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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 auto-avaliação do Agrupamento de Escolas de Aver-o-mar, 

tendo como principal objectivo 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 acções de melhoria 

decorrentes da referida análise, realizadas pela equipa de auto-avaliação, ao longo de todo o processo. 

Genericamente, os objectivos do processo de auto-avaliação 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) 

 

B - Monitorização da implementação do PAE 

A avaliação de cada uma das metas resultará da análise da informação recolhida junto de cada um dos intervenientes, 

de acordo com o preconizado na meta. Para avaliar o grau de concretização das metas foram utilizadas grelhas e sempre 

que necessário e/ou pertinente são efetuados comentários, identificados constrangimentos, bem como propostas de 

intervenção, que visam melhorar a ação educativa, perspetivando o cumprimento das metas estabelecidas.  

Por último agradecemos a todos aqueles que prontamente colaboraram com esta equipa.  
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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 96,7%. 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% 
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• Há 7 retenções no 2º ano de escolaridade e 2 retenções no 4º ano. No 1º ano não há retenções, tendo em 

conta a legislação, todavia, há 10 alunos cujas aprendizagens poderão comprometer o sucesso no 2º ano, no 

próximo ano letivo. No 3º ano não há retenções. 

• Há 1 retenção no 5º ano, o mesmo acontecendo no 6º e 9º ano.  No 7º ano, o número de retenções é de 13 e 

no 8º ano 12 ( as percentagens dão mais sucesso no 7º ano devido ao total de alunos) 

• É o 2º ciclo o que apresenta sucesso de modo mais expressivo, seguido de muito perto pelo 1º ciclo. 

• O 7º  e o 8º ano apresentam resultados menos expressivos, neste Agrupamento. 

• Há ainda, entre o 2º e o 3º ciclo, um declive muito visível na passagem de um ciclo para o outro. 

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

 

 

 

A leitura deste gráfico permite-nos afirmar que o único ano que apresenta agravamento nas taxas de retenção continua 

ser o 2º ano de escolaridade; o 7º e o 8º ano com taxas de retenção superiores, parecem perseguir rumos de 

crescimento no sucesso educativo, apesar das taxas de retenção que apresentam. 

Concluindo esta análise global podemos referir que encontramos: 

• Um sucesso global no Agrupamento de 96,7%; 

• Taxas de sucesso acima de 90% exceto no  8º 
ano(89,4%) 

• Taxas de insucesso em declínio quando 
comparado com 15-16, à exceção do 2º ano 

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

 

• Taxas de insucesso agravadas no 2º 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. 

 

 

 

Nota: No gráfico não está o 1º ano porque como já referido, não há retenções neste ano de escolaridade. 
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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 

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, o quadro 

abaixo regista apenas algumas competências do desenvolvimento físico e psicológico das crianças, na faixa etária dos 5 

anos, idade que antecede uma nova etapa no sistema educativo. 

 

 

Após análise, dos dados recolhidos por todos os Jardins de Infância do Agrupamento, no 3º período e na faixa etária dos 

cinco anos, regista-se um considerável progresso ao nível do desenvolvimento global das crianças. É significativa a 

evolução de competências ao nível das aprendizagens das crianças, ao longo do ano, com particular incidência na 

motricidade fina e ampla, expressão artística e cidadania. As áreas da linguagem e pensamento lógico-matemático, 

embora apresentem uma boa evolução desde o início do ano, são aquelas em que se registam, algumas fragilidades, 

sendo pertinente referir que, 5 crianças usufruem de Terapia da Fala, 2 crianças frequentam terapia ocupacional e 2 

acompanhamento em psicologia (externo ao Agrupamento), sendo que uma das crianças, é ainda acompanhada pela  

ELI ( Equipa local de intervenção). 
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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, 98,2%. 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: 

 

 

Numa análise atenta ao gráfico, constatamos que, apesar da expressividade dos resultados, todos acima de 

90%, o insucesso mais significativo no 1º ciclo centra-se nas disciplinas de Português e de Matemática e nos 

anos iniciais, 1º e 2ºano. 

 

ANÁLISE DIACRÓNICA 

 

1º Ano 

O seguinte quadro com registos diacrónicos dos resultados obtidos no 1º ano de escolaridade, no 3º período, permite 

verificar que o sucesso se mantém na casa dos 90% ao longo destes anos em análise, e em todas as disciplinas, sendo 

Expressões e Estudo do Meio as áreas que se mantêm com sucesso praticamente de 100%.  

Os resultados parecem traduzir um percurso semelhante sendo muito insignificante a oscilação verificada. 

A média dos resultados é claramente decrescente, em todas as disciplinas, revelando que é necessário investir na 

qualidade das aprendizagens. 
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SUCESSO do 1º ano no intervalo temporal [2015-16, 2017-18] relativamente ao 3º período 

   Disciplina 2015/16 2016/17 2017/18 

% Positivas Média 

global 

% Positivas Média 

global 

% Positivas Média global 

Português 93,84 - 90 76,82 92 69,45 

Matemática 96,58 - 96 78,43 96 70,55 

Estudo 

Meio 

99,32 - 99 83,00 99 75,37 

Expressões 98,60 - 99 76,84 99 69,70 

 
2º Ano 

Neste ano de escolaridade, a análise diacrónica revela-nos que as disciplinas apresentam uma tendência similar em 

2016-17 e 2017-18; Em relação a 2015-16 há um decréscimo em Português e Matemática. 

