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INTRODUÇÃO 

Mais do que gerir “a qualidade per si”, as organizações escolares devem pautar-se pela gestão global da qualidade. 

Nesta ótica, a qualidade nunca poderá ser um fim, mas apenas um meio de caminhar para a melhoria contínua e para 

práticas de excelência. Assim, a autoavaliação deve ser um instrumento indispensável à promoção da qualidade 

educativa e de reforço da capacidade de melhoria das organizações escolares. 

Este relatório concretiza um dos momentos do processo de autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Aver-o-mar, 

tendo como principal objetivo reunir, de forma organizada, toda a informação relativa ao tratamento e análise de dados 

recolhidos durante o processo de autoavaliação, bem como a apresentação das diferentes ações de melhoria 

decorrentes da referida análise, realizadas pela equipa de autoavaliação, ao longo de todo o processo. 

Genericamente, os objetivos do processo de autoavaliação do Agrupamento são os seguintes: 

-Garantir o sucesso educativo a todos os alunos da Escola, de todas as modalidades de ensino que oferece, através de 

uma postura de maior rigor, que promova a qualidade, a exigência e a responsabilidades de todos os elementos da 

comunidade educativa; 

-Promover, de forma contínua, procedimentos e acções de melhoria da qualidade dos serviços prestados pela Escola, 

agilizando, assim, o seu funcionamento e modos organizacionais e melhorando a proficiência; 

-Garantir a melhoria generalizada da qualidade do sistema educativo, perseguindo padrões de qualidade elevados, 

contribuindo para uma maior credibilidade da mesma. 

  

A – Metodologia 

i) Recolha de dados para a monitorização da implementação do PE. 

ii) Recorreu-se a uma metodologia de abordagem qualitativa/quantitativa, utilizando-se diversas técnicas e 

instrumentos, bem como uma diversidade de fontes para a recolha de informação. 

-Inquéritos/guiões a Coordenadores de Departamento; Assistente social; Direção e outras estruturas; 

-Entrevistas informais a Coordenadores de Departamento; 

-Análise/consulta documental; 

-Consulta da plataforma digital (Inovar) 

 

Por último, agradecemos a todos aqueles que prontamente colaboraram com esta equipa.  
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PARTE I 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PE 

 

“CONSOLIDAR, REFORÇAR E MELHORAR OS 

RESULTADOS ACADÉMICOS” 

 

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 
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1. RESULTADOS ACADÉMICOS 

1.1. Resultados Internos 

Nesta parte do relatório, apresentam-se os resultados académicos dos alunos, confrontam-se esses resultados com as 

metas do Projeto Educativo e com metas do Plano de Ação Estratégica e revela-se, ainda, as ações dos Docentes / 

Departamentos para a obtenção do sucesso dos alunos. 

1.1.1. Resultados globais de sucesso / insucesso 

Este Agrupamento apresenta, em termos de progressão, um sucesso de 96,4% A distribuição deste sucesso pelos 

diferentes ciclos e anos de escolaridade pode ser observado no seguinte gráfico: 

Fonte: INOVAR 

• Todos os ciclos apresentam sucesso acima de 90% 

•  O 1º ciclo e 2º ciclo apresentam sucesso de modo mais expressivo 

 

98,5
100,0

91,1

Sucesso do Agrupamento 2018-19 por Ciclos

1ºCiclo

2ºCiclo

3º Ciclo

100
96,92

98,41 98,69 100 100

89,92
93,23

90,16

96,4

Sucesso do Agrupamento 2018-19
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• Entre o 1º e o 2º ciclo parecem estar estabilizados processos de articulação porquanto os resultados dos alunos 

mantêm-se sustentados; 

• Há ainda, entre o 6º e o 7º ano, um declive visível na passagem de um ciclo para o outro, que tem vindo a 

atenuar-se. 

 

O seguinte gráfico confronta a taxa de retenção com anos transatos e o final do anterior PE: 

• 4 Alunos ficaram retidos no 2º ano; No 3º ano, ficou retido 1 aluno e há 1 aluno em situação de abandono escolar; 

No 4º ano, as 2 retenções são relativas a 2 alunos que entraram tardiamente no sistema educativo português. 

No 1º ano, ainda que não haja retenções, 8 alunos transitaram com aprendizagens que poderão comprometer o 

ano subsequente. 

• Não há retenção no 5º e 6º ano.  No 7º, 8º e 9º ano ficaram retidos 13, 9 e 10 alunos respetivamente, destes 3 

no 7º ano, 1 no 8º ano e 2 no 9ºano (6 alunos no total) entraram tardiamente no sistema educativo português. 

• O 7º e o 9º ano apresentam resultados menos expressivos, este ano letivo. 

Concluindo esta análise global podemos referir que encontramos: 

Pontos mais fortes Pontos menos fortes 

• Um sucesso global no Agrupamento de 96,4%; 
• Taxas de sucesso iguais ou acima de 90%;  
• Taxas de insucesso em declínio quando 

comparado com 15-16, à exceção do 9º ano 

• Resultados sustentados na passagem do 1º ciclo 
para o 2º ciclo. 

 

• Taxas de insucesso agravadas no 9º ano de 
escolaridade; 

• Insucesso ainda elevado no 7º e 8º ano, apesar 
da diminuição constatada; 

• Pouca sustentabilidade nos resultados dos 
alunos na passagem do 2º ciclo para o 3º ciclo. 

 

 

 

 

 

 

2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano

0
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0
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0 1,38 0,83 0,75
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0,99
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1.1.2. Resultados por Departamentos 

Vejamos o que se passa em termos de resultados no interior de cada Departamento, tendo em conta as várias áreas 

disciplinares e os diferentes anos de escolaridade. 

1.1.2.1. Departamento da Educação Pré-Escolar 

O Departamento de Educação Pré-Escolar, é constituído por crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a 

entrada na escolaridade obrigatória, sendo considerada como “a primeira etapa da educação básica no processo de 

educação ao longo da vida”. 

O quadro abaixo, revela-nos o número de crianças inscritas na Educação Pré-escolar do Agrupamento, por Jardins de 

Infância, de 2015-2016 a 2018-2019, onde se observa o decréscimo de inscrições ao longo do triénio aqui avaliado, em 

linha com o panorama demográfico nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Na Educação Pré-escolar a avaliação não envolve nem a classificação da aprendizagem da criança nem o juízo de valor 

sobre a sua maneira de ser, consiste sim na recolha de informações e conhecimento para a ação e tomada de decisões 

sobre a prática. Deve adotar um carater de natureza holística, descritiva, contextualizada e continua, numa perspetiva 

formativa dos progressos de cada criança."  

