	de	 forma	

séria	e	responsável,	nas	atividades	escolares,	de	integração,	orientação	e	responsabilização,	

de	uma	forma	assertiva	e	clara;	

• Manter	a	tutoria	aos	alunos	que	transitam	para	o	Ensino	Secundário;	
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• Introduzir	 o	 tempo	 de	 tutoria	 no	 horário	 do	 aluno,	 visto	 ser	 uma	medida	 promotora	 do	

sucesso	escolar;	

• Estabelecer	 um	 tempo	 comum	 no	 horário	 dos	 professores	 tutores	 para	 trabalho	

colaborativo;	

• Cada	aluno	deveria	ter,	pelo	menos	45	minutos/semana	(30	minutos	no	mínimo)	para	este	

apoio	 tutorial	 específico,	 que	 deve	 ser	 individual,	 por	 forma	 a	 se	 conseguir	 melhores	

resultados,	pois	os	alunos	são	mais	colaborantes	desta	forma.	
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VIII	-				INTERVENÇÃO	VOCACIONAL	

A	 Intervenção	 Vocacional,	 definida	 como	 um	 processo	 de	 intervenção	 para	 a	 promoção	 do	

desenvolvimento	 psicológico	 dos	 estudantes,	 	 propicia	 o	 desenvolvimento	 do	 autoconhecimento,	

facilitando	a	elaboração	de	uma	tomada	de	decisão	vocacional,	escolar	e/ou	profissional,	assumindo	

assim	como	principais	objetivos	os	seguintes:	

• Proporcionar	 o	 autoconhecimento	 e	 a	 exploração	 do	 self,	 avaliando	 e	 desenvolvendo	

características	 individuais	 implicadas	 neste	 processo	 (aptidões,	 interesses,	 valores,	 e	

experiências	pessoais);	

• Desenvolver	atitudes	de	maior	responsabilização	e	envolvimento	pessoal	na	construção	de	

projetos	vocacionais;	

• Explorar	informação	relativa	ao	mundo	do	trabalho	e	das	profissões;	

• Promover	competências	ao	nível	do	processo	de	escolha	e	da	tomada	de	decisão	vocacional;	

• Esclarecer	 dúvidas	 e	 proporcionar	 apoio	 aos	 alunos	 no	 que	 à	 sua	 realização	 pessoal	 e	

profissional	diz	respeito.	

Todos	 os	 estudantes	 são	 confrontados,	 em	 determinados	 ciclos	 do	 sistema	 educativo,	 com	 a	

necessidade	de	 realizarem	opções	educacionais,	 que	 se	 traduzem	em	 investimentos	 importantes	 ao	

nível	 do	 seu	 percurso	 escolar,	 com	 repercussões	 na	 sua	 vida	 pessoal	 e	 profissional	 futura.	 Estas	

opções	assumem	particular	 importância	no	3º	 ciclo,	 uma	vez	que	é	necessário	 efetuar	 a	 escolha	de	

uma	área	escolar,	com	implicações	curriculares	específicas	e,	no	ensino	secundário,	altura	em	que	se	

começa	 a	 preparar	 o	 ingresso	 no	 ensino	 universitário	 ou	 a	 transição	 para	 o	mercado	 de	 trabalho.	

Atendendo	a	 isso,	 foram	realizadas	cinco	sessões	em	grupo	(dirigidas	a	 todas	as	 turmas	de	9º	ano).	

Com	 base	 na	 informação	 trabalhada,	 foram	 elaborados	 relatórios	 individuais	 de	 sistematização	 de	

todo	o	processo,	seguidos	de	entrevistas	individuais	com	os	alunos	(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.	

Este	 programa	 contemplou	 ainda	 a	 realização	 de	 uma	 sessão	 para	 pais	 e	 EE,	 com	 o	 objetivo	 de	

estimular	a	cooperação	escola-família,	esclarecendo	dúvidas	e	apoiando	os	educadores	no	que	refere	

ao	 processo	 de	 orientação	 vocacional	 dos	 seus	 filhos/educandos.	 A	 sessão,	 intitulada	 “O	 papel	 da	

família	no	desenvolvimento	vocacional	dos	 filhos",	 contou	com	a	participação	de	25	pais	e	EE.	Para	

além	disso,	 foram	realizados,	a	pedido,	atendimentos	individuais	com	encarregados	de	educação,	no	

sentido	de	os	apoiar	ao	nível	da	tomada	de	decisão	dos	seus	educandos.	
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No	 que	 diz	 respeito	 aos	 alunos	 a	 frequentar	 o	 11º	 e	 12º	 anos,	 a	 participação	 neste	 programa	 foi	

opcional	(mediante	o	interesse	dos	alunos)	e,	paralelamente	a	esta	intervenção,	foram	proporcionadas	

sessões	de	informação	com	o	objetivo	de	apoiar	os	alunos	na	transição	do	ensino	secundário	para	o	

ensino	universitário	ou	para	o	mercado	de	trabalho.	Nestas	sessões	de	grupo,	foram	envolvidos	116	

alunos.		

Aos	alunos	que	se	inscreveram	para	avaliação	e	aconselhamento	vocacional,	usou-se	a	metodologia	já	

referida	para	os	alunos	do	9º	ano.	

Foram	ainda	realizadas	palestras,	em	parceria	com	a	UALG,	nomeadamente	na	temática	“Estar	feliz	ou	

ser	feliz”,	que	abrangeu	85	alunos	dos	10º,	11º	e	12º	anos	de	escolaridade.	

A	medida	de	 Intervenção	Vocacional	 contemplou	132	alunos	do	9º	ano	e	11	alunos	do	12º	anos	de	

escolaridade	em	sessões	diretas	de	grupo	e	individuais.	

O	Programa	de	Orientação	Vocacional	foi	implementado	com	sucesso,	assegurando	a	todos	os	alunos	

de	9º	e		12º	ano	de	escolaridade	o	acesso	às	atividades	propostas.		

Pontos	Fortes	

• Os	9º	na	Secundária;	

• Feira	das	profissões.	
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IX	-		ACOMPANHAMENTO	DOS	ALUNOS	À	SAÍDA	DOS	ENSINOS	BÁSICO	E	SECUNDÁRIO	

Ao	 longo	 de	 todo	 o	 processo	 ensino	 aprendizagem	 pretendeu-se	 ir	 desenvolvendo	 nos	 	 alunos	 	 o	

sentido	 de	 cidadãos	 críticos,	 responsáveis	 e	 empreendedores,	 dotados	 de	 competências	 essenciais	

para	a	integração	na	vida	ativa	e	na	comunidade,	preparados	para	o	sucesso	e	para	contribuírem,	com	

a	sua	realização	pessoal,	na	construção	de	uma	sociedade	equitativa	e	solidária.		

Na	 tabela	seguinte	(Tabela	25),	pode-se	comparar,	ao	 longo	destes	últimos	5	anos,	a	 taxa	de	alunos	

que	efetuaram	a	matrícula	no	ensino	secundário	no	nosso	agrupamento	.	

Tabela		25	–	Acompanhamento	dos	alunos	à	saída	do	ensino	básico		

Indicador	
2017-2018	 2018-2019	 2019-2020	 2020/2021	 2021/2022	
	 	 Nº	 %	 N.º	 %	 N.º	 %	 N.º	 %	

Conclusão	do	9ºano	no	
Agrupamento	 107	 -	 97	 -	 131	 -	 111	 -	 131	 -	

Efetuaram	a	matrícula	no	ensino	
secundário	no	Agrupamento	 91	 85,0	 90	 90,3	 123	 93,9	 83	 74,8	 114	 87	

Efetuaram	a	matrícula	noutro	
estabelecimento	de	ensino	 16	 15,0	 11	 9,7	 8	 6,1	 28	 25,2	 17	 13	

Verifica-se	que	há	um	aumento	na	taxa	de	alunos	que	se	inscreveram	no	agrupamento	o	que	pode	ser	

devido	a,	felizmente,	se	conseguir	abrir	uma	turma	de	Artes	no	secundário	como	já	se	andava	a	tentar	

há	alguns	anos,	mas	que	não	era	possível	devido	ao	número	de	alunos	que	pretendiam	esta	área	de	

ensino	não	ser	o	suficiente	para	se	obter	a	aprovação	superior	para	a	abertura	de	turma.		

Tabela	26	–	Evolução	das	taxas	de	prosseguimento	de	estudos	e	ingresso	no	ensino	superior	dos	alunos	
dos	Cursos	Científico-humanísticos	

Ano	letivo	 2016-2017	 2017-2018	 2018-2019	 2019-2020	 2020-2021	 2021/2022	

Nº	alunos	que	concluíram	o	
ensino	secundário	 40	 43	 58	 73	 55	 58	

Nº	candidatos	 34	 34	 50	 73	 42	 47	

Nº	Ingressos	 33	 34	 50	 64	 38	 44	

Taxa	de	Ingresso	2	 97,1	 100	 100	 88%	 90%	 94%	
Taxa	de	Prosseguimento	

Estudos	3	 82,5	 79	 86	 88%	 69%	 81%	

																																																								

2	 	Taxa	de	ingresso-	percentagem	de	alunos	que	ingressam	(na	1ª	fase)	relativamente	aos	que	se	candidataram		

3	 	Taxa	de	prosseguimento	de	estudos	–	percentagem	de	 ingressos	no	ensino	superior	 (1ª	 fase)	 relativamente	ao	

número	de	alunos	que	concluíram	o	ensino	secundário.	
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Observa-se	um	aumento	na	taxa	de	ingresso	desde	o	ano	letivo	2019/2020	e	ressalva-se	que,	em	

2021/2022,	70,4%	dos	alunos	entraram	na	sua	primeira	opção.	Na	2ª	fase	ingressaram	ainda	mais	3	

alunos	que	concluíram	o	ensino	secundário	no	ano	letivo	2021-2022.	