Também é revelada uma tendência decrescente nas médias de cada uma das disciplinas. Mais uma vez, há necessidade 

de investir na qualidade do sucesso. 

 

SUCESSO do 2º ano no intervalo temporal [2015-16, 2017-18] relativamente ao 3º período 

   Disciplina 2015/16 2016/17 2017/18 

% Positivas Média 

global 

% Positivas Média 

global 

% Positivas Média global 

Português 98,6 - 93 73,33 93 69,65 

Matemática 100 - 92 74,49 92 69,7 

Estudo 

Meio 

100 - 99 77,22 100 75,16 

Expressões 100 - 100 74,75 100 72,91 

 
3º Ano 

No arco temporal considerado (ver quadro abaixo), o cenário do 3º ano de escolaridade é de sucesso elevado, com 

resultados que parecem estáveis e seguros, apesar da oscilação de matemática;  

A qualidade do sucesso mantém-se no Bom, com oscilações pouco significativas (à exceção de expressões).  

A aposta neste ano de escolaridade prende-se com a sustentação do sucesso e melhoria da qualidade do mesmo.  

SUCESSO do 3º ano no intervalo temporal [2015-16, 2017-18] relativamente ao 3º período 

   Disciplina 2015/16 2016/17 2017/18 

% Positivas Média 

global 

% Positivas Média 

global 

% Positivas Média global 

Português 97,67 - 99,3 71,94 99 73,30 

Matemática 95,34 - 99,3 72,90 97 73,96 

Estudo 

Meio 

97,60 - 100 77,11 100 77,56 

Expressões 100 - 100 81,98 100 78,08 

Inglês 96,2 - 100 75,04 100 76,35 

4º Ano 

Também no 4º ano de escolaridade os resultados positivos parecem estáveis e seguros, com valores muito expressivos 

ao longo dos três anos em análise (Cf. quadro abaixo). A qualidade deste sucesso é de “Bom”, havendo espaço para 

melhorar. 
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Tal como no 3º ano, a aposta centra-se na sustentação do sucesso e na melhoria do mesmo. 

SUCESSO do 4º ano no intervalo temporal [2015-16, 2017-18] relativamente ao 3º período 

   Disciplina 2015/16 2016/17 2017/18 

% Positivas Média 

global 

% Positivas Média 

global 

% Positivas Média global 

Português 98,6 - 98 75,04 98 74,89 

Matemática 93,2 - 99 73,24 96 73,90 

Estudo 

Meio 

100 - 99 76,89 99 78,50 

Expressões 100 - 100 80,97 100 75,31 

Inglês - - 99 81,48 98 75,87 

 

 

 

Terminada a análise diacrónica podemos concluir que no 1º ciclo: 

• Todas as disciplinas, em todos os anos de escolaridade, parecem revelar resultados com comportamento 

similar, no arco temporal considerado; as oscilações são pouco significativas. 

• A disciplina de Português e Matemática no 2º ano não atingiu ainda as metas 

• Os anos terminais apresentam ao longo do tempo considerado resultados estáveis e bastante expressivos;  

DISCIPLINAS ANO 2016/17 2017/18 TAXA  EXPECTÁVEL Variação(17-18---Taxa) 

 

Português 

1ºAno 90 92 94,84 - 2,84 

2º Ano 93 93 98,6 - 5,6 

3º Ano 99,3 99 97,6 + 1,4 

4º Ano 97,6 98 98,65 - 0,65 

 

Matemática 

1ºAno 96 96 96,58 - 0,58 

2º Ano 92% 92 100% -8 

3º Ano 99,3% 97 95,34% +1,66 

4º Ano 99,2% 96 95,6% + 0,4 

 

Estudo do 

Meio 

1ºAno 99% 99 100% - 1 

2º Ano 100% 100 98,44% + 1,56 

3º Ano 100% 100 98,44% + 1,56 

4º Ano 100% 99 98,5% + 0,5 

 

Expressões 

Artísticas e 

Físico-Motora 

1ºAno 100% 99 100% - 1 

2º Ano 100% 100 100% 0 

3º Ano 100% 100 100% 0 

4º Ano 100% 100 98,5% + 1,5 

 

Inglês 

3º Ano 100% 100 96,9% + 3,1 

4º Ano 99,2% 98 - --- 
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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: 

• O maior sucesso neste Departamento centra-se nas disciplinas de Inglês e francês que, como se observa, 

conseguem resultados ≥ a 90% em todos os anos de escolaridade; 

• O 2º ciclo, nas disciplinas de Português e Inglês, apresenta resultados ≥ a 95%, seguido de perto pelo 9º ano de 

escolaridade que apresenta valores ≥ a 98% em todas as disciplinas do respetivo currículo. 

• O maior insucesso neste Departamento centra-se no 7º ano de escolaridade. 

• É bem visível o declínio na transição do 2º para o 3º ciclo, embora se verifique uma boa recuperação no 9ºano, 

registando-se 100% em três disciplinas. 