Sabendo que o trabalho pedagógico na Educação de Infância se rege por uma abordagem integrante e globalizante das 

diferentes áreas de conteúdo, Formação Pessoal, Expressões e Comunicação e Conhecimento do mundo e que a 

definição de áreas de desenvolvimento e aprendizagem constitui apenas uma referência para facilitar a observação, a 

planificação e a avaliação, o quadro abaixo, regista algumas competências do desenvolvimento físico e psicológico das 

crianças, na faixa etária dos 5 anos, idade que antecede uma nova etapa no sistema educativo. 
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Avaliação do Desenvolvimento - 3º Período - 2018/19

 

Notas: a) Crianças a usufruir de terapia da fala: JIAG1- 1 criança 
                                                                                       JIAG2 - 1 criança 
                                                                                       JIAL - 1 criança (MADI)) 
                                                                                       JIBA - 1 criança 
                                                                                       JINA - 1 criança 
                                                                                      JITE - 2 criança 
                          b) Crianças a usufruir de outros apoios:  
 JIAL:   1 criança de 5 anos de idade com Perturbação do Espectro do Autismo (PEA), a usufruir de apoio de uma Educadora da ELI 
(Equipa Local de Intervenção), em contexto de sala de aula. 
JIB:      1 criança em terapia ocupacional 
JITE:    1 criança nos serviços de SPO 

 
Observa-se uma evolução positiva nas diferentes áreas de conteúdo e, portanto, no desenvolvimento global das 

crianças, sendo ao nível do pensamento logico-matemático e da convivência democrática e cidadania, os domínios onde 

se verifica maior evolução, relativamente aos períodos passados. Ao longo do triénio e em cada ano a evolução das 

crianças foi sempre uma constante, contribuindo para tal a função do docente como apoio e estímulo ao 

desenvolvimento e aprendizagem, tirando partido do meio social alargado e das interações que os contextos de 

educação de infância possibilitam. 
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1.1.2.2. Departamento do 1º Ciclo 

O 1º ciclo apresenta, como já referido, um sucesso bastante expressivo no global, ou seja, 98,5%. Esse sucesso distribui-

se de modo similar em algumas disciplinas / anos de escolaridade, mas de modo muito diferente noutras disciplinas / 

anos de escolaridade. No ponto seguinte deter-nos-emos nessa distribuição. 

1.1.2.2.1. Sucesso por disciplina e ano de escolaridade 

O seguinte gráfico permite-nos uma visão global do sucesso neste departamento tendo em conta cada ano de 

escolaridade e cada uma das disciplinas da matriz curricular: 

Como o gráfico revela: 

• O sucesso é elevado em todas as disciplinas e anos de escolaridade. 

• É em Português 1º ano e Matemática 4º ano que o sucesso é menos expressivo. 

1.1.2.2.2. Sucesso por disciplina e ano de escolaridade 

Sucesso no 1º ciclo no intervalo 2015-16 a 2018-19 

Disciplinas Anos 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Português 

1º Ano 94% 90% 92% 93% 

2º Ano 99% 93% 93% 96% 

3º Ano 98% 99% 99% 98% 

4º Ano 98% 98% 98% 97% 

Matemática 

1º Ano 97% 96% 96% 96% 

2º Ano 100% 92% 92% 97% 

3º Ano 95% 99% 97% 98% 

4º Ano 93% 96% 96% 93% 

Estudo do Meio 

1º Ano 99% 99% 99% 100% 

2º Ano 100% 99% 100% 98% 

3º Ano 97% 100% 100% 100% 

4º Ano 100% 99% 100% 100% 

Expressões 

1º Ano 99% 99% 99% 100% 

2º Ano 100% 100% 100% 100% 

3º Ano 100% 100% 100% 100% 

4º Ano 100% 100% 100% 100% 

93%

96%

100% 100%

96%
97%

98%

100%

98% 98%

100%

96%

100%

97%

93%

99%
97%

100%

Português Matemática Estudo do Meio Inglês Expressões

Sucesso por disciplina e ano de escolaridade

1º Ano

2º Ano

3º Ano

4º Ano
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Inglês  

1º Ano     

2º Ano     

3º Ano 96% 100% 100% 96% 

4º Ano  99% 98% 97% 

 

 

  

 

      

Como se pode constatar é no 3º e 4º ano que as taxas expectáveis foram menos atingidas;  

 

Relativamente à variação do insucesso na disciplina de Matemática e Português, no 1º ciclo, a meta estabelecida no PAE 

determina, um decréscimo de 2% nas duas disciplinas, tendo como ponto de partida o ano letivo de 2015-16. 

Tal como se verifica no seguinte gráfico esta meta não foi cumprida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anos de 
escolaridade 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA ESTUDO MEIO EXPRESSÕES INGLÊS 
Final 
2018-

19 

 TX 
Exp. 

Final 
2018-

19 

 TX 
Exp. 

Final 
2018
-19 

 TX 
Exp. 

Final 
2018-

19 

 TX 
Exp. 

Final 
2018
-19 

 TX Exp. 

1º Ano 93 = 93 96 = 96 100  98 100  99    

2º Ano 96  93 97  92 98  100 100 = 100    

3º Ano 98  99 98  97 100  100 100 = 100 96  100 

4º Ano 97  98 93  96 99 = 99 100 = 100 97  98 

0

10

20

Português  1º ciclo Matemática 1º ciclo

3 44 4

Variação em % do insucesso de Português e 
Matemática relativamente a 2015/16

2015/16 2018/19
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1.1.2.3. Departamento de Línguas 

O departamento de Línguas é constituído pelas seguintes disciplinas: Português, Inglês, Francês e Espanhol.  

1.1.2.3.1. Sucesso por disciplina e ano de escolaridade 

O sucesso deste Departamento é visível no seguinte gráfico: 

 

Uma análise ao gráfico revela-nos que: 

• Em todas as disciplinas o sucesso é bastante significativo, sendo no 8º e 9º ano menos expressivo; 

• O sucesso nas disciplinas de Português e Inglês é mais expressivo no 2º ciclo 

• Apesar de haver declínio na transição do 2º para o 3º ciclo o sucesso continua acima de 94%, no 7º ano.  

 

O cumprimento das metas expectáveis no PE e no PAE 

96,7
10099,2 99,2

94,4 95,2
92,5

100

91,7
86,9

84,2

100

88,9

93,9

100

94,4

Português Inglês Francês Espanhol

Sucesso no Departamento de Línguas (%)
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7º ano
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Como se constata na tabela: 

• A disciplina de Francês cumpriu a meta do PE em todos os anos de escolaridade; 

• É no 3º ciclo que as metas menos são cumpridas; 

• No 2º ciclo é o 5º ano, na disciplina de Português, que não cumpre a meta, apresentando a menor variação 

no conjunto das metas não atingidas 

• É o 7º ano que em todas as disciplinas apresenta a maior variação positiva no cumprimento das metas. 

 

 

 

Relativamente ao cumprimento das metas do PAE, ou seja, redução do insucesso a Português  em 5% no 2º ciclo e 8% 

no 3º ciclo, o seguinte gráfico permite constatar que, efetivamente há uma diminuição do insucesso a Português em 

ambos os ciclos, sendo que no 2º ciclo o insucesso diminuiu 1,5% (não é possível uma diminuição de insucesso de 5% 

neste ciclo uma vez que o sucesso de português se situa em 98%) e no 3º ciclo diminuiu 10%, tendo sido cumprida a 

meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintetizando as análises efetuadas até ao momento observam-se os seguintes pontos fortes e menos fortes: 

  

Pontos mais fortes Pontos menos fortes 

O sucesso expressivo (resultados ≥ a 96%),  do 2º ciclo, 

quer a Português, quer a Inglês; 

O cumprimento das metas expectáveis na disciplina de 

Francês em todos os anos de escolaridade; 

A diferença positiva e expressiva que o 7º ano apresenta 

no cumprimento das metas 

Cumprimento das metas do PAE relativamente à 
disciplina de Português, no 2º e 3º ciclo. 
 