Tabela	27	–	Evolução	das	taxas	de	empregabilidade,	prosseguimento	de	estudos	e	 ingresso	no	ensino	
superior	dos	alunos	dos	Cursos	Profissionais	

CICLO	DE	FORMAÇÃO	 2015/18	 2016/19	 2017/20	 2018/21	 2019/22	
Nº	de	alunos	inscritos	no	último	ano	do	ciclo	de	

formação	 27	 21	 27	 39	 19	

Nº	de	alunos	que	concluíram	 18	 20	 19	 30	 15	
Taxa	de	conclusão	 67	 90	 70,4	 76,9	 78,9	

Taxa	de	prosseguimento	de	estudos	 39	 19	 16	 10	 20	

Taxa	de	empregabilidade	no	ramo	de	atividade	do	
curso	 50	 26	

Sem	
elementos	

Sem	
elementos	

Sem	
elementos	Taxa	de	empregabilidade	noutro	ramo	 0	 32	

Taxa	de	desempregado	 11	 16	

	

Em	relação	aos	alunos	que	concluíram	o	curso	profissional,	 três	alunos	prosseguiram	os	estudos	no	

ensino	 superior,	 que	 corresponde	 a	 um	 aumento	 em	 10	 pontos	 percentuais	 relativamente	 ao	 ano	

anterior.		 	
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X	-				PROJETOS	

A	elaboração	de	projetos	 escolares	direciona	o	 crescimento	pessoal	 e	 intelectual	dos	 alunos,	diante	

das	situações	adversas,	proporcionando	um	melhor	desempenho	das	atividades	associadas,	além	das	

relações	 interpessoais	 no	 decorrer	 e	 após	 o	 período	 de	 integração	 e	 execução	 do	 projeto	 escolar,	

encaminhando	 para	 o	 desenvolvimento	 pessoal	 do	 aluno	 como	 contemplado	 no	 PASEO	 	 e	 onde	 se	

encontra	bem	explícito	que	os	alunos	devem	construir	e	sedimentar	uma	cultura	científica	e	artística	

de	 base	 humanista,	 mobilizando	 valores	 e	 competências	 que	 lhes	 permitam	 intervir	 na	 vida	 e	 na	

história	 dos	 indivíduos	 e	 das	 sociedades,	 tomando	decisões	 livres	 e	 fundamentadas	 sobre	questões	

naturais,	 sociais	 e	 éticas,	 e	 dispondo	 de	 uma	 capacidade	 de	 participação	 cívica,	 ativa,	 consciente	 e	

responsável.	Assim	o	AEJBV,	durante	este	ano	letivo,	implementou	alguns	projetos	que	se	destacam,	a	

saber:	

• Filosofia	para	crianças	

• UBUNTU	

• Erasmus	

• Teach	for	Portugal	

• Desporto	Escolar	

• Escola	em	Movimento	e	AEJBV22	

• Projeto	Cultural	de	Escola	
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1. FILOSOFIA	PARA	CRIANÇAS	

Problema/Situação	que	serviu	de	motivação	ao	projeto	

O	 projeto	 “Filosofia	 para	 Crianças	 –	 pensar	 melhor	 para	 aprender	 melhor”	 iniciou-se	 no	 ano	 letivo	

2020-2021	 tendo-se	 prolongado	 ao	 ano	 letivo	 2021-2022	 ao	 abrigo	 do	 Programa	 Nacional	 de	

Promoção	 do	 Sucesso	 Escolar	 (PNPSE).	 Este	 projeto,	 surge	 do	 diagnóstico	 da	 necessidade	 de	

desenvolver	 nos	 alunos	 a	 capacidade	 de	 análise	 e	 interpretação	 face	 ao	 contexto	 através	 da	

argumentação	de	pontos	de	vista,	da	exposição	de	ideias	e	de	pensamento	crítico	desde	o	1º	ciclo;	

Público	alvo	

Turmas	do	1º	Ciclo	e	do	2º	Ciclo	da	disciplina	de	Cidadania	e	Desenvolvimento	(5ºano).	

Objetivos	do	projeto	e	metas	a	atingir	

·	Desenvolver	nos	alunos	a	capacidade	de	comunicar	e	de	se	posicionarem	face	a	diferentes	literacias;	

·	Promover	que	os	alunos	manifestem	autonomia	de	pensamento	(virtudes	intelectuais)	em	relação	a	

diversas	temáticas	e	situações;	

·	Desenvolver	a	prática	de	hábitos	de	participação	em	comunidade	e	em	democracia;	

·	Promover	a	equidade	de	oportunidades	de	participação	sem	discriminação	de	raça,	sexo	ou	religião;	

·	 Promover	hábitos	de	 intervenção	pautada	pelo	 respeito	de	 todos	os	participantes	e	pelo	gosto	de	

contribuir	para	um	ambiente	de	respeito,	crescimento	e	bem-estar,	necessário	a	um	bom	ambiente	de	

aprendizagem	e	de	comunicação.	

Descrição	sucinta	do	trabalho	desenvolvido	

O	Projeto	“Filosofia	para	Crianças	–	pensar	melhor	para	aprender	melhor”	desenvolveu-se	em	contexto	

de	sala	de	aula,	em	coadjuvação	com	o	professor	titular,	aplicando	os	pressupostos	teóricos	e	práticos	

da	Filosofia	para	Crianças	em	Comunidade	de	Investigação	Filosófica.	

Participantes	e	respetivo	grau	de	envolvimento	

Os	 participantes	 foram	 os	 alunos	 do	 1º	 ciclo	 e	 do	 2º	 ciclo	 (5ºano)	 da	 disciplina	 de	 Cidadania	 e	

Desenvolvimento	 com	 o	 envolvimento	 dos	 professores	 titulares	 os	 quais	 revelaram	 sempre	 um	

compromisso	e	uma	disponibilidade	inexcedíveis;	
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Resultados	alcançados	

A	observação	evidente	em	contexto	de	sala	de	aula	da	evolução	dos	alunos	quer	ao	nível	do	saber	estar	

–	 padrões	 de	 interação	 –	 quer	 ao	 nível	 do	 saber	 fazer	 –	 habilidades	 de	 investigação	 e	 raciocínio	 e	

habilidades	conceptuais.	

		

Pontos	Fortes	

• O	alargamento	do	projeto	ao	2º	Ciclo,	nomeadamente	às	turmas	da	disciplina	de	Cidadania	

e	Desenvolvimento	do	5º	Ano	de	modo	a	consolidar	as	competências	do	ano	letivo	anterior; 

• A	integração	de	mais	um	professor	de	maneira	a	promover	este	alargamento	e	continuar	a	

oferecer	a	Filosofia	para	Crianças	a	todas	as	turmas	do	1º	Ciclo; 

• A	aceitação	do	projeto	por	toda	a	comunidade	escolar	desde	a	Direção	do	Agrupamento,	aos	

professores	titulares,	aos	encarregados	de	educação	e,	sobretudo,	aos	alunos; 

• A	excelente	articulação	com	os	professores	titulares	quer	do	1º	ciclo	como	do	2º	ciclo	(5º	

ano); 

• A	diversidade	dos	temas	tratados	e	das	estratégias	utilizadas. 

	

Oportunidades	de	melhoria	

• Promover	 a	 consolidação	 do	 projeto	 ao	 longo	 do	 tempo	 de	 modo	 a	 consolidar	

aprendizagens	e	competências	assim	como	avaliar	o	seu	impacto	a	médio-longo	prazo; 

• A	continuidade	dos	professores	de	modo	a	continuar	a	oferecer	a	Filosofia	para	Crianças	a	

todas	as	turmas	do	1º	ciclo	e	a	todas	as	turmas	do	2º	ciclo	(5º	e	6º	anos). 
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2. UBUNTU	

Problema/Situação	que	serviu	de	motivação	ao	projeto	

A	Academia	de	Líderes	Ubuntu	é	um	projeto	promovido	pela	DGE	e	pelo	IPAV	de	educação	não-formal	

orientado	 para	 a	 capacitação	 de	 jovens,	 enquanto	 agentes	 de	 transformação	 ao	 serviço	 das	 suas	

comunidades,	 promovendo	 o	 desenvolvimento	 integrado	 de	 competências	 sócio-emocionais,	 com	

especial	 enfoque	nas	 suas	 capacidades	para	 a	 liderança	ao	 serviço	das	 comunidades,	 desde	 logo	da	

própria	comunidade	educativa,	promovendo	competências	humanas	e	técnicas	relevantes	para	o	seu	

percurso	 de	 vida,	 assentes	 em	 5	 pilares:	 Autoconhecimento,	 Autoconfiança,	 Resiliência,	 Empatia	 e	

Serviço.		

Público	alvo	

No	 âmbito	 do	 Plano	 21|23,	 o	 agrupamento	 decidiu	 aderir	 ao	 projeto	 e	 implementar,	 neste	 ano	

experimental,	 na	 turma	 do	 8º	 B,	 com	 28	 alunos,	 por	 ser	 um	 grupo	 muito	 heterogéneo,	 com	 uma	

extrema	falta	de	coesão,	dificuldades	no	relacionamento	interpessoal,	já	com	processos	disciplinares,	

fruto	de	problemas	de	bullying	entre	eles	e,	para	além	disso,	com	alunos	com	problemas	pessoais	e	

socioeconómicos.		

Para	a	sua	implementação	a	direção	do	agrupamento	selecionou	uma	equipa	de	6	elementos,	na	qual	

se	 incluiu	 um	membro	 da	 direção,	 a	 coordenadora	 da	 escola	 básica	 do	 2º	 e	 3º	 ciclo,	 a	 diretora	 de	

turma	do	8º	B,	um	professor	da	turma,	uma	assistente	operacional	e	uma	psicóloga.		