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

 

Disciplina 
Ano de 

escolaridade 

2016/

17 

2017/

18 

Meta 

2018/19 

Variação(17/18—

taxa) 

Português 

5ºano 95 98,3 99 - 0,7 

6ºano 99 98,5 95 + 3,5 

7ºano 79 88,2 73 + 15.2 

8ºano 79 88,5 89 - 0,5 

9ºano 92 98,0 94 +4 
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Inglês 

5ºano 99 100 99 +1 

6ºano 96 94,7 91 +3,7 

7ºano 91 90,0 79 +11 

8ºano 92 89,4 94 - 4,6 

9ºano 98 98,0 98 0 

Francês 

7ºano 95 90,9 78 +12,9 

8ºano 83 91,4 82 +9,4 

9ºano 96 100 90 +10 

Espanhol 

7ºano 91 84,2 93 - 8,8 

8ºano 78 95,0 --- ---- 

9º ano ------- 100 100 0 

 

  

• Na disciplina de Português, todos os anos de escolaridade apresentaram valores superiores a 2016/17, 

verificando-se apenas um diferencial mínimo no 6ºano (-0,5).  

• Na disciplina de Inglês, o 5º e o 9º ano apresentaram valores superiores ou iguais a 2016/17 e os restantes 

anos apresentaram valores ligeiramente inferiores. 

• Na disciplina de Francês, apenas o 7ºano apresentou valores inferiores a 2016/17. 

• Na disciplina de Espanhol, o 7ºano apresentou um valor inferior a 2016/17. 

 

 

Comparar com metas 

  

• Na disciplina de Português, foram ultrapassadas as metas previstas para 2018/19 em todos os anos de 

escolaridade, à exceção do 5º e 8ºanos, onde se registou um diferencial negativo (-0,7 e 0,5) respetivamente. 

É de salientar que este diferencial é muito pouco expressivo. 

• Na disciplina de Inglês, foram ultrapassadas as metas previstas para 2018/19 em todos os anos de escolaridade, 

à exceção do 8ºano, onde se registou um diferencial negativo de (- 4,6). 

• Na disciplina de Francês, foram ultrapassadas as metas previstas para 2018/19 em todos os anos de 

escolaridade. 

• Na disciplina de Espanhol, a meta não foi atingida no 7º ano de escolaridade (-8,8). 

  

 

 



Observatório para a Autoavaliação - Relatório Final julho 2018 

 

p.13/38 
 

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 1,9% (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 9,94%, tendo sido cumprida a 

meta, neste ciclo, no presente ano letivo. 

 

 

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 90%)    das 

disciplinas de  Francês e Inglês  em todos os anos de 

escolaridade; 

O sucesso expressivo (resultados ≥ a 95%),  do 2º ciclo, 

quer a Português, quer a Inglês; 

O sucesso do 9º ano de escolaridade que consegue 

resultados ≥ a 98% em todas as disciplinas. 

O cumprimento das taxas expectáveis no 2º e 3º ciclos 

(exceto inglês – 8ºano e espanhol – 7ºano). 

 O cumprimento da meta do PAE no 3º ciclo, 

relativamente à redução de 8% no insucesso a Português. 

 

Menor expressividade de sucesso da disciplina de 

Português no 7º e 8º ano de escolaridade relativamente 

às outras disciplinas; 

Menor expressividade de sucesso da disciplina de 

espanhol no 7º ano de escolaridade; 

O não cumprimento da Taxa expectável a inglês (8ºAno) 

e a espanhol (7º ano); 
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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,  

• As disciplinas de TIC e Ciências Naturais são as que apresentam sucesso acima de 90%, 

• A disciplina de Matemática é a que apresenta resultados menos expressivos. 

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

 

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: 

Disciplina Ano de escolaridade 2016/17 2017/18 Meta 2018/19 Variação(17/18-taxa) 

Matemática 

5ºano 89 92 92 0 

6ºano 97 87 87 0 

7ºano 63 73 72 +1 

8ºano 69 55 72 -17 

9ºano 75 77 55 + 22 
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Ciências 

Naturais 

5ºano 98 98 100 - 2 

6ºano 100 99 96 + 3 

7ºano 79 90 83 +7 

8ºano 98 88 92 -4 

9ºano 100 100 86 +14 

F. Química 

7ºano 83 92 72 +20 

8ºano 84 85 81 +4 

9ºano 84 81 89 -8 

TIC 
7ºano 79 94 64 +30% 

8ºano 87 96 84 +12% 

 
Numa análise atenta, sobressai de imediato: 

• O crescimento da disciplina de Matemática no 9º ano assim como da disciplina de TIC e de Físico-química no 

7º ano de escolaridade. 

• O decréscimo na disciplina de Matemática no 8º ano 

 

 

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 não foram cumpridas este ano letivo no 2º ciclo, que só 

decresceu 2,6%, mas foram cumpridas no 3º ciclo  que decresceu 11,7% . 
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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 3º ciclo. 
 

. Continua a pouca sustentação dos resultados na 
passagem do 2º para o 3º ciclo. 
 
. Não Cumprimento das metas do PAE relativamente à 
disciplina de Matemática, no 2º ciclo. 