 

Menor expressividade de sucesso da disciplina de 

Francês e Inglês no 8º ano de escolaridade e 

relativamente às outras disciplinas; 

O não cumprimento da meta expectável pelo 9º ano à 

exceção de Francês 

O não cumprimento da meta no 5º ano, a Português 

O não cumprimento da meta no 8º ano a Inglês 

 

 

0

10

20

2º ciclo 3º ciclo

3,5
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Variação do insucesso de Português em % 
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1.1.2.4. Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

O Departamento de Matemática e Ciências Experimentais é constituído pelas seguintes disciplinas: Matemática, 

Ciências Naturais, Físico-química e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).  

1.1.2.4.1. Sucesso por disciplina e ano de escolaridade 

O seguinte gráfico permite visualizar o sucesso deste Departamento relativamente a cada uma das disciplinas e cada 

ano de escolaridade: 

 

 

 

Uma análise ao gráfico permite constatar que: 

• É no 2º ciclo que o Departamento tem os melhores resultados,  

• A disciplina de Matemática apresenta sucesso médio de 78% e as restantes disciplinas o sucesso médio é acima 

de 92%. 

• É ainda notório o declínio na passagem do 2º para o 3º ciclo nas disciplinas de Matemática e de Ciências N.;  

 

1.1.2.4.2. O cumprimento das metas expectáveis no PE e no PAE 

O seguinte quadro proporciona uma imagem global do cumprimento das metas nas diferentes disciplinas / anos de 

escolaridade, neste departamento: 

88,5

99,2 100
96,0 95,2

81,8
84,9

90,5

100

63,9

94,7 93,2

100

61,0

88,0
91,0
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Numa análise sobressai de imediato: 

• Aumento de sucesso no 7º ano diminuindo o fosso existente na passagem do 2º para 3º ciclo 

• A meta não atingida na disciplina de Matemática no 5º e 8º ano 

• Há variações para a meta em CN pouco significativas dada a percentagem de sucesso já obtida. 

 

Relativamente à variação do insucesso na disciplina de Matemática, a meta estabelecida no PAE determina, tal como 

na disciplina de Português, um decréscimo de 5% no 2º ciclo e de 8% no 3º ciclo, tendo como ponto de partida o ano 

letivo de 2015-16. 

 No seguinte gráfico pode-se constatar que estas metas foram cumpridas nos dois ciclos com um decréscimo de 5,7%, 

no 2º ciclo e 12,3%, no 3º ciclo  
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Na análise deste Departamento sobressaem os seguintes pontos mais e menos fortes: 

 

Pontos mais fortes Pontos menos fortes 

. 2º Ciclo com resultados muito expressivos, nas duas 

disciplinas da matriz curricular, 

 

. Evolução positiva no 7º ano em todas as disciplinas 

 

. Cumprimento das metas do PAE relativamente à 
disciplina de Matemática, no 2º e 3º ciclo. 
 

- Ainda há pouca sustentação dos resultados na 
passagem do 2º para o 3º ciclo, mas o declínio tem vindo 
a atenuar-se 
 
- Pouca sustentabilidade na matemática no 5º ano 

 
 
 

 

 

 

1.1.2.5. Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

O Departamento de Ciências Sociais e Humanas é constituído pelas disciplinas de História e Geografia de Portugal (HGP), 

no 2º ciclo, História, Geografia, no 3º ciclo, e Educação Moral e Religião Católica (EMRC), no 1º, 2º e 3º ciclo. 

1.1.2.5.1. Sucesso por disciplina e ano de escolaridade 

O seguinte gráfico permite visualizar o sucesso deste departamento em cada uma das disciplinas e ano de escolaridade: 

 

 

Uma análise ao gráfico permite constatar que: 

• É expressivo o sucesso de EMRC em todos os ciclos 

• É expressivo o sucesso do 2º ciclo na disciplina de HGP; 

• A disciplina de História é a que apresenta resultados menos expressivos no Departamento, ainda que revele 

resultados muito satisfatórios. 

• Está mais atenuada a passagem do 2º para o 3º ciclo. 
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1.1.2.5.2. O cumprimento das metas expectáveis no PE 

O seguinte quadro dá-nos uma visão geral do cumprimento das metas expectáveis por parte deste departamento: 

 

 

Na análise deste Departamento sobressaem os seguintes pontos mais e menos fortes: 

 

Pontos mais fortes Pontos menos fortes 

-Parecem mais sustentados os resultados na passagem 
do 2º para o 3º ciclo 
 
-Resultados bastante satisfatórios em todas as disciplinas 
 

 
O não cumprimento da meta em HGP no 5º ano, História 
no 8º e 9º ano e Geografia 9º ano 
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1.1.2.6. Departamento de Expressões 

Este departamento é constituído pelas disciplinas de Educação Visual, Educação Física, Educação Visual e Educação 

Tecnológica. 

 

1.1.2.6.1. Sucesso por disciplina e ano de escolaridade 

O seguinte gráfico revela-nos o sucesso obtido por este departamento em cada disciplina e ano de escolaridade: 

 

Numa análise ao gráfico, verificamos que: 

• O sucesso em todas as disciplinas e anos de escolaridade é muito expressivo e acima de 97% 

• O declínio nos resultados na passagem do 2º para o 3º ciclo, também se faz sentir nestas áreas de expressão, 

ainda que de forma muito pouco significativa. 

1.1.2.6.2. O cumprimento das metas expectáveis no PE 

O seguinte quadro apresenta-nos o cumprimento das metas expectáveis neste Departamento: 

97,6 97,6
100 100100 100 100 10098,4 98,8 100 10099,2 98,8 100 99,299,0 99,0

Ed. Visual Ed. Tecnológica Ed. Musical / Música Ed. Física

Sucesso no Departamento de Expressões (%) 

5º ano

6º ano

7º ano

8º ano

9º ano
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Uma análise atenta ao quadro revela-nos que: 

• Na maioria das disciplinas / anos de escolaridade as metas expectáveis do PE são cumpridas ou até 
ultrapassadas; 

• No 9º ano, na disciplina de Educação Física e E. Visual, a meta não foi cumprida, ainda que o desvio seja 
ligeiro; 

• Os resultados obtidos, nas diferentes disciplinas, são excelentes, com médias superiores a 97%. 

 

Na análise deste Departamento sobressaem os seguintes pontos mais e menos fortes: 

 

Pontos mais fortes Pontos menos fortes 

-Os resultados obtidos, nas diferentes disciplinas, são 

excelentes, com médias superiores a 97%.  

-Na maioria das disciplinas / anos de escolaridade as 

metas expectáveis do PE são cumpridas ou até 

ultrapassadas 

-Há variações para a meta no 9º ano, mas pouco 
significativas dada a percentagem de sucesso já obtida. 
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1.1.2.7. Departamento de Educação Especial 

Análise dos resultados de avaliação dos três períodos 
        (Apreciação em função da síntese descritiva feita pelo prof. de E.E. e os resultados da turma) 

Ano curricular Nº total 
de 

alunos 

1º Período 2º Período 3º Período 

Apreciação 
 em Ed.Especial  

Níveis <3  
  

Apreciação 
 em Ed. Especial.  