Objetivos	do	projeto	e	metas	a	atingir	

Este	projeto	valoriza	a	contribuição	de	cada	um,	reconhecendo	o	desejo	partilhado	de	construir	um	

mundo	melhor.	 Pretende	 fortalecer	 a	 cultura	 democrática	 e	 a	 participação	 cívica	 de	 estudantes	 de	

contextos	vulneráveis,	através	da	metodologia	Ubuntu	de	capacitação	para	a	liderança	servidora.	

Descrição	sucinta	do	trabalho	desenvolvido	

Este	projeto	requereu	um	ciclo	de	formação,	com	um	processo	de	capacitação	que	incluiu	dois	dias	de	

formação	 teórica-conceptual,	 dois	 dias	 de	 formação	 prática,	 cinco	 dias	 de	 implementação	 com	 os	

alunos	e	a	respectiva	avaliação.	Tendo	sido,	na	opinião	dos	educadores,	de	grande	importância	quer	a	

nível	profissional,	quer	a	nível	pessoal.	

A	semana	de	intervenção	(Semana	Ubuntu)	realizou-se	na	semana	de	9	a	13	de	maio	e	capacitou-os	

para	 a	 promoção	 da	 cidadania,	 do	 diálogo,	 da	 paz	 e	 justiça	 social,	 desenvolvendo	 competências	 de	
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resolução	de	conflitos	e	construção	de	pontes,	entre	e	dentro	das	comunidades,	contribuindo	para	o	

desenvolvimento	de	sociedades	mais	inclusivas,	coesas	e	justas.	

Participantes	e	respetivo	grau	de	envolvimento/	Resultados	alcançados	

A	evolução	dos	alunos	foi	notória	e	visível	a	partir	do	segundo	dia.	É	de	salientar	a	crescente	conexão	

entre	os	alunos	e	entre	alunos	e	facilitadores,	que	foi	sendo	marcada	por	atitudes	de	maior	empatia	e	

respeito	 pelo	 outro.	 Verificou-se	 ainda,	 nas	 semanas	 seguintes	 à	 intervenção,	 uma	 melhoria	 na	

dinâmica	relacional	do	grupo:	mais	 tolerantes,	mais	coesos,	mais	disponíveis	a	apoiarem-se	uns	aos	

outros,	 a	 conhecerem-se	melhor.	 Para	 além	 disso,	 a	 intervenção	 teve	 especial	 impacto	 ao	 nível	 do	

desenvolvimento	sócio-emocional	de	alguns	dos	alunos	envolvidos.	

 

Pontos	Fortes 

• Continuação	da	implementação	no	próximo	ano	letivo	com	a	criação	do	Clube	Ubuntu.	

Oportunidades	de	melhoria 

• Manter	a	dinâmica	Ubuntu	viva,	na	escola	e	na	comunidade,	após	a	dinamização	da	Semana	

Ubuntu,	 através	 da	 dinamização	 de	 sessões	 de	 reflexão,	 da	 organização	 de	 eventos	 e	 da	

promoção	da	participação	cívica	a	partir	do	método	Ubuntu;		

• Estabelecer	um	tempo	semanal	para	os	educadores/professores	e	alunos	que	participarem	

na	Semana	Ubuntu,	para	se	reunirem	e	criarem	um	plano	de	atividades	com	vista	a	manter	

vivo	o	espírito	Ubuntu;	

• O	Clube	Ubuntu	 deverá,	 sempre	 que	 possível,	 dispor	 de	 um	 espaço	 físico,	 que	 permita	 a	

todos	os	que	o	animam	e	frequentem,	ganhar	espírito	de	corpo,	mobilizando	toda	a	escola	e	

comunidade;	

• Formação	 de	 mais	 educadores/professores	 e	 a	 implementação	 em	 grupos	 de	 alunos	 do	

nosso	agrupamento.	
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3. ERASMUS	

Problema/Situação	que	serviu	de	motivação	ao	projeto	

O	 Projeto	 Erasmus+,	 é	 um	 projeto	 que	 aposta	 na	 formação	 global	 dos	 alunos,	 uma	 vez	 que	 as	

aprendizagens	 vão	muito	 para	 além	 dos	 conteúdos	 programáticos,	 indo	 de	 encontro	 aos	 objetivos	

definidos	no	PASEO.	

Até	 hoje,	 na	 nossa	 Escola,	 foram	 envolvidos	 centenas	 de	 alunos	 que	 têm	 desenvolvido	 múltiplas	

competências	que	o	Erasmus+	lhes	proporciona,	pois	tem-se	revelado	como	uma	experiência	de	vida	

que	os	leva	a	expandir	horizontes	muito	para	além	da	sala	de	aula.	

O	projeto	Erasmus+	é	também	um	veículo	que	contribui	para	tornar	os	nossos	professores	e	alunos	

agentes	 de	 mudança,	 promotores	 de	 valores	 como	 a	 solidariedade	 e	 a	 tolerância	 cada	 vez	 mais	

necessários	nos	tempos	que	vivemos.	

Público	alvo	

O	público	alvo	do	projeto	são	os	alunos	nacionais	e	europeus	do	ensino	secundário,	professores	e	toda	

a	comunidade	escolar,	enquanto	atores	educacionais	

Objetivos	do	projeto	e	metas	a	atingir	

Como	membros	de	uma	comunidade	educativa,	não	podemos	ficar	passivos	a	observar	o	futuro,	temos	

de	 ser	proactivos	na	 sua	preservação	para	 as	 gerações	 vindouras.	A	 forma	mais	 influente	de	 agir	 é	

participar	num	projeto	educacional	que	mobilize	os	estudantes	sobre	o	seu	papel	estratégico	na	vida.		

Assim,	 este	 projeto,	 tem	 como	 objetivo	 criar	 abordagens	 multidisciplinares	 em	 conjunto	 com	 os	

nossos	parceiros	e	aproveitar	as	suas	valências/competências.	

Descrição	sucinta	do	trabalho	desenvolvido	

Os	alunos	têm	desenvolvido	trabalhos	no	âmbito	deste	projeto.	Na	única	deslocação	até	ao	momento,	

que	aconteceu	em	Itália,	participaram	2	professores	e	cinco	alunos.	Os	alunos	assistiram	a	workshops	

sobre	 a	 temática	 e	 estiveram	 envolvidos	 em	 trabalhos	 em	 grupos	 multinacionais	 e	 habituais	

atividades	de	 intercâmbio	e	partilha	 realizados	na	escola	de	acolhimento.	Além	disso,	 todo	o	grupo	

visitou	marcos	culturais	da	 região.	 	O	grupo	 tem	aproveitado	alguns	 trabalhos	 realizados	nos	10º	/	

11º	anos	para	divulgação.	

Participantes	e	respetivo	grau	de	envolvimento	

No	projeto	“Water	is	not	Water.	Water	is	our	Future”,	tema	do	ano	letivo	corrente,	para	além	da	nossa	

Escola,	onde	participam	4	professores	e	20	alunos	distribuídos	pelos	10º	/	11º	e	12º	anos,	participam	
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também	Escolas	europeias,	nomeadamente	o	ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SUPERIORE	"LUIGI	DI	SAVOIA"	

–	 CHIETI	 (Itália),	 AYRANCI	 AYSEL	 YUCETURK	 ANADOLU	 LISESI	 (Turquia),	 SUKROMNA	 STREDNA	

ODNORNA	SKOLA	(Eslováquia),	KASZUSKIE	LICEUM	OGOLNOKSZTALCACE	(Polónia).	

Foram	criados	laços	profundos	de	interação	/	realização	de	trabalhos	com	todos	os	participantes	que	

têm	conduzido	os	estudantes	a	compreender	importância	da	água,	e	o	quanto	ela	entrelaça	todos	os	

campos	da	vida,	mostrando	a	vulnerabilidade	das	bases	hídricas	e	a	quantidade	cada	vez	menor	de	

recursos,	bem	como	a	necessidade	de	encontrar	formas	de	gestão	sustentável	da	água.	

Resultados	alcançados	

Ao	 trabalhar	 numa	 equipa	 internacional	 e	 ao	 viajar	 para	 o	 estrangeiro,	 os	 benefícios	 para	 os	

estudantes	 são	 sempre	 muito	 maiores	 do	 que	 o	 esperado.	 Apenas	 programas	 como	 o	 Erasmus+	

podem	proporcionar-lhes	oportunidades	de	fazer	a	mudança.	

	

Pontos	Fortes	

• Os	 alunos	 compreendem	 a	 importância	 de	 trabalhar	 num	 projeto	 multinacional	 dentro	

desta	temática;	

• Trabalho	 internacional	 permite	 aos	 professores	 participantes	 tornarem-se	 melhores	

educadores,	 uma	 vez	 que	 partilham	 os	 conhecimentos	 da	 sua	 própria	 área	 de	

especialização	com	outros;	

• Oportunidade	 que	 os	 alunos	 têm	 de	 visitar	 um	 país	 europeu,	 de	 privar	 com	 jovens	 de	

nacionalidades	 diferentes	 e	 de	 usar	 a	 língua	 inglesa	 como	 meio	 de	 comunicação	

privilegiado.	

