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INTRODUÇÃO 

Consideramos a autoavaliação importante porque é um mecanismo indutor do desenvolvimento organizacional do 

Agrupamento. Uma Escola que quer ser uma Escola de referência, com boas práticas, procura o contínuo 

aprofundamento do seu trabalho de autoavaliação permitindo conhecer-se melhor, ouvir as sugestões de todos e 

evoluir melhorando o serviço prestado à comunidade em especial aos alunos. O trabalho desenvolvido, foi determinar 

de que forma as práticas educativas do nosso Agrupamento pode influenciar as aprendizagens dos nossos alunos e 

o bem-estar de toda a comunidade.  

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. 

De forma geral, 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 ações 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; Direção e outras estruturas;   

-Entrevistas informais a Coordenadores de Departamento;   

-Análise/consulta documental;   

-Consulta da plataforma digital (Inovar)   

Considerando ter sido este um ano atípico, com um ensino em moldes excecionais, pretende-se com este trabalho 

incutir uma cultura de reflexão pelos diferentes atores educativos com vista à melhoria contínua da qualidade dos 

processos educativos e do sucesso escolar. Neste sentido e porque todos somos peças importantes do 

mesmo “puzzle”, agradece-se o contributo de todos os intervenientes neste processo e restante comunidade educativa 

que têm contribuído para os resultados alcançados.  
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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 99,1% A distribuição deste sucesso pelos 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INOVAR Consulta 

• Todos os ciclos apresentam sucesso expressivo, acima de 98 % 

• 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. 

99,4 100,0
98,2

Sucesso do Agrupamento 2019-20 por Ciclos

1ºCiclo

2ºCiclo

3º Ciclo

100
97,66

100 100 100 100
97,71 97,58

99,28 99,1

1ºano 2ºano 3ºano 4ºano 5ºano 6ºano 7ºano 8ºano 9ºano Agrupamento

Sucesso do Agrupamento 2019-20



Observatório para a Autoavaliação - Relatório Final julho 2020 

 

p.6/37 
 

O seguinte gráfico e tabela confrontam a taxa de retenção com anos transatos 

 

TAXA de RETENÇÃO 

  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

2º Ano 0 5,3 5,88 3,08 2,34 

3º Ano 1,55 0 0 1,59 0 

4º Ano 2,61 0 1,38 1,31 0 

5º Ano 0 0,77 0,83 0 0 

6º Ano 1,6 0 0,75 0 0 

7º Ano 23,13 11,72 9,03 10,08 2,29 

8º Ano 12,73 7,48 10,62 6,77 2,42 

9º Ano 7,44 0 0,99 9,84 0,72 
 

• No 1º ano, ainda que não haja retenções, 4 alunos transitaram com aprendizagens que poderão comprometer 

o ano subsequente. 

• No 2º ano ficaram retidos 3 alunos. Destes, dois alunos não foram avaliados por falta de elementos para a 

avaliação (entraram tardiamente no sistema educativo português). 

• Não há retenção no 5º e 6º ano. 

•  No 7º, 8º e 9º ano ficaram retidos 3, 3 e 1 aluno, respetivamente. 

Concluindo esta análise global podemos referir que encontramos: 
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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 

Considerado como “a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida”, o Departamento 

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

escolaridade obrigatória.  

O quadro abaixo, revela-nos o número de crianças inscritas na Educação Pré-Escolar do Agrupamento, e a sua 

distribuição pelos diferentes Jardins de Infância, de 2016-2017 a 2019-2020, onde é possível observar um ligeiro 

aumento de inscrições, invertendo assim a tendência de decréscimo registada nos últimos anos letivos.  

De referir, que os dados apresentados foram sendo alterados ao longo do ano letivo, pelas sucessivas matrículas e 

transferências de crianças (com maior incidência no JI de Agro-Velho), oriundas de outros Jardins de Infância, ou por 

situações relacionadas com imigração, (Brasil e Venezuela). 

 

“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." 

Assim e 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  competências do desenvolvimento físico e psicológico 

das crianças, na faixa etária dos 5 anos, idade que antecede uma nova etapa no sistema educativo. Tendo sido 

incrementadas várias ações para superar dificuldades, foi no domínio da linguagem oral onde se observaram mais 
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fragilidades, sendo que do universo das 41 crianças de 5 anos, 8 revela dificuldades, estando 7 a frequentar terapia da 

fala.  