Níveis < 3 Apreciação 
 em Ed.Especial  

Níveis < 3 

J.I. - - -     

1º ano 2 2S 0 2s 0 2S=2 0 

2º ano 4 2B+2S 0 2B+2S 0 2B+ 2 S=4 0 

3º ano 3 3S 1 N(Ing.) 3s 0 3S=3 0 

4º ano 12 8 S + 2 B 3 N(Ing.) 1B+9S 0 9S+1B= 10 0 

5º ano 3 3s 1N 3S 1 A- 2N 3S=3 1N 

6º ano 7 7s 1A=4N 
1 A= 2N 
2A= 1N 

6S 
 

0 
 

5S+1B=6 0 

7º ano 3 2S 
1 SP 

1A = 1N 
1A =9N 

1 NS 
2S 

1A - 11 
N 
0 

1ns+1S=2 1aluno=9Negativas 

8º ano 5 4S+1B 1A = 4N 3S 
1Bom 

1 A-2 N 
0 

1B+3S=4 1N 

9º ano 5 1B+4S 0 5S 0 4S+1B=5 0 

CEF 2 1B+1S 1A = 3N 2S 1N 2S=2 1aluno=1negativa 

total 46 46  42  41  

 

Os resultados positivos conseguidos ao longo deste ano letivo resultam do trabalho colaborativo entre os vários 

docentes e respetivos técnicos. Verificou –se um forte investimento na melhoria no sucesso educativo. A atribuição 

concertada das medidas atribuídas, com um leque mais amplo de estratégias, bem como a definição objetiva das 

medidas universais e das adaptações no processo de avaliação conduziram aos bons resultados. A minuciosa 

monitorização, tendo em atenção os critérios específicos definidos para cada discente e ainda o nível de satisfação 

manifestado pelos encarregados de educação justificam o sucesso conseguido. 

 

No final do ano letivo foi feita a monitorização da eficácia das medidas implementadas, tendo sido 
possível verificar o seguinte: 
 
PRÉ-ESCOLAR 
A EMAEI manteve a articulação com a Educadora, as Educadoras da ELI e com as Encarregadas de Educação (enquanto 

elementos variáveis), tendo-se verificado que os apoios implementados têm sido positivos. 

1º CICLO – MEDIDAS UNIVERSAIS 
Para 82% (69/84) dos alunos as medidas têm-se revelado eficazes 

Para 6% (5/84) dos alunos as medidas têm-se revelado pouco eficazes 

Para 12% (10/84) dos alunos as medidas têm-se revelado não eficazes 
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1º CICLO – MEDIDAS SELETIVAS  
Para 93% (14/15) dos alunos as medidas têm-se revelado eficazes 

Para 7% (1/15) dos alunos as medidas têm-se revelado pouco eficazes 

1º CICLO – MEDIDAS ADICIONAIS 
Para 100% (4/4) dos alunos as medidas têm-se revelado eficazes 

2º CICLO – MEDIDAS UNIVERSAIS 
Para 81% (22/27) dos alunos as medidas têm-se revelado eficazes 

Para 15% (4/27) dos alunos as medidas têm-se revelado pouco eficazes 

Para 4% (1/27) dos alunos as medidas têm-se revelado não eficazes 

2º CICLO – MEDIDAS SELETIVAS E ADICIONAIS 

Para 100% (4/4) dos alunos as medidas têm-se revelado eficazes 

3º CICLO – MEDIDAS UNIVERSAIS 
Para 71% (102/143) dos alunos as medidas têm-se revelado eficazes 

Para 11% (15/143) dos alunos as medidas têm-se revelado pouco eficazes 

Para 18% (26/143) dos alunos as medidas têm-se revelado não eficazes 

 
3º CICLO – MEDIDAS SELETIVAS E ADICIONAIS 
Para 100% dos alunos as medidas têm-se revelado eficazes 
 

Desta forma, foi possível verificar que para o total de alunos que beneficiaram de medidas de suporte à aprendizagem 

e inclusão, 77% foram consideradas eficazes, 10% pouco eficazes e 13% não eficazes. 

Verifica-se uma percentagem considerável de alunos cujas medidas se têm revelado pouco ou não eficazes, 

nomeadamente no 2º e 3º ciclos.  Após uma análise detalhada entende-se que, segundo os elementos que compõem 

os Conselhos de Turma, a não eficácia das medidas se deve, sobretudo, à falta de empenho e interesse destes alunos 

pelas atividades e tarefas escolares e pela falta de um adequado acompanhamento por parte dos agregados familiares. 

 

1.1.2.8. Oferta formativa CEF 

O curso CEF (1º ano) teve um sucesso de 100% tendo em conta que não há retenções, todavia constata-se a existência 

de abandono escolar por parte de 1 aluno 
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1.2. Resultados Externos 

O 9º ano de escolaridade realizou exames nacionais nas disciplinas de Português e de Matemática. 

1.2.1. O Exame de Português 

Os seguintes quadros apresentam os resultados obtidos no exame nacional, na disciplina de Português: 

Prova Final 9º Ano Português 2018-2019 

% Média classificações 

Nacional 

% Média classificações 

Agrupamento 

  % de níveis ≥3 

Nacional 

% de níveis ≥3 

Agrupamento 

60 57,1   77 70,8 

 

Constata-se que os resultados deste Agrupamento são satisfatórios, mas ligeiramente abaixo das classificações 

nacionais tanto na média como na % de níveis iguais ou superiores a 3. 

 

Prova Final 9º Ano Português % positivas 

Ano letivo 2015-16 Ano letivo 2016-17 Ano letivo 2017-18 Ano letivo 2018-19 

% de 

níveis ≥3 

Nacional 

% de níveis 

≥3 

Agrupamento 

% de 

níveis ≥3 

Nacional 

% de níveis 

≥3 

Agrupamento 

% de 

níveis ≥3 

Nacional 

% de níveis 

≥3 

Agrupamento 

% de 

níveis ≥3 

Nacional 

% de níveis 

≥3 

Agrupamento 

75 62,2 75 84,2 87 81,8 77 70,8 

 

Analisando o quadro, verifica-se que este ano, os resultados obtidos pelos alunos do 9º ano deste Agrupamento, em 

termos de positivas, relativamente a 2015/16, apresenta melhor resultado, mas comparando com os dois últimos anos 

letivos verificou-se um decréscimo o mesmo acontecendo este ano a nível Nacional. 