	

Oportunidades	de	melhoria 

• Melhorar	 a	 comunicação	 interna	 e	 externa,	 de	 forma	 a	 valorizar-se	 a	 participação	nestes	

projetos.	
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4. TEACH	FOR	PORTUGAL	

Problema/Situação	que	serviu	de	motivação	ao	projeto	

O	Agrupamento	de	Escolas	José	Belchior	Viegas	de	São	Brás	de	Alportel	insere-se	numa	comunidade	

de	 contexto	 socioeconómico	 desvantajoso	 pois,	 ainda	 que	 a	 taxa	 de	 analfabetismo	 tenha	 descido,	

acompanhando	 a	 tendência	 nacional	 e	 regional,	 este	 indicador	 ainda	 se	 apresenta	 elevado	 no	

concelho.	Sabemos	que	Portugal,	embora	com	acesso	à	educação	universal	e	inclusiva,	apresenta	uma	

taxa	de	reprovação	dos	alunos	de	comunidades	desfavorecidas	52,5%	vezes	superior	à	de	alunos	em	

melhor	contexto	social.	Isto	significa	que	o	sucesso	académico	e	as	oportunidades	futuras	das	crianças	

estão	muito	dependentes	da	origem	socioeconómica.		

Objetivos	do	projeto	e	metas	a	atingir	

O	agrupamento	de	Escolas	aderiu	ao	projeto	“	A	Teach	For	Portugal,”	 (uma	organização	portuguesa	

sem	 fins	 lucrativos	 que	 pertence	 à	 rede	 internacional	 Teach	 For	 All),	 porque	 partilha	 do	 mesmo	

objetivo	de	tentar	conseguir	diminuir	a	desigualdade	educativa	e	proporcionar	às	crianças	de	meios	

mais	desfavorecidos	a	oportunidade	de	atingirem	o	seu	máximo	potencial,	colocando-os	num	caminho	

de	 oportunidades	 que	 trará	 impacto	 nas	 suas	 vidas	 a	 curto	 prazo	 e	 nas	 escolhas	 que	 farão	 para	 o	

futuro,	nas	suas	famílias	e	na	comunidade,	na	sociedade	e	na	economia.		

Descrição	sucinta	do	trabalho	desenvolvido	

Dinamização	 de	 aulas	 (revisões,	 consolidação	 com	 kahoots/jogos);	 trabalhos	 de	 grupo	 que	

exercitaram	a	partilha	de	conhecimentos/competição	saudável;	acompanhamento	individualizado	em	

sala	 de	 aula	 (elaboração	 de	 glossário	 em	 CN	 com	 alunos	 estrangeiros);	 exercícios	 cronometrados;	

Aulas	de	estações	sobre	fatores	abióticos	–	Dia	Mundial	da	Ciência;	Escape	Room	com		conteúdos	

de	CN;	The	Inspiration	Rope	(projeto	elaborado	a	partir	de	uma	rotina	de	 inspiring	quotes	diárias	

escritas	no	quadro	seguido	da	criação	de	cartazes	a	partir	de	uma	das	quotes	para	serem	expostos	na	

escola	ao	longo	do	ano	letivo	num	estendal	criado	para	o	efeito;	Introdução	do	mindulfness	nas	aulas,	

através	 do	 controlo	 da	 respiração/relaxamento,	 assim	 como	 de	 algumas	 práticas	 básicas	 de	 yoga	

("Clube	do	Ser")(um	aluno	é	destacado	estrategicamente	para	verificar	se	os	colegas	conseguem	gerir	

as	suas	emoções	e	comportamento);	e	introdução	do	"Guardião	do	Ambiente"		

Dinamização	de	aulas	de	DT	 (4	 turmas)	 trabalho	de	 temas	diagnosticados	 como	necessários	a	 cada	

turma	 (colaboração,	 metacognição,	 autoconhecimento,	 cidadania	 ativa)	 através	 de	 dinâmicas	 e	

momentos	de	reflexão.	(75	alunos);	projeto	"Casa	do	Ser";	“Voucher	da	Gentileza”,	em	que	os	alunos	
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sortearam	o	 seu	amigo	 secreto	e	produziram	um	voucher	para	oferecer	um	gesto	de	gentileza	pelo	

Natal	em	vez	de	uma	prenda	com	custo	monetário.	

Componente	não	letiva:	

Clube	 de	 Literatura	 -	 dinamização	 de	 exercícios	 de	 escrita	 criativa,	 teatro,	 dança;	 sessões	 de	

"Biblioteca	 Humana"	 (#storytime)	 nas	 quais	 os	 pais	 apareciam	 na	 escola	 sem	 conhecimento	 dos	

alunos,	 para	 contar	 a	 sua	 história	 de	 vida	 (dificuldades,	 conquistas,	 sonhos,	 relação	 com	 a	 escola);	

“Dialoga	com	o	poema”	–	Comemoração	do	Dia	Mundial	da	Poesia	

Clube	do	Ser	–	criado	em	conjunto	com	as	psicólogas	da	escola	e	mentora)	–	abordagem	de	variadas	

temáticas,	 tais	 como,	 arteterapia,	 escrita	 criativa,	 yoga,	 meditação,	 gestão	 emocional	 e	 trabalho	

colaborativo.	

Tutoria	 -	 desenvolvimento	 pessoal	 e	 científico	 individualizado	 no	 qual	 se	 trabalha	 a	metacognição,	

escrita	e	espírito	crítico,	organização	de	material/tarefas,	dinâmicas	de	estudo	e	regulação	emocional,	

dinâmicas	de	autorretratos,	poemas,	textos	criativos	e	Gamificação.	

Distribuição	de	mensagens	de	empatia	na	Semana	Ubuntu	da	Empatia.	

Participantes	e	respetivo	grau	de	envolvimento	

Participam	neste	projeto:	5	Professores	Mentores:	Elizabeth	Pantaleão,	Cláudia	Girão	Santos,	Daniel	

Moura,	Carla	Dâmaso,	Paula	Carvalho,	Carla	Mateus	e	a	mentora	Margarida	Serralheiro.	

Componente	letiva:	7	Turmas/	7ºD,	8ºC,	8ºD,	8ºE,	7ºE,	7ºB,	8ºA	-	144	alunos)	-	21	tempos	letivos,	com	

uma	média	 de	 2.6	 tempos	 letivos	 por	 turma	 por	 semana,	 realizada	 nas	 aulas	 de	 Ciências	Naturais,	

inglês	e	DT.	

Componente	não	letiva:	-	no	Clube	do	Ser,	nas	aulas	de	DT	e	tutorias	individuais-	10	tempos.	

Resultados	alcançados	

Os	 alunos,	 na	 sua	 generalidade	 apresentaram	 maior	 interesse	 e	 aproveitamento	 nas	 disciplinas	

acompanhadas	 pela	Mentora	 TFP;	melhoraram	 a	 qualidade	 do	 seu	 trabalho/	 desempenho;	 fizeram	

melhor	a	gestão	de	trabalho	em	sala	de	aula	para	concluir	uma	tarefa	com	sucesso;	desenvolveram	o	

seu	pensamento	crítico:	conseguiram	partilhar	melhor	quem	são;	melhoraram	a	empatia	pelos	seus	

pares;	 comunicaram	 melhor	 os	 seus	 valores	 e	 sonhos;	 melhoraram	 algumas	 estratégias	 de	

autorregulação	e	começaram	a	trabalhar	de	forma	mais	autónoma.	
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Pontos	Fortes	

• Trabalho	em	parceria	e	interdisciplinaridade	-	permitiu	um	acompanhamento	dentro	e	fora	

da	sala	de	aula	estando	sobretudo	focado	nos	alunos,	nas	suas	necessidades	e	nos	seus	

gostos,	de	modo	a	adaptar	a	aprendizagem	a	cada	um.		

Oportunidades	de	melhoria	

• Os	 professores	 envolvidos	 no	 projeto,	 em	 conjunto	 com	 a	 mentora,	 consideram	 que	 o	

trabalho	poderá	ser	ainda	mais	eficaz	se	focado	em	menos	turmas	(2	ou	3),	o	que	implicará	

mais	tempo	letivo	para	cada	turma,	abrangendo	mais	disciplinas	e,	consequentemente,	ser	

mais	consistente	e	profícuo;	

• Direcionar	 o	 trabalho	 para	 as	 turmas	 que	 tenham	 alunos	 com	 dificuldades	 de	

relacionamento/colaboração	ou	integração,	como	o	caso	de	alunos	estrangeiros	(7ºD,	7ºE,	

8ºA)	aprofundando-se	as	competências	interpessoais.	

• Os	professores	e	a	mentora	consideram	pertinente	terem	horas	comuns	nos	seus	horários	

semanais	 para	 reuniões,	 de	 modo	 a	 terem	 tempo	 para	 refletirem	 com	 serenidade,	

elaborarem	estratégias	e	produzirem	os	respetivos	instrumentos	pedagógicos	em	conjunto.	
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5. DESPORTO	ESCOLAR	

Problema/Situação	que	serviu	de	motivação	ao	projeto	

Contribuir	para	a	dinamização	de	uma	cultura	desportiva	de	escola,	respondendo	às	motivações	dos	

alunos.	

Público	alvo	

Alunos	do	Agrupamento	(desde	o	3º/4º	ano	do	1º	ciclo	até	ao	secundário).	

Objetivos	do	projeto	e	metas	a	atingir	

1	-	Contribuir	para	a	dinamização	de	uma	cultura	desportiva	de	escola,	 respondendo	às	motivações	

dos	alunos.	

2	-	Promover	a	aquisição	de	hábitos	de	vida	saudável	e	combate/prevenção	da	obesidade,	através	da	

prática	desportiva,	agravado	com	a	situação	pandémica	do	COVID	19.	