 

 

 

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: 

 

 

Um a análise ao gráfico permite constatar que: 

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

• É expressivo o sucesso de EMRC em todos os ciclos; 

• As disciplinas de História e Geografia são as que apresentam os resultados menos expressivos do    

Departamento, ainda que ambas revelam resultados muito satisfatórios. 

• É o 8º Ano que apresenta resultados menos fortes. 
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• Está bem visível a dificuldade da passagem dos alunos do 2º para o 3º ciclo, principalmente na disciplina de 

História. 

  

Em relação à disciplina de História, os professores referem que as dificuldades dos alunos relacionam-se com o 

desenvolvimento e o grau de abstração que envolve a disciplina a partir do 3º ciclo e com a necessidade do domínio de 

conceitos, de contextualizar, interpretar, desenvolver e aplicar os conhecimentos a novas situações (e não memorizar 

e repetir). Os professores das disciplinas de História e de Geografia destacaram ainda a pouca carga horária para estas 

disciplinas no 3º ciclo. 

 

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: 

 

Disciplina Ano 2016/17 2017/18 Meta 2018/19 Variação(17/18-taxa) 

HGP 
5ºano 98 98 99 -1% 

6ºano 98 99 98 +1% 

História 

7ºano 87 76 86 -10% 

8ºano 92 83 88 -5% 

9ºano 95 96 92 +4% 

Geografia 

7ºano 88 90 91 -1% 

8ºano 93 83 93 -10% 

9ºano 99 98 95 +3% 

EMRC 

5ºano 100 100 100 0% 

6ºano 100 100 98 +2% 

7ºano 99 100 98 +2% 

8ºano 100 100 96 +4% 

9ºano 100 100 100 0% 

 

 

Comparar 2017 com 2018 

De 2017 para 2018 verificam-se ligeiras subidas, com exceção das disciplinas de História e de Geografia, nos 7º e 8º 

anos, em que se verificam algumas descidas. Destaca-se aqui o 8º ano (entre 9 e 10% de descida). Este facto poderá 

explicar-se pela extensão e complexidade dos conteúdos e pela falta de maturidade dos alunos perante à abstração de 

certos conteúdos. 
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Comparar com metas 

Observando o quadro com maior atenção, pode-se constatar que as metas do PE foram cumpridas ou ultrapassadas em 

quase todas as disciplinas e anos de escolaridade. A exceção centra-se apenas no 5º ano, em HGP, com apenas menos 

1%, e nos 7º e 8º anos em Geografia e em História. Relativamente a História e para os 7º e 8º anos verifica-se uma 

descida de menos 10 e menos 5, respetivamente. Quanto a Geografia verifica-se uma descida de apenas menos 1 no 7º 

ano e menos 10 no 8º ano. Os professores justificam esta situação: pela complexidade dos conteúdos, pela falta de 

responsabilidade e maturidade dos alunos, bem como pela falta de um estudo consistente e regular em casa, no sentido 

de consolidar conteúdos que, por si, são mais abstratos, nestas duas disciplinas. 

 

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 acima de 96% 

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

na maioria das disciplinas, ainda que de forma muito pouco significativa. 
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1.1.2.6.2. O cumprimento das metas expectáveis no PE 

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

  

Comparar 2017 com 2018 

 
• Os resultados obtidos, nas diferentes disciplinas, são excelentes, com médias superiores a 95%. 

• Os dados demonstram que os níveis de sucesso se mantêm. 

Comparar com metas 

 

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 6º ano, na disciplina de Educação Física, a meta não foi cumprida, ainda que o desvio seja ligeiro; 
 

 

 

 

 

Disciplina Ano de escolaridade 2016/17 2017/18 Meta 2018/19 Variação(17/18-taxa) 

Educação 

Visual 

5ºano 99 99,2  96 +3,2  

6ºano 99  99,3 96 +3,2  

7ºano 94 97,9  93 +4,9  

8ºano 100 98,2  96 +2,2 

9ºano 96  100 100 0  

Educação 

Física 

5ºano 100 100  97 +3  

6ºano 100 96,2  98 - 1,8  

7ºano 98 98,6  98 +0,6  

8ºano 99 98,2  96 +2,2  

9ºano 100 100  100  0 

Educação 

Tecnológica 

5ºano 100 99,2  97 +2,2  

6ºano 100 99,3  98 +1,3  

7ºano 95  100 96 +4  

8ºano 97 98,1  96 +2,1  

Educação 

Musical 

5ºano 100 100  97 +3  

6ºano 100  100 98 +2  

7ºano 100 96,6  ----- …….  

8º ano ------ 100 ------- ------- 
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1.1.2.7. Departamento de Educação Especial 

O Departamento de Educação Especial, durante este ano letivo, desenvolveu um trabalho específico para um total de 

51 alunos, sendo 34 alunos com NEECP e 17 com CEI. 

O seguinte quadro apresenta os resultados dos alunos com NEECP, que usufruem das medidas propostas pelo 

D.L.3/2008, nas diferentes turmas do 1º, 2º e 3ºciclos. 

Nível de ensino A.P.S. 

Nº alunos 

A.P.P. 