Avaliação do Desenvolvimento - 3º Período - 2019/2020  

Dados relativos às crianças de 5 anos de idade 

 
Notas:  
a) Crianças a usufruir de terapia da fala: JIAG2 - 2 crianças (através de médico de família) 
                                                                           JIAL -   2 crianças (através de médico de família (1) e ELI (1)) 
                                                                           JIBA -   2 crianças (Clínica particular) 
                                                                           JITE -   1 criança (através de médico de família) 
 b) Crianças a usufruir de outros apoios:  
            JIAG2- Uma criança em fisioterapia no hospital de Vila do Conde 
            JIAL – Duas crianças com TO (terapia ocupacional): uma criança pelo Médico de família e uma criança pelo MADI-Vila do Conde- 
criança com NE (PEA - Perturbação do Espectro do Autismo, com adiamento de matrícula, apoio de educadora da ELI e monitorização 
da EMAEI). 
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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, 99,4%. Esse sucesso distribui-

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

anos de escolaridade sendo mais expressivo no 1º e 3º ano. 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 no 4º ano que o sucesso é menos expressivo. 

1.1.2.2.2. Sucesso por disciplina e ano de escolaridade comparando com 

anos anteriores 

Sucesso no 1º ciclo no intervalo 2016/17 a 2019/20 

Disciplinas Anos 2016-17 2017-18 2018-19 2019-2020 

Português 

1º Ano 90% 92% 93% 97,35 

2º Ano 93% 93% 96% 96,77 

3º Ano 99% 99% 98% 100 

4º Ano 98% 98% 97% 97,71 

Matemática 

1º Ano 96% 96% 96% 99,12 

2º Ano 92% 92% 97% 99,19 

3º Ano 99% 97% 98% 100 

4º Ano 96% 96% 93% 98,47 

Estudo do Meio 

1º Ano 99% 99% 100% 100 

2º Ano 99% 100% 98% 100 

3º Ano 100% 100% 100% 100 

4º Ano 99% 100% 100% 97,71 

Expressões 1º Ano 99% 99% 100% 100 

97,35

99,12

100,00 100,00 100,00

96,77

99,19

100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00 100,00

97,71

98,47

97,71

100,00

Português Matemática Est. Meio Ed. Artística Ed. Física Expressões

Sucesso disciplinas 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano
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2º Ano 100% 100% 100% 100 

3º Ano 100% 100% 100% 100 

4º Ano 100% 100% 100% 100 

Inglês 

1º Ano     

2º Ano     

3º Ano 100% 100% 96% 100 

4º Ano 99% 98% 97% 100 

Só na disciplina de Estudo do Meio, no 4º ano, a percentagem de positivas foi inferior à percentagem do ano letivo 

transato 

Perspetiva, face às metas do Projeto Educativo 

O seguinte quadro mostra a perspetiva das metas atingidas no departamento do 1º ciclo, por ano de escolaridade e por 

disciplina. 

Disciplina Ano 
2019-20 

% positivas 
Metas de 2022 

% positivas 
Não atingida, atingida, 

superada 

 Português 

1º 97,3% 91,7% superada 

2º 97% 94% superada 

3º 100% 98,7% superada 

4º  97,7% 97,7% atingida 

Matemática 

1º 99,1 96% superada 

2º 99% 93,7% superada 

3º 100% 98% superada 

4º 98,5% 95% superada 

Est. Meio 

1º 100% 99,3% superada 

2º 100% 99% superada 

3º 100% 100% atingida 

4º 97,7% 99,7% Não atingida 

Expressões 

1º 100% 99,3% superada 

2º 100% 100% atingida 

3º 100% 100% atingida 

4º 100% 100% atingida 

 Inglês 

1º    

2º    

3º 100% 100% atingida 

4º 100% 100% atingida 

 

 Como se pode constatar só em Estudo do Meio, no 4º ano, é que a taxa expectável não foi ainda atingida  
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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: 

Da análise sobressai: 

• É  no 2º ciclo que o departamento obtém os melhores resultados, com uma média percentual de 97,9%. 

•  No 7º ano e nas disciplinas de Português e Inglês, verifica-se uma ligeira diminuição do sucesso comparativamente 

com os resultados obtidos no 2º ciclo. 

• A nível de 7º ano de escolaridade é na disciplina de Francês que se obtem os melhores resultados com 98,4 % de 

sucesso.   

• No 8º ano de escolaridade a percentagem de sucesso em todas as disciplinas é superior a 94%, salienta-se a 

disciplina de Espanhol com 100%. 