Descrição	sucinta	do	trabalho	desenvolvido	

Desde	 a	 formação	dos	 alunos	nas	 diversas	 áreas	 desportivas	 colocadas	 ao	 seu	dispor;	 aquisição	de	

hábitos	de	vida	saudável;	participação	ao	nível	dos	números	de	pré	pandemia	(atividades	de	nível	I	–	

Atividade	 Interna)	 até	 à	 participação	 em	 todos	 os	 Encontros	 agendados,	 com	 espírito	 desportivo,	

dignificando	o	Agrupamento	(atividades	de	nível	II	–	Atividade	Externa)	

Na	 Atividade	 Interna	 (AI	 –	 nível	 I)	 –	 tentou-se	 chegar	 aos	 alunos	 que	 não	 optam	 pela	 competição	

externa	 (Grupos/Equipas),	 colocando	 ao	 seu	 dispor	 as	 mais	 variadas	 atividades	 físico/desportivas	

sem	 objetivos	 competitivos	 ou	 de	 baixo	 nível	 competitivo,	 para	 que	 o	 maior	 nº	 de	 alunos	 fizesse	

qualquer	coisa:	desde	andar	de	bicicleta	e	ou	trotinete,	encontros	de	futsal	(equipas	formadas	pelos	

alunos),	até	ao	ténis,	passando	pelo	dia	Europeu	do	Desporto	na	Escola.	

Na	Atividade	Externa	(AE	–	nível	II)	–	através	de	11	Grupos/Equipas	de	diversas	modalidades	(cada	

aluno	podia/pode	optar	até	duas),	pretendemos	proporcionar	aos	alunos	um	grau	de	competição	mais	

elevado/exigente,	 através	 de	 encontros	 Interescolares	 locais,	 até	 Regionais	 e	 ou	mesmo	Nacionais,	

com	espírito	desportivo	e	dignidade	 (respeito	pelo	outro,	por	 si,	pela	escola),	 incluindo	alunos	com	

dificuldades	de	locomoção	e	ou	cognitiva	(Boccia	e	Natação	Adaptada).	

Participantes	e	respetivo	grau	de	envolvimento	

Os	participantes	contam-se	por	alunos	que	vão	desde	o	1º	ciclo	(3º/4º	ano),	até	ao	secundário:	Corta	

Mato,	Mini-Megas,	Megas,	Torneios	vários	(AI	-	nível	I)	–	2014	participações.	
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Treinos/Encontros	Grupos/Equipa	–	modalidades	(AE	–	nível	II)	–	156	participações	em	média.	

Contabilizam-se	 assim	 2170	 participações,	 com	 um	 grau	 de	 Envolvimento	 Global	 que	 se	 considera	

entre	o	3	e	4,	sendo	este	o	nível	mais	elevado.	

Resultados	alcançados	

Todas	 as	 metas	 foram	 atingidas	 e	 ou	 superadas,	 com	 exceção	 do	 Mega	 Km	 ainda	 em	 período	

pandémico	 crítico,	 mesmo	 assim	 com	 101	 alunos,	 quando	 a	 previsão	 era	 de	 110;	 o	 Corta	 Mato	

Regional	 (com	 participações	 condicionadas	 aos	 escalões	 de	 iniciados	 e	 juvenis	 –	 decisão	 da	

Coordenação	 Regional	 do	 DE	 devido	 à	 pandemia)	 e	 a	 Festa	 do	 Atletismo	 (também	 condicionada	 a	

alunos	Infantis	B	e	Iniciados	pelos	mesmos	motivos).	

	

Pontos	Fortes 

• Convívio/Cidadania;	 Entusiasmo;	 Empenho;	 Equilíbrio	 (emocional);	 Participação;	

Aquisição/Hábitos	de	vida	saudável;		

• Semana	 “Escola	 em	 Movimento”	 –	 a	 equipa	 do	 Desporto	 Escolar	 considera	 que	 esta	

iniciativa	é	a	manter,	uma	vez	que	foi	responsável	pela	realização	de	atividades	que	devido	

ao	desfasamento	dos	horários	não	haveria	possibilidade	de	 realizar,	 pelo	menos	 com	 tão	

elevadíssimo	grau	de	participação	e	entusiasmo.	

	

Oportunidades	de	melhoria 

• Desfasamento	de	horários	(acabar);	

• Regresso	do	Desporto	Escolar	com	treinos	AE	e	AI,	à	4ª	feira	à	tarde;	

• Reforçar	a	responsabilização	de	alunos	e	EE;	

• Evitar	marcar	testes/avaliação	para	as	datas	definidas	atempadamente	para	as	atividades	

que	envolvem	grande	nº	de	alunos	de	todo	o	Agrupamento;	

• Maior	participação	dos	alunos	do	secundário.	
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6. ESCOLA	EM	MOVIMENTO	

Problema/Situação	que	serviu	de	motivação	ao	projeto	

Na	Escola	em	Movimento	foi	concretizado	um	conjunto	alargado	de	eventos	culturais	no	propósito	de	

envolver	toda	a	comunidade	escolar	numa	dinâmica	de	participação	fora	do	contexto	de	sala	de	aula	

Público	alvo	

Comunidade	educativa	

Descrição	sucinta	do	trabalho	desenvolvido	

Realizaram-se	 diversos	 eventos	 em	 várias	 nomenclaturas:	 exposições;	

palestras/encontros/divulgação	e	atividades	gerais.	

Desta	forma,	podemos	afirmar	que	a	escola	em	movimento	foi	rica	na	variedade	de	eventos	propostos.	

No	 total,	 foram	 realizados 57 eventos,	 onde	 existiram	 17	 exposições,	 18	

palestras/encontros/divulgação,	 e	 22	 atividades	 gerais.	 De	 destacar	 as	 atividades	 dinamizadas	 por	

alunos	para	outros	alunos	do	agrupamento.	

Resultados	alcançados	

Aferindo	perceções,	 ou	 seja,	 conversando	 com	colegas	 e	 alunos,	 é	possível	 afirmar	que	 a	 escola	 em	

movimento	 foi	 muito	 bem-sucedida.	 Envolveu	 toda	 uma	 comunidade	 escolar,	 apresentou	 um	

excelente	ecletismo	de	eventos,	foi	uma	rica	oportunidade	de	relações	fora	do	contexto	normal	de	sala	

de	aula.	Com	toda	a	segurança,	é	um	evento	que	todos	desejam	que	continue.	

 

Pontos	Fortes 

• Replicar	a	atividade	

• Envolvimento	de	um	elevado	n.º	de	alunos	nas	atividades	

Oportunidades	de	melhoria 

• Reformulação	da	calendarização		

• Envolvimento	de	toda	a	comunidade	educativa	
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AEJBV22	

Problema/Situação	que	serviu	de	motivação	ao	projeto	

Há	 algum	 tempo	 que	 o	 departamento	 de	 educação	 física,	 no	 nosso	 agrupamento,	 tem	

realizado/promovido	variados	eventos	relacionados	com	a	orientação.	Alguns	destes	eventos	 foram	

em	 parceria:	 federação	 portuguesa	 de	 orientação;	 desporto	 escolar;	 e	 encontros	 com	 outros	

agrupamentos	escolares.	

Assim,	 é	 legitimo	 considerar	 que	 temos	 experiências	 e	 competências	 comprovadas	 neste	 tipo	 de	

provas	e	eventos.	

Foi	a	partir	desta	realidade	que	ocorreu	a	ideia	da	atividade	AEJBV	22,	ou	seja,	através	da	orientação	

conseguimos	dinamizar	alunos	e	comunidade	escolar,	no	entanto,	tivemos	a	perceção	que	poderíamos	

envolver	outras	disciplinas	e	departamentos	 curriculares	nas	 tarefas	de	orientação.	Assim	nasceu	o	

projeto	de	atividade	AEJBV	22,	cujo	propósito	foi	ser	interdisciplinar	e	colaborativo,	mais	abrangente.	

Público	alvo	

Alunos	do	ensino	secundário	

Objetivos	do	projeto	e	metas	a	atingir	

Criar	 uma	 atividade	 colaborativa,	 interdisciplinar,	 que	 envolvesse	 o	 maior	 número	 de	 alunos	 e	

professores	do	ensino	secundário.	

Descrição	sucinta	do	trabalho	desenvolvido	

A	 atividade	 AEJBV-22	 foi	 incluída	 na	 escola	 em	 movimento.	 Foi	 uma	 atividade	 interdisciplinar,	

colaborativa,	baseada	na	estrutura	da	turma	e	composta	por	3	provas	distintas,	mas	complementares:	

orientação	 interdisciplinar	 (consistiu	 na	 realização	 de	 um	percurso	 de	 orientação,	 que	 se	 estendeu	

fora	 dos	 limites	 físicos	 da	 escola,	 onde	 em	 cada	 posto	 de	 controlo	 existiu	 uma	 tarefa	 disciplinar	 a	

realizar);	 representação	 (consistiu	 numa	 representação	 submetida	 a	 temas	 estabelecidos	 pelo	

agrupamento,	ou	seja,	no	10.º	ano,	alterações	climáticas;	no	11.º	ano,	a	água;	e	no	12.º	ano,	viver	fora	

da	Terra;	Cidadania	(consistiu	na	recolha	de	tampas	e	caricas,	posteriormente	doadas	aos	bombeiros	

voluntários	de	S.	Brás	de	Alportel).	

Participantes	e	respetivo	grau	de	envolvimento	

Estiveram	envolvidas	diretamente	9	equipas,	6	turmas,	150	alunos,	7	disciplinas	e	4	departamentos	

curriculares.	
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Para	 além	 destes	 números,	 destacamos	 a	 colaboração	 de	 muitos	 professores,	 alunos,	 assistentes	

operacionais,	direção,	e	associação	de	estudantes,	nas	diferentes	tarefas	desta	atividade.	