Nº alunos 

Nº Total de alunos 

1º ano 1 3 4 

2º ano 2 3 5 

3º ano 1 9 10 

4º ano 2 2 4 

5º ano 2 4 6 

6º ano 1 3 4 

7º ano 4 4 8 

8º ano 2 2 4 

9º ano 2 4 6 

TOTAL 17 34 51 

 

O  quadro seguinte  apresenta uma lista de alunos com NEECP, que integraram os seguintes  serviços – SPO/Assistente 

social/ terapias do CRI - MAPADI/CPCJ/PIT 

Anos spo Assist. Social 
Terapias:CRI 

TO           TF 
CPCJ CRTIC PIT 

1º ano 0 2 2 1 1 2 0 

2º ano 1 0 4 4 0 0 0 

3º ano 2 1 1 4 0 0 0 

4º ano 1 0 2 2 0 0 0 

5º ano 1 1 1 1 0 0 0 

6º ano 1 0 1 1 0 0 0 

7º ano 0 0 0 1 0 0 0 

8º ano 0 0 2 2 0 0 0 

9º ano 1 0 0 0 0 0 1 

Total 7 4 13 16 1 2 1 
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No âmbito das atividades orientadas para alunos com necessidades educativas especiais, no referente à promoção do 

seu desenvolvimento, salienta-se o trabalho colaborativo com todos os técnicos, verificando-se grande afluência de 

alunos em terapia da fala e terapia ocupacional. Alguns alunos também beneficiam dos serviços de psicologia 

nomeadamente os alunos da UEAA do 1º ciclo na frequência de salas de Snozelen. 

 

Resultados 

 No período em análise 

 (Resultados da síntese descritiva em Apoio Pedagógico Personalizado - APP e Notas das disciplinas do currículo normal) 

Ano curricular Nº total de alunos 

3º Período 

Apreciação 

em E.E. 
Níveis < 3 

1º ano 3 3 S --------- 

2º ano 3 3 S 2(1N+2N) 

3º ano 9 
2B 

7 S 
1 (1N) 

4º ano 2 2 S --------- 

5º ano 4 4 S 1(N) 

6º ano 3 3S 1 (2 N) 

7º ano 4 4 S 1 (1N) 

8º ano 2 2S 1 (1N) 

9º ano 4 4 S --------- 

Total 34   

  

  

De uma forma global, os alunos conseguiram apresentar melhorias consideráveis ao longo do ano e obtiveram 

sucesso a quase todas as disciplinas. Foram cumpridas as planificações delineadas nos Programas Educativos 

Individuais de acordo com as planificações e metas dos seus anos de matrícula. As estratégias elencadas para 

apoio prestado foram de encontro às necessidades específicas dos alunos, sempre de acordo com o previsto 

numa escola inclusiva. As atividades foram realizadas com rigor pedagógico, didático e  científico tentando 

recorrer a recursos diversificados 

Realçamos algumas condicionantes que contribuíram para um número residual de insucesso (7 alunos), como 

sendo a falta de acompanhamento parental e o tempo de apoio disponibilizado ter sido limitado. N o caso 

específico dos alunos do 9º ano foi efetuada uma intervenção no final do ano para agendar estratégias específicas 

de apoio no sentido de os orientar na preparação para as provas finais de ciclo a nível de escola.  
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Resultados da síntese descritiva da disciplina de Autonomia Pessoal e Social - APS. Relativamente aos alunos que 

estão contemplados pela medida que integra o Artigo 21º (CEI).  

No seguinte quadro são visíveis os resultados dos alunos. Alguns destes alunos integram duas UEEA’s (UEEA 1º 

ciclo Aldeia/ UEEA2/3ºciclo EB23). 

  

Ano curricular 
Nº total de 

alunos 

3º Período 

Menção igual ou > 

Suficiente/ NIVEIS 

Menção de 

Insuficiente/ NIVEIS 

 

1º Ano 1 1 S 0 

2º Ano 2 2S 0 

3º Ano 1 1S 0 

4º Ano 2 2S 0 

5º Ano 2 2S 0 

6º Ano 1 1S 0 

7º Ano 4 4S 0 

8º Ano 2 2 S 0 

9º Ano 2 2S 0 

Total 17   

  

  

 A nível global, os alunos com a medida educativa de Currículo Específico Individual deram cumprimento aos objetivos 

e competências delineadas nos seus Programas Educativos Individuais, com aproveitamento satisfatório, nas diferentes 

áreas de intervenção. Melhoraram a autonomia e as aprendizagens em contexto da turma e os conhecimentos 

relacionados com as matérias programa no seu currículo específico. Não podemos deixar de assinalar que se verifica 

em algumas situações de trabalho desenvolvido, que alguns alunos não apresentam o empenho/autonomia desejados 

na realização das tarefas que lhe são propostas, continuando a depender da intervenção direta do professor de E.E. No 

entanto revelam interesse e entusiasmo pela participação em todas as atividades que a escola lhe proporcionou. Como 

aspeto a melhorar, propõe-se, no próximo ano, aumentar o nível da participação e acompanhamento das actividades 

da turma dos alunos com a medida educativa de CEI. 