• As percentagens de sucesso obtidas no 9º ano de escolaridade em todas as disciplinas, situam-se acima dos 93% 

com destaque para os 100% obtidos nas disciplinas  de Português e Espanhol.  
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Perspetiva, face às metas do Projeto Educativo 

O seguinte quadro mostra a perspetiva das metas atingidas no departamento de Línguas, por ano de escolaridade e por 

disciplina assim como a qualidade do sucesso 

 

 

• No 5º e 6º ano de escolaridade, na disciplina de Português, a meta prevista no PE não foi atingida em 0,5 e 1,9 pontos 

percentuais respetivamente. Comparativamente ao mesmo ano de escolaridade do ano letivo passado o resultado 

desceu 0,7 pontos percentuais no 5º ano e 2,3 pontos percentuais no 6º ano. Para os docentes desta disciplina, esta 

diminuição deve-se ao facto de “alguns elementos evidenciarem poucos métodos e hábitos de estudo, falta de 

organização nos materiais e registos, alguma dispersão com intervenções e comentários inapropriados ao normal 

desenrolar das aulas; alguns discentes continuam a demonstrar falta de responsabilidade, falta de autonomia, lentidão 

na realização das tarefas, participação pouco organizada e alguma resistência em executar as atividades”. 

• O resultado obtido no 9º ano de escolaridade, neste ano letivo, nas disciplinas de Inglês e Francês ficou aquém da 

meta definida no PE em 3,4 e 1,4 pontos percentuais respetivamente. 

• Na disciplina de Inglês o resultado obtido neste ano letivo diminuiu ligeiramente em relação ao ano letivo anterior no 

6º e 9º ano de escolaridade. 

• Na disciplina de Francês e para o 9º ano de escolaridade, verificou-se uma diminuição de 2,78 pontos percentuais no 

resultado obtido, em comparação com o ano letivo anterior. É de salientar que o valor obtido neste ano letivo está 

aquém do valor estabelecido na meta do PE, em 1,4 pontos percentuais. 

 

Na passagem do 6º para o 7º ano a diminuição está dentro do intervalo previsto no P. educativo. 

Disciplina 
Ano de 

escolaridade 

2016
/17 

2017
/18 

2018
/19 

2019/2
0 

Meta 

2021/22 

% níveis ≥ 4 

Português 

5ºano 95 98,3 96,73 96,06 96,6 51,18 

6ºano 99 98,5 99,20 96,93 98.8 36,93 

7ºano 79 88,2 94,44 95,27 87,1 26,77 

8ºano 79 88,5 91,66 94,11 86,4 33,61 

9ºano 92 98,0 88,89 100 92,9 29,32 

Inglês 

5ºano 99 100 100 100 99,6 65,87 

6ºano 96 94,7 99,19 98,46 96,6 48,46 

7ºano 91 90,0 95,24 96,06 92 69,29 

8ºano 92 89,4 86,92 96,63 89,4 47,89 

9ºano 98 98,0 93,93 93,18 96,6 36,36 

Francês 

7ºano 95 90,9 92,46 98,42 92,7 59,84 

8ºano 83 91,4 84,21 97,96 86,2 50 

9ºano 96 100 100 97,22 98,6 43,52 

Espanhol 

7ºano 91 84,2 100 -------- 91,7 -------------- 

8ºano 78 95,0 100 100 91 47,62 

9º ano ------- 100 94,44 100 97 47,62 
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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: 

Numa análise sobressai de imediato: 

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

• Matemática é a disciplina que apresenta menor sucesso  

• É o 8º ano onde se verifica menor sucesso neste departamento 

 

Perspetiva, face às metas do Projeto Educativo 

• O seguinte quadro mostra a perspetiva das metas atingidas no departamento MCE, por ano de escolaridade e 

por disciplina assim como a qualidade do sucesso 

 

Disciplina 
Ano de 

escolaridade 

2016/

17 

2017/

18 

2018/

19 
2019/20 

Meta 

2021/22 
% níveis ≥ 4 

Matemática 

5ºano 89 92 88,53 94,49 89,8 43,31 

6ºano 97 87 96,00 90,01 93,3 45,39 

7ºano 63 73 81,75 85,83 72,6 36.22 

8ºano 69 55 63,92 73,94 62,6 39,49 

9ºano 75 77 61,00 89,47 71,0 39,85 

Ciências 

Naturais 

5ºano 98 98 99,19 99,21 98,4 49,60 

6ºano 100 99 95,24 98,47 98,1 56,93 

94,5
99,2

0,0

100

90,0
98,5

0,0

100

85,8

98,4 96,1
100

73,9

95,8
89,1

100

89,5

100 100

0

Matemática Ciências Naturais Físico-Química TIC

Sucesso no Departamento de Matemática e Ciências Experimentais (%) 

5º ano

6º ano

7º ano

8º ano

9º ano
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Numa análise à tabela sobressai: 

• Na disciplina de Matemática, à exceção 6º ano, verificou-se um aumento gradual do sucesso no 2º e 3º ciclo, sendo 

o aumento mais expressivo no 9º ano. 