Esta	atividade	culminou	com	a	entrega	de	prémios	às	três	primeiras	equipas	

Resultados	alcançados	

Com	 a	 dinamização	 de	 AEJBV22	 houve	 um	 ganho	 efetivo	 de	 competências	 em	 ação	 do	 PASEO,	

complementando	 as	 aprendizagens	 curriculares	 dos	 alunos.	 Desta	 forma,	 esta	 atividade	 pode	

contribuir	 para	 termos	 alunos	 e	 cidadãos	 mais	 apetrechados,	 com	 múltiplas	 literacias,	 mais	

autónomos,	 responsáveis,	 criativos,	 capazes	 de	 pensar	 criticamente,	 mais	 aptos	 para	 trabalhar	 em	

equipa,	 com	 capacidade	 de	 comunicação,	 que	 reconheçam	 as	 vantagens	 na	 abordagem	 global	 dos	

problemas,	envolvendo	simultaneamente	as	áreas	das	artes,	humanidades	e	ciências	e	tecnologias,	e	

que	valorizem	o	exercício	de	uma	cidadania	plena.	

Pontos	Fortes	

• Replicar	a	atividade	

Oportunidades	de	melhoria	

• Mais	participantes,	mais	turmas	e	disciplinas	envolvidas	
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7. PROJETO	CULTURAL	DE	ESCOLA	

Problema/Situação	que	serviu	de	motivação	ao	projeto	

O	PCE	envolve	vários	projetos	do	AEJBV	que	vão	ser	sumariamente	descritos,	abaixo.	

Todos	 estes	 projetos	 inserem-se	 no	 tema	 do	 nosso	 PCE:	 “Da	 minha	 Escola,	 vê-se	 o	 mundo”.	 No	

presente	ano	 letivo,	optou-se,	da	 forma	mais	democrática	possível,	 trabalhar	as	Artes,	a	Cultura	e	o	

Património,	 a	 partir	 da	 Estrada	 Nacional	 2	 (EN2),	 numa	 perspetiva	 inter	 e	 transdisciplinar,	 que	

articulasse	 as	 componentes	 curriculares	 e	 o	 nosso	 património	 cultural	 e	 artístico.	 A	 Casa	Memória	

constituiu	o	ponto	de	partida	para	a	nossa	“viagem”.	

O	PCE	tem	como	finalidade	criar	uma	cultura	artística	na	Escola,	ou	seja,	transformar	o	espaço	escolar	

num	território	culturalmente	aberto	e	participativamente	democrático;	 interligar	o	currículo	 formal	

com	 as	 Artes,	 a	 Cultura	 e	 o	 Património,	 local	 e	 regional,	 quer	 como	 metodologia	 de	 ensino-

aprendizagem	 e	metodologia	 de	 projeto,	 quer	 como	 a	 aprendizagem	 das	 artes,	 enquanto	 artes,	 ou	

apenas	a	sua	fruição.	

Para	 além	 do	 que	 foi	 referido,	 acresce	 o	 facto	 do	 nosso	 Agrupamento	 ter	 sido	 selecionado	 para	

participar	na	I	Bienal	Cultura	e	Educação	2023	-	RETROVISOR:	Uma	História	do	Futuro	(1	de	março	a	

30	de	junho	de	2023).	

Público	alvo	

O	projeto	EN2	foi	proposto	pelas	equipas	pedagógicas	do	2º	ciclo	do	ensino	básico	e	implementado	no	

ano	letivo	de	2020/21,	nas	turmas	do	5º	ano	de	escolaridade.	No	presente	ano	letivo	(2021/22),	os	

projetos	foram	desenvolvidos	mais	por	grupos	do	que	por	turmas,	e	envolveram	alunas	e	alunos	do	1º	

ciclo	 ao	 ensino	 secundário.	 Alguns	 projetos	 foram	 desenvolvidos,	 apresentados	 e	 exibidos	

publicamente	na	Galeria	de	Arte	e	no	Auditório	do	Cine-Teatro	e	na	Biblioteca	Municipal.	

Objetivos	do	projeto	e	metas	a	atingir	

-	Promover	a	descoberta	do	Património	local,	regional	e	nacional;	

-	Estimular	a	 identidade	e	o	sentido	de	pertença	ao	Património	material	e	 imaterial	das	 localidades	

situadas	ao	longo	da	EN2;	

-	Articular	o	currículo	escolar	com	a	Arte,	a	Cultura	e	o	Património;	

-	Realizar	exposições	e	apresentações	nos	espaços	escolares	e	nos	espaços	culturais	da	comunidade,	a	

partir	dos	trabalhos	realizados	pelas	turmas	envolvidas;	
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-	Participar	na	1ª	Bienal	do	Plano	Nacional	das	Artes.	

Descrição	sucinta	do	trabalho	desenvolvido	

De	 acordo	 com	 os	 projetos	 desenvolvidos,	 foram	 usadas	 várias	 metodologias	 e	 o	 público-alvo	 foi	

diferente,	 de	 forma	 a	 envolver,	 no	 conjunto	 das	 atividades,	 o	 maior	 número	 de	 alunos	 do	

agrupamento.		

Os	resultados	alcançados	foram	diferentes	de	projeto	para	projeto. 

Pontos	Fortes 

• Aprender	a	trabalhar	de	uma	forma	colaborativa	e	interdisciplinar;	

• Valorizar	as	Artes,	a	Cultura	e	o	Património	como	parte	de	um	Projeto	Cultural	de	Escola;	

• Reconhecimento	e	valorização	do	nosso	Projeto	Cultural	de	Escola	pelo	Plano	Nacional	das	

Artes;	

• Constituição	de	parcerias	com	outras	instituições	culturais.	

Oportunidades	de	melhoria 

• Um	maior	envolvimento	da	comunidade	escolar	e	não	escolar	no	PCE;	

• Reconhecer	as	Artes,	a	Cultura	e	o	Património	como	saberes	inerentes	e	fundamentais	na	

estrutura	curricular	de	qualquer	nível	de	ensino;	

• Compreender	o	valor	das	artes	e	das	culturas	no	desenvolvimento	de	competências	básicas	

necessárias	ao	pleno	desenvolvimento	das/os	estudantes.	
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XI	-			AAAF	

As	AAAF	são	as	Atividades	de	Animação	e	Apoio	à	Família	que	acontecem	na	Educação	Pré-escolar,	

antes	e/ou	depois	do	período	não	letivo	e	nas	pausas	letivas.		

A	sua	frequência	é	facultativa	(ver	tabela	30),	mas	sujeita	a	pagamento	de	mensalidade	fixa	à	Câmara	

Municipal,	de	acordo	com	o	escalão	atribuído	à	criança.	A	sua	organização	depende	do	Agrupamento	

de	Escolas	José	Belchior	Viegas,	em	parceria	com	a	Câmara	Municipal,	sendo	a	supervisão	pedagógica	

da	 responsabilidade	 das	 educadoras	 titulares	 de	 grupo.	 O	 acompanhamento	 das	 crianças	 e	

dinamização	 durante	 estes	 períodos	 é	 garantido	 pelas	 assistentes	 que	 também	 acompanham	 as	

atividades	 dinamizadas	 pelos	 professores.	 Neste	 ano	 letivo,	 foram	 dinamizadas	 Atividades	 de	

Educação	 Musical,	 Educação	 Física	 e	 a	 Hora	 do	 Conto.	 Houve	 uma	 adequação	 de	 estratégias	 aos	

diferentes	níveis	etários.		

Em	todos	os	Jardins	de	Infância	existem	espaços	adequados	para	a	realização	das	AAAF.		

Tabela	28	–	N.º	de	crianças	a	frequentar	as	AAAF	no	ano	letivo	2021/2022	

Grupo	 Total	crianças	por	grupo	 Total	crianças		a	frequentar	AAAF	
JI_GA	 24	 24	
JI_GB	 22	 22	
JI_GC	 20	 16	
N3_GA	 25	 24	
N3_GB	 19	 17	
N3_GC	 25	 20	
N3_GD	 25	 24	
MEA_GA	 25	 25	
COR_GA	 23	 20	
N2_GA	 25	 21	
TOTAL	 235	 213	

	

Pontos	Fortes:	

• Continuação	da	oferta	das	AAAFs	às	famílias;	

• Atividades	 lúdico	 pedagógicas	 muito	 apreciadas	 pelas	 crianças	 que	 desenvolveram	 a	

socialização,	a	partilha,	a	cooperação,	a	amizade,	a	autonomia	e	a	responsabilidade;	

• Possibilidade	 de	 contactos	 das	 crianças	 com	 diferentes	 experiências	 dinamizadas	 por	

diferentes	agentes	educativos;	

• Boa	comunicação	entre	as	educadoras,	assistentes	e	os	professores	das	AAAFs;	
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• Complementariedade	pedagógica	com	o	trabalho	desenvolvido	na	componente	letiva	por	cada	

educadora	titular	de	grupo.	

Oportunidades	de	melhoria:		

• Diferenciação/utilização	de	espaços	da	Vila	em	todas	as	atividades	cineteatro,	galerias,	museu,	

bibliotecas,	…	

• Aquisição	 de	 novos	 materiais	 pedagógicos,	 principalmente	 instrumentos	 musicais	 e	 de	

exterior;	

• Quando	 os	 grupos	 são	 constituídos	 por	 crianças	 de	 3	 anos,	 estes	 deveriam	 ter	 as	 atividades	

sempre	ao	primeiro	tempo;	

• Procurar	manter	a	continuidade	pedagógica.	 	
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XII	-					AEC	

As	AEC	têm	por	base	“ações	orientadas	para	a	formação	integral	e	a	realização	pessoal	dos	educandos	

no	 sentido	 da	 utilização	 criativa	 e	 formativa	 dos	 seus	 tempos	 livres”,	 visando	 nomeadamente	 “o	

enriquecimento	cultural	e	cívico,	a	educação	física	e	desportiva,	a	educação	artística	e	a	inserção	dos	

alunos	 na	 comunidade”,	 valorizando	 “a	 participação	 e	 o	 envolvimento	 das	 crianças	 na	 sua	

organização,	desenvolvimento	e	avaliação”.	