 

Qualidade do sucesso 

Prova Final 9º Ano Português - % Média classificações 

Ano letivo 2015-16 Ano letivo 2016-17 Ano letivo 2017-18 Ano letivo 2018-19 

% Média 

classificações 

Nacional 

% Média 

classificações 

Agrupamento 

% Média 

classificações 

Nacional 

% Média 

classificações 

Agrupamento 

% Média 

classificações 

Nacional 

% Média 

classificações 

Agrupamento 

% Média 

classificações 

Nacional 

% Média 

classificações 

Agrupamento 

----- ----- 58 60,6 66 60,7 60 57,1 

 

A qualidade de sucesso também decresceu embora comparando com a média Nacional a diferença em 

2017/18 era de – 5,3% e em 2018/19 é de – 2,9%. 
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1.2.2. O exame de Matemática 

Os seguintes quadros apresentam os resultados obtidos no exame nacional, na disciplina de matemática: 

Prova Final 9º Ano Matemática 2017-2018 

% Média classificações 

Nacional 

% Média classificações 

Agrupamento 

  % de níveis ≥3 

Nacional 

% de níveis ≥3 

Agrupamento 

55 56,5  60 66,3 

 

Como se pode constatar, neste exame externo, os alunos conseguiram obter resultados acima dos Nacionais 

 

Prova Final 9º Ano Matemática % positivas 

Ano letivo 2015-16 Ano letivo 2016-17 Ano letivo 2017-18 Ano letivo 2018-19 

% de 

níveis ≥3 

Nacional 

% de níveis 

≥3 

Agrupamento 

% de 

níveis ≥3 

Nacional 

% de níveis 

≥3 

Agrupamento 

% de 

níveis ≥3 

Nacional 

% de níveis 

≥3 

Agrupamento 

% de 

níveis ≥3 

Nacional 

% de níveis 

≥3 

Agrupamento 

49,2 50,5 57 67 48 47,9 60 66,3 
 

Observando o arco temporal de 2015-16 a 2018-19, constata-se que os resultados deste Agrupamento estão em linha 

ou acima das percentagens de positivas a nível Nacional 

 

Qualidade do sucesso 

Prova Final 9º Ano Matemática - % Média classificações 

Ano letivo 2015-16 Ano letivo 2016-17 Ano letivo 2017-18 Ano letivo 2018-19 

% Média 

classificações 

Nacional 

% Média 

classificações 

Agrupamento 

% Média 

classificações 

Nacional 

% Média 

classificações 

Agrupamento 

% Média 

classificações 

Nacional 

% Média 

classificações 

Agrupamento 

% Média 

classificações 

Nacional 

% Média 

classificações 

Agrupamento 

47 47,5 53 58 47 49,3 55 56,5 

 

 

Também em termos de qualidade de sucesso o Agrupamento está acima da média Nacional. 
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1.3. Qualidade do Sucesso 

Saber que médias primam nos diferentes anos de escolaridade e nas várias disciplinas é algo pertinente uma vez que o 

Agrupamento também investe na qualidade das aprendizagens dos seus alunos. 

 

1.3.1. Na Educação Pré-Escolar 

Tendo como referencial o quadro apresentado, aquando do ponto 1.1., apresentação de resultados por departamento, 

regista-se que a maioria das crianças de 5 anos corresponde de forma muito satisfatória (e ao longo do triénio) às 

competências preconizadas nas Orientações Curriculares. 

De relevante importância para esta evolução, destaca-se o Projeto Pedagógico de Educação Pré-Escolar “Amigos do 

Planeta”, como meio de operacionalização dos objetivos, estratégias e metas, tendo contribuído para o 

desenvolvimento integral das crianças em todas as áreas curriculares e seus domínios. Salientando-se também a sua 

importância para o desenvolvimento do espírito crítico face ao mundo que rodeia, atitudes e valores de cidadania. 

A renovação e alteração das salas com materiais apelativos e diversificados segundo os interesses das crianças, a 

planificação e criação de áreas de trabalho, atividades e projetos, contribuíram para uma construção articulada do 

saber.  

  De salientar que ao longo deste triénio, tal como no final deste ano letivo, as maiores fragilidades foram observadas 

no domínio da linguagem e regras de convivência e cidadania, áreas trabalhadas em articulação com as famílias e 

técnicos especializados, assim como, com a comunidade educativa, tendo sido implementadas várias atividades e ações 

descritas no Plano de Ação. Ao longo do triénio, a despistagem de algumas fragilidades pelos docentes e o 

acompanhamento das mesmas em articulação com técnicos do Agrupamento, ou exteriores ao Agrupamento, 

mereceram sempre uma importância relevante de forma a colmatar as necessidades observadas e diminuir o impacto 

que tais fragilidades pudessem provocar nas crianças, aumentando assim a igualdade de oportunidades, tendo sido 

integradas nos seguintes serviços: 

Pré Spo 
Nec. 

Específicas 

Terapias 

TO           TF 

2015-2016 - - - 3 

2016-2017 2 2 1 7 

2017-2018 2 - 2 6 

2018-2019 1 1 - 7 

 

 

1.3.2. No 1º Ciclo 

O 1º Ciclo apresenta resultados muito satisfatórios em termos de qualidade tendo em conta a média, ou seja, 74,28% 

O seguinte quadro revela-nos como se distribui esta média pelos diferentes anos de escolaridade e pelas variadas 

disciplinas: 
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Qualidade do sucesso no 1º ciclo 2018/19 2017/18 

 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano Média disciplina Média disciplina 

Português 74,04 70,24 71,17 73,26 72,17 71,82 

Matemática 77,69 70,42 73,54 71,24 73,22 72,03 

Estudo Meio 80,79 76,25 76,61 77,30 77,73 76,65 

Expressões 73,98 73,73 73,34 77,53 74,64 74,00 

Educação física 76,73 --- --- --- 76,73 --- 

Inglês --- --- 73,89 71,24 72,56 76,11 

Média do ano 76,64 72,66 73,71 74,12   

• Há oscilação nas médias do aproveitamento, com maior expressão no 1º ano e 2º ano, que após uma 

enorme queda em 2017-18, voltaram a crescer); constata-se, ainda, que há espaço para melhorar a 

qualidade do aproveitamento. 

• Como se pode constatar o 1º ano de escolaridade é o ano que obteve resultados mais expressivos, em 

qualquer disciplina; 

• À exceção da disciplina de inglês que apresenta um decréscimo na média, todas as outras disciplinas 

obtêm resultados melhores que no ano transato. 

 

1.3.3. No 2º e 3º Ciclo 

O seguinte quadro apresenta-nos o panorama da qualidade do sucesso no 2º e 3º ciclo. 

 

       No ano letivo 2018/19 apenas matemática no 8º e 9º ano e História no 9º ano têm média inferior a três 

 

Qualidade de sucesso - média 

Disciplinas/ ano de 
escolaridade 

5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

15/16 16/17 17/18 18/19 15/16 16/17 17/18 18/19 15/16 16/17 17/18 18/19 15/16 16/17 17/18 18/19 15/16 16/17 17/18 18/19 

Departamento 
De 
Línguas 

Português 3,43 3,41 3,43 3,38 3,32 3,41 3,42 3,42 2,82 2,92 3,19 3,27 3,15 2,94 3,04 3,27 3,10 3,18 3,39 3,12 

Inglês 3,81 3,88 3,78 3,85 3,36 3,70 3,70 3,63 3,02 3,53 3,36 3,51 3,25 3,27 3,42 3,23 3,50 3,52 3,59 3,59 

Francês --- --- --- ---- --- --- --- --- 2,98 3,34 3,48 3,65 3,06 3,12 3,24 3,22 3,10 3,34 3,38 3,41 

Espanhol --- --- --- ---- --- --- --- --- 3,40 3,32 3,63 3,85 --- 2,91 3,25 3,38 3,00 ---- 3,90 3,50 

Departamento 
Matemática e 
Ciências 
Experimentais 

F.Quimíca --- ---- --- --- --- ---- --- --- 3,04 3,13 3,35 3,28 3,01 3,11 3,21 3,35 3,08 3,15 3,12 3,26 