 

 Os docentes da Educação Especial destacam relativamente aos resultados conseguidos, um conjunto de estratégias 

individuais e específicas desenvolvidas com os alunos, destacando-se: a inclusão no grupo turma, o acompanhamento 

direto e direcionado, o respeito pela particularidade, o reforço positivo, a valorização dos pontos e áreas fortes, a 

promoção da autoestima, a planificação articulada com todos os agentes educativos e técnicos e ainda a partilha de 

informações no sentido do aluno beneficiar de uma particular atenção ao nível do espaço e do tempo, de acordo com 

as especificidades demonstradas. Outro aspeto importante a apontar prende-se com a opinião positiva e generalizada, 

por parte dos intervenientes no processo educativo dos alunos, relativamente ao tipo de intervenção e aos resultados 

alcançados. 

Existem, no entanto, alguns aspetos menos conseguidos: Alguns alunos continuam a evidenciar alguma disrupção 

relativamente ao comportamento, houve necessidade de intervenção ao nível da família, técnicas do Agrupamento e 
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da CPCJ. Não obstante, verifica-se já uma mudança positiva, ainda que ténue no cumprimento das regras a ter na escola 

e sala de aulas. Verifica-se alguma dificuldade em articular com os técnicos do Cri-Mapadi para partilha/monitorização, 

conjunta das aprendizagens em sala de aulas. Por último e não menos importante, este departamento sentiu alguma 

instabilidade no corpo docente e o retardamento na colocação de professores durante o ano letivo. 

 

Este departamento considera uma mais valia o Projeto “Por uma Escola Inclusiva pela Cor”, sendo que o mesmo está de 

acordo com as premissas do DL 54/2018 de 6 de julho, pois contribui para o sucesso educativo e o desenvolvimento de 

uma Escola Inclusiva - Uma Escola de Todos para Todos. 

Durante este ano foi efetuado um rastreio visual com despiste do daltonismo e avaliação da acuidade visual, dirigido 

aos alunos que frequentam o 4º ano de escolaridade. 

 

O seguinte quadro sintetiza os alunos indiciados por escola. 

 
 

Indiciados 

Baixa Acuidade 

Visual 

Fraca Perceção 

Visual/Daltonismo 

Baixa Acuidade Visual+ 

Fraca Perceção 

Visual/Daltonismo 

EB Aldeia 

 
7 1 1 5 

EB Fieiro 
5 

 
4 0 1 

EB Navais 
1 

 
0 1 0 

EB Teso 
4 

 
4 0 0 

EB Barros 
0 

 
0 0 0 

EB Refojos 
7 

 
5 0 2 

EB Agro 

Velho 

11 

 
6 3 2 

Total 

 
35 20 5 10 

  

 

Dos 139 alunos rastreados, 35 foram indicados a fazer consulta de optometria ou oftalmologia por baixa de acuidade 

visual (AVD) quer na visão de longe (VL) ou na visão de perto (VP), ou por fraca perceção da visão das cores. Os restantes 

104 alunos não apresentaram qualquer problema visual averiguado. Dos 35 alunos indiciados, 20 apresentaram baixa 

de acuidade visual, 5 problemas na identificação das cores e 10 acumulavam problemas de baixa acuidade visual e fraca 

perceção da visão das cores. 
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Pontos mais fortes Pontos menos fortes 

O sucesso da maioria dos alunos com NEECP; 
  
As estratégias elencadas para apoio prestado foram ao 
encontro das necessidades específicas dos alunos, de 
acordo com o previsto numa escola inclu 
  
O Sucesso com os alunos CEI. 
  
A opinião positiva e generalizada, por parte dos 
intervenientes no processo educativo dos alunos, 
relativamente ao tipo de intervenção e aos resultados 
alcançados. 
  
A partilha e o trabalho de equipa ajudaram a superar 
alguns desafios. 
 

O insucesso de 7 alunos NEECP; 
  
Alguma disrupção comportamental por parte de alguns 
discentes; 
  
Alguma permissividade parental quanto ao cumprimento 
de regras na escola; 
  
Dificuldade na articulação com técnicos do Cri-Mapadi; 
 
 

 

1.1.2.8. Oferta formativa CEF 

O curso CEF (2º ano) teve um sucesso de 72,7%.  

 

 

1.2 Resultados Externos 

Neste ano letivo, 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 2017-2018 

% Média 

classificações 

Nacional 

% Média 

classificações 

Agrupamento 

  % de níveis ≥3 

Nacional 

% de níveis ≥3 

Agrupamento 

66 60,72   87 81,82 

 

Constata-se que os resultados deste Agrupamento são satisfatórios mas abaixo das classificações nacionais. 
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Prova Final 9º Ano Português % positivas 

Ano letivo de 2015-16 Ano letivo de 2016-17 Ano letivo de 2017-18 

% 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 

 

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

termos de positivas, são bastante expressivos mas abaixo dos Nacionais. 