As	AEC		foram	de	frequência	facultativa,	abertas	a	todos	os	alunos	de	todas	as	turmas	do	1º	ciclo	deste	

Agrupamento.	

De	 acordo	 com	 os	 objectivos	 das	 diferentes	 disciplinas	 implementadas,	 as	 atividades	 	 foram	

adequadas	ao	nível	etário	das	crianças	e	foram	diversificadas,	de	modo	a	captar	com	maior	facilidade	

a	 concentração	 dos	 alunos.	 Estas	 tiveram	 um	 caráter	 lúdico,	 tendo	 em	 vista	 o	 desenvolvimento	 da	

criatividade	 e	 das	 expressões.	 Decorreram	 nos	 vários	 espaços	 disponíveis,	 nas	 diferentes	 escolas,	

nomeadamente:	salas	de	aula,	salas	polivalentes,	ginásios,	refeitórios,	espaços	exteriores,	campos	de	

jogos,	 entre	outros,	 de	 acordo	 com	as	 características	das	disciplinas,	 as	 atividades	planificadas	 e	 as	

condições	meteorológicas.	Verifica-se	que	os	recursos	humanos	revelaram-se	adequados	às	atividades	

e,	 quando	 necessário,	 foram	 feitos	 reajustes	 para	 colmatar	 alguma	 carência.	 Quanto	 aos	 recursos	

materiais	verifica-se	que,	apesar	de	existentes,	alguns	encontram-se	já	em	desgaste.	

No	 que	 diz	 respeito	 à	 avaliação	 global	 das	 atividades,	 os	 professores	 envolvidos	 referiram	 que	 as	

competências	desenvolvidas	tiveram	em	linha	de	conta	a	faixa	etária	dos	alunos,	o	comportamento,	a	

assiduidade	 e	 a	 pontualidade.	 Os	 alunos	 das	 turmas	 foram	 participativos	 e	 responderam	 de	 forma	

positiva	às	atividades	e	exercícios	propostos	nas	diversas	áreas.	

Pontos	Fortes:	

• Continuação	da	oferta	das	AECs	às	famílias;	

• Atividades	bem	planificadas	e	significativas	para	os	alunos.	

Oportunidades	de	melhoria:	

• Aquisição	de	mais	material	para	as	atividades;	

• Diversificação	dos	espaços	utilizados	na	dinamização	das	atividades.	
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XIII	-			BIBLIOTECA	ESCOLAR			

Os	 dados	 apresentados	 nas	 Bases	 de	 Dados	 2022	 da	 RBE	 e	 no	 Relatório	 de	 Execução	 do	 Plano	 de	

Melhoria	da	BE-EB2.3	foram	influenciados	pelas	seguintes	circunstâncias:	

a) cumprimento	 das	 regras	 específicas	 de	 funcionamento	 de	 cada	 BE,	 devido	 à	 pandemia	 de	

COVID-19;	

b) impossibilidade	de	substituição	do	PB	da	E.SEC	e	da	EB1	Nº1;	

c)  ausência	da	assistente	operacional	da	BE-SEC,	por	substituição	de	uma	colega	noutro	serviço;	

d) necessidade	de	formação	por	parte	das	quatro	novas	colaboradoras	da	equipa	(uma	assistente	

operacional	e	três	docentes	sem	turma),	ministrada	pela	PB,	em	contexto	de	trabalho;	

e) necessidade	de	a	PB	dar	prioridade	ao	 trabalho	de	 coordenação	das	quatro	BE,	 em	 todos	os	

domínios	da	sua	atividade,	em	detrimento	do	trabalho	direto	com	os	utilizadores	em	cada	BE;	

f)  interrupção	 na	 criação	 do	 novo	 portal	 da	 Rede	 de	 Bibliotecas	 Concelhia	 (RBC),	 dadas	 as	

limitações	na	proficiência	digital	da	PB,	no	que	diz	respeito	ao	sistema	Joomla;	

g) continuação	do	processo	de	melhoria	da	BE-EB2.3,	através	da	aplicação	do	Modelo	de	Avaliação	

da	Biblioteca	Escolar	da	RBE;	

h) suspensão	da	avaliação	da	BE-SEC	(pelo	segundo	ano	consecutivo)	conforme	dispensa	da	RBE,	

na	sequência	da	solicitação	da	Diretora	do	Agrupamento,	atendendo	à	ausência	prolongada	do	PB	

da	E.SEC	e	à	impossibilidade	da	sua	substituição.	

		

Pontos	Fortes:	

• Atualização	 do	 Projeto	 de	 Leitura	 da	BE,	Leitura,	 Literacia	&	 C.ª,	 de	 acordo	 com	os	 recentes	

documentos	enquadradores	do	processo	de	ensino	e	aprendizagem,	alargando	o	âmbito	da	sua	

colaboração	 à	 implementação	 do	 Plano	 21|23	 AEJBV+,	 da	 Estratégia	 de	 Educação	 para	 a	

Cidadania	de	Escola,	do	Projeto	de	Educação	para	a	Saúde	e	do	Projeto	Cultural	de	Escola;	

• Continuação	 do	 enriquecimento	 da	 coleção	 das	 quatro	 BE,	 incluindo	 e-books,	 periódicos	 em	

formato	papel	e	digital;	

• Remediação	das	dificuldades	de	empréstimo	de	e-books	e	de	periódicos	em	formato	digital;	

• Bom	apetrechamento	das	quatro	BE,	relativamente	a	computadores	portáteis;	
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• Reabilitação	 integral	do	 funcionamento	da	BE-SEC	e	do	Centro	de	Aprendizagem,	após	 longo	

período	 de	 encerramento	 devido	 à	 pandemia	 e	 à	 ausência	 dos	 respetivos	 PB	 e	 assistente	

operacional;	

• Integração	plena	da	nova	assistente	operacional	nos	serviços	e	atividades	das	duas	BE	do	Pré-

Escolar/1ºCEB;	

• Boa	integração	da	técnica	da	CMSBA	na	equipa	da	BE,	dedicada	à	dinamização	das	atividades	

de	promoção	do	livro	e	da	leitura	junto	dos	alunos	do	Pré-Escolar	e	do	1ºCEB;	

• Trabalho	desenvolvido	na	BE-EB2.3	e	na	BE-SEC	pelas	três	docentes	sem	turma,	com	funções	

distintas,	de	acordo	com	o	perfil	de	cada	uma	e	de	forma	a	haver	complementaridade;	

• Conjugação	dos	horários	dos	docentes	da	equipa	da	BE	(incluindo	da	PB),	a	fim	de	possibilitar	

o	funcionamento	diário	contínuo	(sem	encerramento	à	hora	de	almoço)	da	BE-SEC	e	do	Centro	

de	Aprendizagem;	

• Impacto	 positivo	 da	 formação	 informal	 e	 contínua	 prestada	 pela	 PB	 às	 quatro	 novas	

colaboradoras	da	equipa	(uma	assistente	operacional	e	três	docentes	sem	turma);	

• Renovação	 dos	 livros	 das	 “Estantes-Biblioteca”	 nas	 escolas	 do	 1ºCEB	 do	 campo	 (Alportel,	

Mesquita	 e	 Vilarinhos),	 rentabilizando	 as	 múltiplas	 doações	 que	 têm	 sido	 feitas	 à	 BE	 nos	

últimos	dez	anos;	

• Reforço	 do	 trabalho	 colaborativo	 de	 proximidade	 entre	 a	 BE	 e	 a	 Biblioteca	 Municipal,	

contribuindo	para	a	melhoria	dos	serviços	prestados	por	ambas	e	para	a	dinamização	da	RBC;	

• Divulgação	de	todas	as	atividades	relevantes	da	BE	e	da	BM	ou	de	ambas	no	portal	da	RBC;	

• Remediação	 de	 algumas	 das	 dificuldades	 de	 conclusão	 do	 novo	 portal	 da	 RBC,	 através	 da	

rentabilização	da	ferramenta	de	curadoria	digital	Tagpacker.	

		

Oportunidades	de	Melhoria	

• Retoma	das	funções	da	assistente	operacional,	a	tempo	inteiro,	na	BE-SEC;	

• Alargamento	do	trabalho	da	técnica	da	CMSBA	ao	2º,	3º	e	4º	Anos;	

• Colaboração	de	recursos	humanos	com	formação	em	Joomla,	com	vista	à	conclusão	da	criação	

do	novo	portal	da	RBC	e	à	sua	supervisão;	
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• Expansão	da	presença	digital	da	BE	no	sítio	Web	do	Agrupamento,	no	portal	da	RBC,	nas	redes	

sociais	e	em	canais	de	conteúdos	em	diversos	formatos,	garantindo	o	serviço	de	referência	em	

linha	e	a	gestão,	desenvolvimento	e	curadoria	de	coleções	digitais.	
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XIV. PLANO	DE	FORMAÇÃO	INTERNA	

A	atualização	científica	e	pedagógica	é	crucial	para	qualquer	profissão	e	isto	é	conseguido	através	da	

frequência	de	formação,	tal	como	previsto	no	PEA,	linha	orientadora	VI,	Objetivo	estratégico	17.	

O	Plano	de	Formação	 Interna	 concretizou	85,7%	das	ações	aí	 constantes,	 sendo	 relevante	destacar,	

cumulativamente,	que	para	além	das	ações	planeadas,	 foram	ainda	realizadas	mais	6	ações,	 indo	ao	

encontro	das	necessidades	dos	docentes.	

Seguem-se	alguns	quadros	que	sistematizam	os	dados	recolhidos.		