Matemática 3,44 3,43 3,37 3,33 3,37 3,66 3,43 3,59 2,80 2,88 3,15 3,25 2,94 2,98 2,76 2,92 2,50 3,08 3,06 2,87 

Ciências 3,91 3,74 3,69 3,67 3,61 3,77 3,72 3,57 3,02 2,95 3,35 3,15 3,14 3,23 3,20 3,34 2,93 3,38 3,54 3,13 

TIC --- ---- --- 3,75 --- ---- --- --- 2,63 3,02 3,46 3,85 3,12 3,16 3,44 3,50 --- ---- --- --- 

Departamento 
Ciências Sociais 
e Humanas 

HGP 3,64 3,78 3,58 3,63 3,69 3,69 3,97 3,79 --- ---- --- --- --- ---- --- --- --- ---- --- ---- 

História --- ---- --- --- --- ---- --- --- 3,12 3,16 3,12 3,27 3,21 3,19 3,07 3,10 3,17 3,20 3,54 2,91 

Geografia --- ---- --- --- --- ---- --- --- 3,27 3,13 3,28 3,56 3,26 3,35 3,11 3,39 3,11 3,37 3,25 3,39 

EMRC --- 4,27 4,21 4,06 ---- 4,24 4,42 4,38 --- 3,78 4,06 4,13 --- 4,05 4,31 3,95 --- 4,55 4,54 4,12 

Departamento 
de Expressões 

Ed. Visual 3,57 3,68 3,60 3,54 3,59 3,67 3,72 3,63 3,39 3,59 3,67 3,56 3,74 4,02 3,63 3,63 3,30 3,77 3,83 3,79 

Ed Física  3,95 4,01 3,91 3,99 3,89 3,99 3,96 4,20 3,74 3,48 3,63 3,63 3,74 3,93 3,80 3,66 3,98 3,80 4,08 3,77 

Ed. 
Musical  

4,16 4,05 3,70 3,72 4,06 3,91 3,91 3,60 --- 4,32 3,77 3,90 --- ---- 4,12 3,91 --- ---- --- --- 

Ed.Tecnológ. 3,81 3,68 3,59 3,59 3,65 3,84 3,68 3,76 3,16 3,15 3,63 3,60 3,46 3,43 3,26 3,56 --- ---- --- --- 
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     No geral, a média evoluiu positivamente excetuando o 5º ano em que vem a baixar a várias disciplinas  

 

Uma das metas do Projeto Educativo é aumentar a % de níveis 5 

 

 

• Quem subiu mais foi E. Física no 6º ano (33,33%) seguido de Inglês no 9º ano (20,20%), Francês no 7º ano 

(16,04%) e EV no 9º ano (16%). 

• É no 9º ano que se verifica maior subida do nível 5, contrariamente ao 5º ano. 

 

Recomenda-se uma reflexão conjunta no sentido de reverter a situação verificada no 5º ano. 

 

2. Contributo dos Departamentos na 0peracionalização 

do PE tendo em conta o Sucesso Académico 

2.1. Plano Anual de Atividades 

“O P.A.A. é entendido como o documento de planeamento, que define, em função do Projeto Educativo, os objetivos e 

as formas de organização e de programação das diversas atividades e a identificação dos recursos necessários à sua 

execução. É um documento onde constam as atividades a desenvolver ao longo do ano letivo que permitem a 

persecução das metas e finalidades definidas no Projeto Educativo. É, por sua vez, o resultado de todo um trabalho de 

reflexão desenvolvido por todos os atores intervenientes no processo educativo, desenvolvido no agrupamento.” 

 

No Plano de Ação dos departamentos é referido que as atividades dinamizadas permitiram proporcionar aos alunos 

experiências diversificadas de aprendizagem, contribuindo para desenvolvimento dos conteúdos programáticos das 

diferentes disciplinas, assim como o reforço e promoção de atitudes e valores, quer pessoais quer sociais. De um modo 

 

Disciplinas 

% de níveis 5 em cada disciplina, por ano de escolaridade 

5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

15/16 16/17 17/18 18/19 15/16 16/17 17/18 18/19 15/16 16/17 17/18 18/19 15/16 16/17 17/18 18/19 15/16 16/17 17/18 18/19 

Português 0 3,08 0,84 3,28 4,00 3,05 3,01 1,60 0,75 1,56 1,39 1,59 4,59 0,94 1,77 5,30 0,83 3,03 8,91 4,04 

Inglês 23,48 20 16,81 21,31 8,87 20,61 17,29 13,71 3,01 21,09 7,14 7,94 7,48 7,55 14,16 4,62 13,22 13,13 16,00 20,20 

Francês --- --- --- --- --- --- --- --- 1,85 0,94 10,74 16,04 2,75 2,41 4,30 8,77 0,94 3,03 5,06 4,88 

Espanhol --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0 10,53 15,00 0 0 0 0 0 ---- 19,05 5,56 

F. Química --- --- --- --- --- --- --- --- 6,77 2,34 6,25 2,38 2,75 1,87 3,54 9,02 3,31 3,03 1,98 5,00 

Matemática 9,85 6,92 4,20 6,56 9,60 12,98 7,52 8,80 0,75 3,12 5,56 7,94 3,67 1,89 2,65 3,01 0,83 6,06 2,97 3,00 

Ciências 18 9,23 10,0 8,94 12,00 13,53 11,28 7,94 2,27 1,56 6,25 3,17 1,83 0,93 7,08 3,79 0 4,0 8,91 4,00 

TIC --- --- --- 8,13 --- --- --- --- 0,75 1,56 7,09 11,90 1,82 1,89 6,19 7,63 -- --- --- --- 

HGP 15,15 12,31 9,24 10,66 5,60 11,11 19,55 12,00 --- --- --- --- --- --- ----  --- --- --- --- 

História --- --- --- ---- --- --- --- --- 5,26 1,56 2,78 3,17 5,50 2,83 1,77 4,58 3,31 3,0 14,85 1,00 

Geografia --- --- --- --- --- ---- ---- --- 4,51 0,78 3,47 11,90 5,50 9,35 2,65 7,58 0 4,0 4,0 5,10 

Ed. Musical 31,62 29,23 9,09 13,01 32,00 20,15 20,30 2,40 --- 37,88 20,69 15,00 --- --- 35,00 23,91 --- --- --- --- 

Ed. Tecnológ. 13,24 16,92 5,79 13,82 11,20 26,52 14,29 15,20 0 0 5,81 10,47 4,55 2,86 0 11,76 --- --- --- --- 

Ed. Visual 13,97 16,92 7,44 10,57 10,40 16,3 18,80 11,20 6,72 12,5 19,44 3,17 17,27 16,04 8,85 7,69 0,83 25 17,82 16,00 

Ed. Física 27,94 25,38 19,01 20,33 26,40 24,44 24,06 33,33 14,93 6,25 13,19 6,35 13,64 23,36 20,35 12,88 31,40 20 30,69 12,12 

EMRC --- ---- 30,26 27,54 --- --- 53,85 53,57 --- --- 35,35 36,11 --- --- 50,00 28,24 --- --- 57,50 34,62 

FPS/Cidadania --- --- 17,50 13,01 --- --- 30,83 44,44 --- --- 14,58 13,49 --- --- 21,24 17,42 --- --- 27,72 16,00 

Subidas em relação a 15/16 2  5  8  7  9 
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geral, os alunos adotaram compromissos e responsabilidades de organização e preparação das atividades individuais 

ou de grupo, cumprindo com empenho e brio as tarefas inerentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este quadro geral, mostra uma taxa de avaliação das atividades de 99,39%%, entenda-se taxa de execução do PAA, uma 

vez que a avaliação ocorre após a realização da mesma.  