 

 

Qualidade do sucesso 

Prova Final 9º Ano Português - % Média classificações 

Ano letivo de 2015-16 Ano letivo de 2016-17 Ano letivo de 2017-18 

% Média 

classificaçõe

s 

Nacional 

% Média 

classificações 

Agrupamento 

% Média 

classificaçõe

s 

Nacional 

% Média 

classificações 

Agrupamento 

% Média 

classificaçõe

s 

Nacional 

% Média 

classificações 

Agrupamento 

----- ----- 58 60,6 66 60,72 

 

 

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 

47 49,28   48 47,87 

 

Como se pode constatar, também neste exame externo, os alunos conseguiram obter resultados em linha com os 

Nacionais na percentagem de positivas e na média o resultado Nacional foi ultrapassado pelo Agrupamento 
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Prova Final 9º Ano Matemática - % Positivas 

Ano letivo de 2015-16 Ano letivo de 2016-17 Ano letivo de 2017-18 

% 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 

Observando o arco temporal de 2015-16 a 2017-18, constata-se que os resultados deste Agrupamento estão em linha 

ou acima das percentagens de positivas a nível Nacional 

 

Prova Final 9º Ano Matemática - % Média classificações 

Ano letivo de 2015-16 Ano letivo de 2016-17 Ano letivo de 2017-18 

% Média 

classificaçõe

s 

Nacional 

% Média 

classificações 

Agrupamento 

% Média 

classificaçõe

s 

Nacional 

% Média 

classificações 

Agrupamento 

% Média 

classificaçõe

s 

Nacional 

% Média 

classificações 

Agrupamento 

47 47,5 53 58 47 49,3 

 

Em termos de qualidade de sucesso o Agrupamento está sempre acima do 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 às competências 

preconizadas nas Orientações curriculares, ou seja, as crianças desenvolveram aprendizagens significativas a nível da 

motricidade fina e grossa, revelam linguagem adequada à idade, pensamento lógico e matemático, mostram 

habilidades artísticas e compreendem variados aspetos do mundo social. 

As docentes mencionam como positivas as estratégias e as metodologias utilizadas neste período, por produziram 

efeitos muito satisfatórios, tendo contribuído para o desenvolvimento integral das crianças em todas as áreas 

curriculares e seus domínios. A heterogeneidade dos grupos apresenta-se como um ambiente educativo favorável, no 

que concerne ao sentido social e de cidadania, através da interação, colaboração, partilha e respeito pelo outro, nos 

trabalhos, jogos e brincadeiras. A renovação e alteração das salas com materiais apelativos e diversificados, segundo os 

interesses das crianças e a planificação e criação de áreas de trabalho e projetos, contribuíram para uma construção 

articulada do saber. 

1.3.2. No 1º Ciclo 

 O 1º Ciclo apresenta resultados muito satisfatórios em termos de qualidade, embora comparativamente com o mesmo 

período do ano letivo anterior se verifique uma tendência decrescente nas médias tanto por ano de escolaridade como 

por disciplina (exceto 3º ano que manteve). O seguinte quadro revela-nos como se distribui esta média pelos diferentes 

anos de escolaridade e pelas variadas disciplinas: 

 

Qualidade do sucesso no 1º ciclo 2017/18 2016/17 

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

Português 69,45 69,65 73,30 74,89 71,82 74,55% 

Matemática 70,55 69,70 73,96 73,90 72,03 74,85% 

Estudo Meio 75,37 75,16 77,56 78,50 76,65 78,88% 

Expressões 69,70 72,91 78,08 75,31 74,00 78,99% 

Inglês --- --- 76,35 75,87 76,11 78,00% 

Média do ano 71,26 71,85 75,85 75,69   
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1.3.3. No 2º e 3º Ciclo 

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

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazendo uma análise ao quadro constata.se que só matemática no 8º ano se encontra em nível inferior a 3. 

 No global verifica-se, em relação ao ano transato, uma melhoria, exceto no 5º ano. 

Qualidade de sucesso 17/18 

 Disciplinas  5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 
Departamento 
De 
Línguas 

Português 3,43 3,42 3,19 3,04 3,39 

Inglês 3,78 3,70 3,36 3,42 3,59 

Francês --- --- 3,48 3,24 3,38 

Espanhol --- --- 3,63 3,25 3,90 

Departamento 
Matemática e 
Ciências 
Experimentais 

Físico-quimícas --- --- 3,35 3,21 3,12 

Matemática 3,37 3,43 3,15 2,76 3,06 

Ciências 3,69 3,72 3,35 3,20 3,54 

TIC --- --- 3,46 3,44 --- 

Departamento 
Ciências Sociais e 
Humanas 

HGP 3,58 3,97 --- --- --- 

História --- --- 3,12 3,07 3,54 

Geografia --- --- 3,28 3,11 3,25 

EMRC 4,21 4,42 4,06 4,31 4,54 

Departamento de 
Expressões 

Ed. Visual 3,60 3,72 3,67 3,63 3,83 

Ed Física  3,91 3,96 3,63 3,80 4,08 

Ed. Musical  3,70 3,91 3,77 4,12 --- 

Ed. Tecnológica 3,59 3,68 3,63 3,26 --- 



Observatório para a Autoavaliação - Relatório Final julho 2018 

 

p.29/38 
 

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

 

 

Constata-se uma evolução positiva relativamente ao 3º Ciclo, no entanto no que refere ao 5º ano verifica –se 

uma acentuada regressão na maioria das disciplinas. 

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

 

2. Contributo dos Departamentos na Operacionalização 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 

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. 