Tabela	29	-	Número	de	docentes	que	desenvolveram	formação	no	ano	letivo	de	2021/2022	
	
  2020-2021	 2021-2022	

N=118	 %	 N=134	 %	
Sim	 96	 81	 107	 80	
Não	 22	 19	 27	 20	

	

Comparativamente	 ao	 ano	 letivo	 anterior,	 verifica-se	 uma	 descida	 pouco	 significativa	 (um	 ponto	

percentual)	no	que	concerne	à	taxa	de	docentes	que	desenvolveram	formação	no	âmbito	profissional,	

no	presente	ano	letivo.	

Tabela	30	-	Formação	realizada	pelo	pessoal	docente	

Total	de	horas	

2020-2021	 2021-2022	
3843	 5548,8 

	

Os	dados	constantes	no	quadro	acima	evidenciam	uma	subida	considerável	do	número	de	horas	de	

formação	realizada	no	Agrupamento.	Supõe-se	que	tal	facto	poderá	estar	relacionado	com	o	aumento	

da	oferta	formativa.	O	facto	de	ser	cada	vez	mais	fácil	aceder	a	webinars	e	formações	na	modalidade	

online,	também	poderá	concorrer	para	os	números	alcançados,	uma	vez	que	os	docentes	acabam	por	

ter	mais	flexibilidade	no	que	diz	respeito	à	gestão	do	seu	tempo.	

Tabela	31	-	Tipo	de	Formação	realizada	

  N.º	de	horas	
2020-2021	 2021-2022	

Creditada	 2324	 5004 
Não	creditada	 1519	 544,8 
Total	 3843	 5548,8 
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Numa	breve	análise	aos	dados	patentes	na	tabela	acima,	verificamos	um	aumento	significativo	no	que	

diz	 respeito	 ao	 número	 de	 horas	 de	 formação	 creditada	 e	 uma	 redução	 no	 número	 de	 horas	 de	

formação	não	creditada.	Tal	situação	poderá	estar	relacionada	com	o	facto	de	os	docentes	valorizarem	

a	certificação	das	ações	e	necessitarem	da	acreditação	das	mesmas,	no	âmbito	do	cumprimento	de	um	

dos	desígnios	que	a	progressão	na	carreira	impõe.	

Tabela	32	-	Formação	desenvolvida	pelo	pessoal	não	docente	

Total	de	horas	
2020-2021	 2021-2022	

171																																			 299	
Relativamente	 ao	 ano	 precedente,	 constatou-se	 um	 aumento	 substancial	 no	 número	 de	 horas	 de	

formação	realizada	pelo	pessoal	não	docente.	Esta	melhoria	poderá	estar	relacionada	com	uma	oferta	

formativa	 mais	 apelativa,	 tendo	 sido	 possível	 responder	 a	 alguns	 dos	 interesses	 manifestados.	 A	

vontade	de	evoluir	e	melhorar	o	respetivo	perfil	de	desempenho,	poderá	ser	também	elencada	como	

uma	razão	que	ajuda	a	justificar	a	maior	adesão	dos	profissionais.	

	

Tabela	33-	Formação	dinamizada	para	pais	

Total	de	horas	
2020-2021	 2021-2022	

27,5	 18	

Relativamente	à	formação	para	pais,	foram	realizadas	9	sessões,	perfazendo	aproximadamente	18h	de	

webinars.	De	destacar	que	houve	uma	grande	adesão	por	parte	dos	pais	e	encarregados	de	educação	a	

estas	sessões.	O	facto	de	as	mesmas	terem	sido	dinamizadas	na	modalidade	online,	permitiu	chegar	a	

um	 grupo	 mais	 alargado.	 Para	 além	 disso,	 o	 processo	 é	 mais	 cómodo	 para	 os	 participantes,	 pois	

possibilita	que	cada	um	assista	no	espaço	físico	onde	se	encontra,	gerindo	melhor	o	respetivo	tempo.	

De	 salientar	 que	 todas	 as	 sessões	 foram	 dinamizadas	 pela	 Associação	 de	 Pais	 e	 Encarregados	 de	

Educação,	com	a	qual	o	Agrupamento	tem	uma	profícua	relação	de	colaboração. 

Pontos	Fortes	

●   A	oferta	diversificada	de	formação	em	qualidade,	modalidade	e	quantidade;	

●   A	excelente	cooperação	entre	o	CFAE	e	este	Agrupamento	de	Escolas;	

●   A	 motivação	 dos	 docentes	 para	 uma	 constante	 atualização	 e	 aprofundamento	 de	

competências	profissionais.	
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Oportunidades	de	melhoria	

● partilha de formação entre pares    

Maior	oferta	de	formação	nas	diferentes	áreas	científicas	da	docência; 

●   Maior	mobilização	dos	recursos	do	Agrupamento,	nomeadamente	o	conjunto	de	formadores	

acreditados;	

●   Maior	 aposta	 em	 formações	 que	 permitam	 a	 execução	 e	 concretização	 das	 atividades	

durante	 as	 sessões,	 diminuindo	 a	 carga	 burocrática	 que	 acresce	 a	 estas,	 entenda-se:	

relatórios,	 reflexões	 críticas	 e	 trabalhos	 teóricos.	 Na	 mesma	 linha,	 incrementar	 a	

componente	prática,	de	aplicabilidade,	tendo	como	referência	o	contexto	e	o	público	a	que	a	

escola	responde;	

●   Harmonização	temporal	na	recolha	de	dados	relativos	à	formação	interna,	já	que	os	serviços	

administrativos	 do	 Agrupamento	 e	 o	 CFAE	 procedem	 a	 uma	 recolha	 de	 dados	 por	 ano	

económico,	 enquanto	 que	 a	 equipa	 responsável	 pela	 construção	 e	 monitorização	 do	 PFI	

recolhe	os	dados	no	final	de	cada	ano	letivo,	gerando	duplicação	desnecessária.	
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XV.			CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

A	 Escola	 enquanto	 organização	 tem	 hoje,	 mais	 do	 que	 nunca,	 de	 dar	 resposta	 aos	 desafios	 de	 um	

mundo	 em	 permanente	 mudança.	 A	 autoavaliação	 é	 uma	 das	 estratégias	 mais	 úteis	 para	 o	

desenvolvimento	 e	 melhoria	 do	 agrupamento,	 ao	 regular	 o	 seu	 desempenho,	 com	 o	 objetivo	 da	

melhoria	da	qualidade	dos	seus	serviços	educativos.	

A	equipa	de	autoavaliação	refletiu	sobre	as	formas	de	monitorização	deste	documento	e	tentou,	mais	

uma	 vez,	 agilizar	 o	 processo,	 de	 forma	 a	 evitar	 a	 duplicação	de	 documentos	 e	 outros	 instrumentos	

orientadores	e/ou	de	monitorização,	conforme	referido	como	oportunidade	de	melhoria	em	relatórios	

de	autoavaliação	anteriores.		

De	 uma	 forma	 global,	 o	 processo	 de	 autoavaliação	 do	AEJBV	 decorreu	 de	 forma	muito	 satisfatória.	

Para	tal,	contribuiu	o	empenho	de	toda	a	equipa	no	trabalho	desenvolvido,	bem	como	o	sentimento	de	

partilha	 e	 de	 união	 em	 torno	 de	 propósitos	 comuns,	 apesar	 do	 pouco	 tempo	 disponível	 para	 a	

produção	do	mesmo.		

A	consistência	das	práticas	de	autoavaliação,	no	Agrupamento,	pressupõe	a	abrangência	do	processo	

de	recolha	de	dados,	o	rigor	da	análise	do	nível	de	satisfação	dos	elementos	da	comunidade	educativa,	

a	 melhoria	 contínua	 e	 a	 monitorização	 e	 avaliação	 das	 ações	 e	 estratégias	 de	 melhoria	 e	

aperfeiçoamento.	O	impacto	pretendido	é	a	correção	de	algumas	áreas	e	a	melhoria	de	práticas,	com	

vista	 ao	 reforço	 da	 dinâmica	 da	 cultura	 de	 autoavaliação	 do	 Agrupamento,	 visando	 sempre	 a	

qualidade	dos	serviços,	processos	e	resultados,	a	melhoria	organizacional	do	agrupamento,	a	melhoria	

do	desenvolvimento	curricular,	do	processo	de	ensino	e	aprendizagem,	da	definição	das	necessidades	

de	formação	contínua	e	da	educação	inclusiva.	

A	 importância	do	processo	de	autoavaliação	para	a	melhoria	da	qualidade	do	serviço	a	prestar	pela	

instituição,	 no	 pressuposto	 de	 que	 a	 informação	 será	 utilizada	na	 estruturação	de	 futuras	 ações	 de	

melhoria	 deverá	 ser	 reconhecida	 por	 todos	 os	 intervenientes	 da	 comunidade	 educativa.	 A	

implementação	de	processos	devidamente	 estruturados	deve	 constituir-se	 como	uma	oportunidade	

de	melhoria	a	perseguir.		

Este	relatório	pretende	refletir	uma	imagem	do	Agrupamento	permitindo	uma	visão	de	conjunto	das	

boas	práticas	já	implementadas	e	que	devem	ser	replicadas		e	das	oportunidades	de	melhoria		que	se	

pretendem	superar.		

Assim,	 mais	 uma	 vez,	 recomenda-se	 a	 implementação	 de	 rotinas	 sistemáticas	 de	 divulgação	 das	

práticas	 existentes	 no	 AEJBV,	 para	 que	 toda	 a	 comunidade	 tenha	 conhecimento	 das	 mesmas	 e	 o	
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reforço	 do	 seu	 envolvimento	 no	 processo	 de	 autoavaliação	 do	 agrupamento,	 de	 forma	 a	 obter	 o	

compromisso	dos	stakeholders	 (partes	 interessadas)	na	replicação	dos	pontos	 fortes	e	na	superação	

das	oportunidades	de	melhoria.	

	

Tudo	parece	impossível	até	que	seja	feito.	

Nelson	Mandela	

	

	

	

	