No final, a avaliação das atividades é extremamente positiva, porquanto é atribuída, em termos de atividades avaliadas 

neste ponto, um valor de 91,5% de avaliação extremamente positiva, ou seja, de nota 4 e 5. 

 

 

TIPOLOGIIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste ponto, entende-se destacar uma distribuição equilibrada das atividades ao longo dos períodos (o 2º, porque 

maior, também concentrou maior número de realizações), não obstante, aqueles que implicaram alteração de horários, 

terem decorrido, de forma maioritária, na última semana de aulas dos diferentes períodos, como está patente no 

seguinte quadro: 
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Público-alvo  

Mais de metade das atividades propostas foram dirigidas para alunos, seguidas das destinadas aos docentes e pessoal 

não docente. 

Em linha com o projetado no Plano de Ação Estratégica e o novo Projeto Educativo, a percentagem de propostas de 

atividades destinadas aos pais/ encarregados de educação evoluiu muito, mas fará sentido aferir, de futuro o seu efetivo 

grau de envolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetos positivos e negativos destacados  

 

Relativamente a estes aspetos, foram extraídas as observações registados pelos proponentes no relatório final, a saber 

(transcrição de texto e avaliação): 

 Aspetos a melhorar:  

- maior sensibilização para a participação dos E.E. nos debates; - fatores externos à escola (falta de disponibilidade para 

receção/ agendamento; obras) - questões de logística (lotação da cantina; menor envolvimento de alguns professores; 

limitações de transportes) - não cumprimento de regras dos árbitros; - questões climatéricas;  

Aspetos a positivos:  
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- elevado número de participantes; - feedback positivo de alunos, professores e comunidade; - envolvimento da 

comunidade educativa; - promoção da imagem do Agrupamento; - promoção de momentos de convívio; - capacidade 

de organização e de articulação; - postura dos alunos. 

 

Na concretização das diferentes atividades foi notório a participação significativa dos elementos de toda a comunidade 

educativa, com envolvimento de parceiros do meio local, que para além de reforçarem a visibilidade dos diversos 

projetos em curso, estimularam o trabalho em equipa e a interdisciplinaridade. Face aos objetivos gerais enunciados 

nas várias propostas que foram apresentadas, concluiu-se que existiu um esforço da parte dos diversos coordenadores 

e responsáveis pelas atividades no sentido de salvaguardar o seu integral cumprimento. Globalmente verificou-se boa 

articulação entre o Plano Anual de Atividades e o Projeto Educativo. 

 

(Todos os dados referentes a este ponto foram retirados do Relatório Anual do PAA) 
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PARTE II 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PE 

 

 

 

 

 

“Implementar de forma sistemática medidas e 

procedimentos tendentes a diminuir os níveis de 

indisciplina.” 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 
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1. Resultados Sociais 

Nesta parte do relatório, apresentam-se os resultados dos comportamentos dos alunos. Confrontam-se, sempre que 

possível, esses resultados com os resultados do ano transato e perceciona-se o cumprimento das metas do PE.  

1.1. Cumprimento de regras 

1.1.1. Educação Pré-Escolar 

Analisando o gráfico e tendo como referência as grelhas de desenvolvimento das crianças de 5 anos que frequentam os 

vários Jardins de Infância do Agrupamento, ao longo do triénio, uma maioria expressiva de crianças cumpre sempre as 

regras de convivência democrática e cidadania, no entanto, verifica-se que em %  há um aumento do número de crianças 

que cumpre algumas vezes 

 

 

 

 

 

 

Apesar de na educação de infância, a noção do eu estar ainda em construção, a Convivência Democrática e Cidadania é 

uma das componentes da Área da Formação Pessoal e Social, contribuindo para a “formação de pessoas responsáveis, 

autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres, em diálogo e no respeito pelos outros, com 

espírito democrático, pluralista, crítico e criativo”. Assim, esta é uma das Áreas estruturantes no trabalho do Jardim de 

Infância vivida de forma transversal e onde são observados os maiores progressos desde o conhecimento de si ao 

respeito pelo outro. 

1.1.2. No 1º Ciclo    

Os seguintes quadros permitem constatar como foi classificado o comportamento das turmas nos diferentes anos de 

escolaridade durante o triénio: 

 

 

• O 4º ano é o ano de escolaridade que apresenta melhores resultados no comportamento  

• Comparando com anos transatos é o 2º ano que apresenta maior preocupação. 

Comportamento das turmas - 3º Período 16/17 
 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

Suficiente 1 0 2 0 

Bom 6 7 4 8 

Comportamento das turmas - 3º Período 17/18 
 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

Suficiente 1 1 1 0 

Bom 5 5 7 6 

Comportamento das turmas - 3º Período 18/19 
 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

Suficiente 0 2 0 0 

Bom 5 4 8 8 
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1.1.3. No 2º e 3º Ciclo 

 

 

 

• A indisciplina continua a ser um fator de preocupação 

Apreciação do comportamento das turmas  16/17 

Ano Total turmas Insatisfatório Pouco satisfatório Satisfatório Bastante Satisfatório Excelente 

5.º ano 6 0 1 0 1 4 

6.º ano 7 0 0 3 3 1 

7.º ano 6 0 2 3 0 1 

8.º ano 5 0 1 3 1 0 

9.º ano 5 0 0 3 0 2 

Total 29 0 4 12 5 8 

Apreciação do Comportamento por turmas 17/18 

Ano  Total turmas Insatisfatório Pouco satisfatório Satisfatório Bastante satisfatório Excelente 

5º ano 6 0 0 1 4 1 

6º ano 6 0 0 3 3 0 

7º ano 7 2 2 2 1 0 

8º ano 7 1 2 2 2 0 

9º ano 5 0 0 4 1 0 

Total 31 3 4 12 11 1 

Apreciação do comportamento das turmas  18/19 

Ano Total turmas Insatisfatório Pouco satisfatório Satisfatório Bastante Satisfatório Excelente 

5.º ano 5 1 0 1 3 0 

6.º ano 6 0 0 1 2 3 

7.º ano 6 2 1 2 1 0 

8.º ano 7 1 1 3 2 0 

9.º ano 5 1 0 2 2 0 

Total 29 5 2 9 10 3 

Níveis de disciplina 

Número de participações (nº) 
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

 60  174  316  285 

 
     

Medidas Corretivas (nº) 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Ordem de saída  60  108  121  97 

Tarefas e atividades de integração  ----  32  73  102 

Mudança de turma  0  0  0  0 

Medidas Sancionatórias 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Repreensão registada  ---  6  87  58 

Suspensão   ---  28(6 CEF)  35  28 

Transferência de escola  0  0  0  0 

Expulsão de escola  0  0  0  0 
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PARTE III 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PE 

 

 

 

 

“Potenciar a eficiência e a eficácia do desempenho do 

Agrupamento na promoção do sucesso educativo.” 
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APRESENTAÇÃO DAS OPÇÕES ESTRATÉGICAS 
Esta parte do relatório é respeitante à forma como o Agrupamento se organizou, tendo em conta as pretensões do seu 

Projeto Educativo relativamente ao sucesso dos alunos. 

1. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 

1.1. Organização e Gestão estratégica de recursos, de tempos e de necessidades 

1.1.1. Projeto Fénix 

    No 1ºciclo 

 

O apoio continuou a ser implementado na vertente Fénix e na lógica da coadjuvação, no caso das turmas mistas e dado 

que os docentes das mesmas continuaram a considerar ser mais benéfico para os alunos esta modalidade. Assim, nestas 

turmas, os alunos beneficiaram de apoio direto sem quebras e distrações próprias da dinâmica de turmas mistas ou em 

coadjuvação dentro da sala de aula. A coadjuvação desenvolveu-se de modo muito positivo para as aprendizagens dos 

alunos. 

Relativamente à medida Fénix, os docentes consideram que o apoio prestado aos alunos em pequenos grupos (ninhos) 

foi ajustado e permitiu colmatar muitas das dificuldades sentidas. No entanto, continuam a salientar que as horas de 

apoio atribuídas a cada turma foram muito reduzidas, tendo em conta o ano de escolaridade, o número de alunos de 

cada turma, a existência de alunos abrangidos pelo Decreto-Lei 54/2018 e de PLNM. 

 

 No 2º e 3º ciclo  

 

São duas as turmas Fénix em cada ano de escolaridade, resultando desta situação 1 “ninho” (Português e Matemática) 

com cerca de 10 alunos, para o 5º, 6º e 7ºano de escolaridade. Neste ano letivo o 8º ano não funcionou com turma 

ninho tendo-se optado por coadjuvação em sala de aula. 

Durante o ano letivo, aconteceram entradas e saídas de alunos no ninho, conforme as dificuldades apresentadas pelos 

alunos e as necessidades sentidas pelos docentes. Os seguintes gráficos revelam o sucesso de Português e de 

Matemática nas turmas “ninho” ao longo deste ano letivo 

 

 

 

 

 

 

 

  3.º Período 

  2015/2016 2016/2017 2017/18 2018/19 

 
Português 

5.º ano 90 80 89 86 

6.º ano 50 90 90 100 

7.º ano 88 50 50 90 

8.º ano 50 89 90 --- 
  

    

 
Matemática 

5.º ano 78 50 67 85 

6.º ano 56 90 80 83 

7.º ano 38 40 43 69 

8.º ano 38 67 38 --- 
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Os docentes implicados no balanço final do ano letivo são de opinião que: 

 • A constituição de grupos de alunos com caraterísticas semelhantes proporcionou condições para que a generalidade 

dos alunos efetuasse aprendizagens e consolidasse saberes. 

 • Atendendo aos resultados obtidos, constata-se que a implementação deste projeto contribuiu para a melhoria das 

aprendizagens dos alunos 

1.1.2. COADJUVAÇÕES 

Medida muito positiva segundo os docentes: 

Português - Os docentes implicados têm acompanhado e orientado os alunos com mais dificuldades no 

cumprimento de regras e na realização das tarefas de sala de aula (Cf plano de ação). 

Matemática - As aulas com coadjuvação têm decorrido satisfatoriamente e mostram-se bastante proveitosas, pois 

permitem prestar um apoio permanente aos alunos, individualmente, em pares ou em grupos. Permitem esclarecer 

atempadamente diversas dúvidas colocadas pelos alunos. Possibilitam uma maior supervisão e estimulação dos 

alunos na realização das tarefas. Também facilitam um maior controlo de alguns comportamentos desajustados 

dos alunos na sala de aula (Cf plano de ação). 

Ed. Física - Os docentes evidenciam pela positiva as Coadjuvação/centro de recursos na disciplina educação física 

nas turmas com alunos com medidas adicionais e seletivas (Cf plano de ação). 

1.1.3. QUADROS DE MÉRITO E EXCELÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.4. APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO 

O Agrupamento está a implementar o Apoio Tutorial Específico (ATE), no âmbito do estipulado no artigo 12.º do 

Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho. 

No quadro seguinte constata-se que vai decrescendo o número de alunos inscritos e a percentagem de sucesso destes 

alunos é bastante satisfatória 

 

2018/2019 
 

Anos de 
escolaridade 

Número de 
alunos 

 

4º Ano 40 
5º Ano 16  2015/2016 32 Alunos 

6º Ano 17 2016/2017 54 Alunos 

7º Ano 8 2017/2018 75 Alunos 

8º Ano 14 2018/2019 109 Alunos 

9º Ano 14  
 Total 109 
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Alunos que beneficiaram de Apoio Tutorial Específico: 

  2.º Ciclo do Ensino Básico 3.º Ciclo do Ensino Básico 

Inscritos Transitaram/ Concluíram Inscritos Transitaram/concluíram 

2016/2017 2 2 34 31 

2017/2018 1 1 32 26 

2018/2019 0  23 21 

 

1.1.5.  Transferências e Abandono Escolar 

No que respeita às transferências, observemos o seguinte quadro que nos dá uma visão diacrónica, desde 
2013-14: 
 

     Fonte: Secretaria do Agrupamento 

 

 

 

 

Pedidos de Transferências 

Anos de 
escolaridade 

Final de 
2013/2014 

Final de 
2014/2015 

Final de 
2015/2016 

Final de 
2016/2017  

Final de 
2017/2018 

Final de 
2018/2019 

1º Ano 0 1 3 1 
4    (para escolas fora de 
concelho) 

 

2º Ano 2 5 1 4 
1      (escola fora de 
concelho) 

 

3º Ano 2 0 1 5 
4      (3 fora do concelho; 1 
- para EB Sininhos) 

 

4º Ano 19 20 19 10 

23    (1 fora do concelho; 1 
para Cego    de Maio; 4 
para Campo Aberto; 17 
para Flávio Gonçalves) 

 

5º Ano 1 3 2 0 0  

6º Ano 30 10 10 9 

18    (3 fora do concelho; 1 
para Campo Aberto; 3 
para ES  Eça de Queirós; 
11 para ES Rocha Peixoto 

 

7º Ano 8 0 3 8 
7     ( 5 fora de concelho e 
2- ACIB) 

 

8º Ano 5 3 1 6 

5     (1 fora de concelho; 1 
para Flávio Gonçalves ( 
motivo :institucionalização) 
2 Esc. Prof. Esposende e 
1 ACIB ) 

 

Total 67 42 40 43 62  
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1.1.6. Abandono escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Mantém-se neste Agrupamento a situação de inexistência de abandono significativo, reportando-se a situação a uma ida para o estrangeiro 

sem regularização da situação escolar. 

 

 

 

 

 

 

ABANDONO ESCOLAR 

Anos de escolaridade 2016/2017 2017/18 2018/19 

1º Ano --- --- --- 
2º Ano --- --- --- 
3º Ano --- --- 1# 

4º Ano --- --- --- 
5º Ano --- --- --- 
6º Ano --- --- --- 
7º Ano --- --- --- 
8º Ano --- --- --- 
9º Ano --- --- --- 

Vocacional --- 1# 1 
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PARTE IV 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 2016/17 – 2018/19 
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Este ponto encontra-se ainda em avaliação 
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