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

Português 0 3,08 0,84 4 3,05 3,01 0,75 1,56 1,39 4,59 0,94 1,77 0,83 3,03 8,91 

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

Francês --- --- --- --- --- --- 1,85 0,94 10,74 2,75 2,41 4,30 0,94 3,03 5,06 

Espanhol --- --- --- --- --- --- 0 0 10,53 0 0 0 0 ---- 19,05 

F. Química --- --- --- --- --- --- 6,77 2,34 6,25 2,75 1,87 3,54 3,31 3,03 1,98 

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

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

TIC --- --- --- --- --- --- 0,75 1,56 7,09 1,82 1,89 6,19 -- --- --- 

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

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

Geografia --- --- --- --- ---- ---- 4,51 0,78 3,47 5,50 9,35 2,65 0 4,0 4,0 

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

Ed. 
Tecnológica 

13,24 16,92 5,79 11,20 26,52 14,29 0 0 5,81 4,55 2,86 0 --- --- --- 

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

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

EMRC   30,26   53,85   35,35   50,00   57,50 

FPS   17,50   30,83   14,58   21,24   27,72 
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Panorama global do PAA 

 

 

 

 

Este quadro geral mostra uma taxa de execução das atividades de 97,6%. 

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

avaliadas neste ponto, um valor de 96,4% de avaliação extremamente positiva, ou seja, de nota 4 e 5. 

 

Tipologia das atividades desenvolvidas:  
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 Destaca-se uma distribuição equilibrada das atividades ao longo dos períodos, terem decorrido, de forma 

maioritária, na última semana de aulas dos diferentes períodos, como está patente no seguinte quadro: 

 

 

 

 

 

 

 

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

de atividades destinadas aos pais/ encarregados de educação evoluiu muito como se ver no quadro abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (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. R Resultados SociaisAIS 
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 quadro apresentado na Parte I deste relatório, revela-nos que das 59 crianças de 5 anos de idade que 

frequentam o Jardim de Infância, neste Agrupamento, uma maioria expressiva de crianças cumpre sempre as regras, 

registando-se apenas 4 referências a crianças que revelam algumas dificuldades ao nível do cumprimento de regras de 

convivência democrática e de cidadania. 

1.1.2. NO 1º CICLO        

 

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

• Comparando com o ano transato é o 2º ano que apresenta maior preocupação 

1.1.3. NO 2º E 3º CICLO 

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 

No cômputo geral, verifica-se uma ligeira oscilação nos níveis “Bastante Satisfatório” e “Excelente”, tal facto 

poderá dever-se à aplicação do código de conduta, com critérios mais exigentes. O mesmo é visível no nível 

“Insatisfatório”, com o registo de 3 turmas, no presente ano letivo. 

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 

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 
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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.” 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DAS OPÇÕES ESTRATÉGICAS 
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O E GESTAO 

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 

1.1ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DE RECURSOS, DE TEMPOS E DE NECESSIDADES 
 

1.1.1. Projeto Fénix 

    No 1ºciclo 

 

 

 

 

    No 2º e 3º ciclo  

 

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

Matemática) para o 5º,6º,7º,8º ano de escolaridade. 

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 nos ninhos ao longo deste ano letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.º Período 

  2015/2016 2016/2017 2017/18 

 
Português 

5.º ano 90 80 89 

6.º ano 50 90 90 

7.º ano 88 50 50 

8.º ano 50 89 90 
  

   

 
Matemática 

5.º ano 78 50 67 

6.º ano 56 90 80 

7.º ano 38 40 43 

8.º ano 38 67 38 

67
80

43 38

5.º ano 6.º ano 7.º ano 8.º ano

% positivas Matemática turma 
"Ninho"

89 90

50

90

5.º ano 6.º ano 7.º ano 8.º ano

% positivas Português turma
"Ninho"
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1.1.2.  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 

 
9ºano + CEF 

101 alunos ( 42 para ES Rocha Peixoto; 23 para ES Eça de Queirós; 1 para A. Campo Aberto ; 1 para ES José 

Régio; 1 para ES D. sancho; 14 para E. prof. Esposende; 8 para E. Prof.Vila do Conde; 7 para ACIB; 1 para e. 

Agrícola Campo Verde; 1 para e. Prof.Ag. Ponte de LIma) 

 

 

No Agrupamento constata-se que não há abandono em qualquer ano de escolaridade: 

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 

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 
20    (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 64 

ABANDONO ESCOLAR 

Anos de escolaridade 2016/2017 2017/18 

1º Ano --- --- 
2º Ano --- --- 
3º Ano --- --- 
4º Ano --- --- 

63% 55%
79%

30% 37%
59%

0%

50%

100%

1.º Período 2.º Período 3.º Período

Sucesso por disciplina 

Português Matemática
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1.2. Gestão Estratégica de Dinâmicas Curriculares 

1.2.1 Plano de Ação Estratégica. 

Todas as 5 medidas implementadas têm um grau de concretização entre 80 a 99%. 

Ver anexo 
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5º Ano --- --- 
6º Ano --- --- 
7º Ano --- --- 
8º Ano --- --- 
9º Ano --- --- 

Vocacional --- --- 