• No 6º ano, na disciplina de Matemática, a meta prevista ainda não foi atingida. Comparativamente ao mesmo ano 

de escolaridade do ano letivo passado os resultados desceram em 5,99 pontos percentuais. Segundo os docentes 

desta disciplina “para este resultado pode ter contribuído, em especial, os resultados obtidos pelos alunos das 

turmas E e F que apresentam muitas dificuldades ao nível das aprendizagens e atitudes (falta de interesse e noção 

da importância da escola), e que já eram referenciados como tal, no ano letivo em que frequentavam o 5º ano de 

escolaridade”.  

• Quando comparamos os resultados obtidos por este grupo de alunos, na disciplina de Matemática no 6º ano de 

escolaridade com os resultados obtidos no 5º ano, pelos mesmos e na mesma disciplina, verifica-se uma ligeira 

melhoria. 

• Na disciplina de Físico-Química para o 8º ano de escolaridade, verificou-se uma diminuição de 4,15 pontos 

percentuais nos resultados obtidos, em comparação com o ano letivo anterior.  Saliente-se que apesar da 

diminuição referida, os valores obtidos neste ano letivo estão acima dos valores estabelecidos na meta do PE. 

 

Na passagem do 6º para o 7º ano a diminuição está dentro do intervalo previsto no P. Educativo em Ciências Naturais 

e TIC mas não em Matemática, apesar da melhoria observada a diferença ainda é maior que 4%. 

 

 

 

 

 

 

7ºano 79 90 84,92 98,43 84,6 46,46 

8ºano 98 88 94,70 95,78 93,6 42,85 

9ºano 100 100 88,00 100 96,0 30,08 

F. Química 

7ºano 83 92 90,48 96,06 88,5 34,64 

8ºano 84 85 93,23 89,08 87,4 47,90 

9ºano 84 81 91,00 100 85,3 45,87 

TIC 

5º ano ------- ------ 100 100 100,0 97,64 

6º ano ----- ----- ----- 100 -----      62,31 

7ºano 79 94 99,99 100 91,0 51,18 

8ºano 87 96 100 100 87,4 25,21 
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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 e 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: 

 

 

 

Numa análise detalhada sobressai: 

• Este departamento obtém os melhores resultados no 2º ciclo, com uma média de 99,6 % de sucesso. No 3º ciclo a media de 

sucesso é de 97,1% 

• No 7º ano, na disciplina de História e na disciplina de Geografia, verifica-se uma ligeira diminuição do sucesso 

comparativamente com os resultados obtidos no 6º ano, na disciplina de História e Geografia de Portugal em 4,7 e 3,1 pontos 

percentuais respetivamente.  

• História é a disciplina que apresenta menor sucesso 

 

 

Perspetiva, face às metas do Projeto Educativo 

• O seguinte quadro mostra a perspetiva das metas atingidas no departamento CSH, por ano de escolaridade e 

por disciplina assim como a qualidade do sucesso 

 

99,2

0,0 0,0

10099,2

0,0 0,0

100

0,0

94,5
96,1

100

0,0

95,0
97,5

100

0,0

91,0

100 100

HGP História Geografia EMRC

Sucesso no Departamento de Ciências Sociais e Humanas (%) 

5º ano

6º ano

7º ano

8º ano

9º ano

Disciplina Ano 
2016/

17 

2017/

18 

2018/

19 
2019/20 

Meta 

2021/22 

 % níveis ≥ 4 

HGP 
5ºano 98 98 96,72 99,21 97,5 63,78 

6ºano 98 99 100 99,23 99 50 

História 7ºano 87 76 92,06 94,48 84,6 46,45 
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Numa análise à tabela sobressai: 

• No 6º ano de escolaridade, na disciplina de História e Geografia de Portugal, comparativamente ao mesmo ano de 

escolaridade do ano letivo passado o resultado desceu 0,77 pontos percentuais, embora se encontre acima da meta 

estimada no PE.  

• Os resultados obtidos em todas as disciplinas que compõe este departamento situam-se acima da meta definida no 

PE, salientando-se neste aspeto as disciplinas de: 

 História- 7º ano, em 10,1 pontos percentuais; 8º ano em 9,5 pontos percentuais. 

 Geografia- 7º ano, em 6,1 pontos percentuais; 8º ano em 7,1 pontos percentuais. 

       Os docentes referem que: “Estes resultados devem-se às estratégias implementadas pelos docentes, às atividades 
promovidas e ao próprio investimento dos alunos na disciplina”.   
 
Na passagem do 6º para o 7º ano a diminuição está dentro do intervalo previsto no P. Educativo (inferior a 4%) em 

Geografia, mas não em História (0,7% acima de 4%) se compararmos com a disciplina de HGP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8ºano 92 83 81,68 94,97 85,5 56,31 

9ºano 95 96 78,00 90,98 89,6 24,81 

Geografia 

7ºano 88 90 92,06 96,07 90 56,70 

8ºano 93 83 95,46 97,48 90,4 69,75 

9ºano 99 98 93,87 100 96,9 37,59 

EMRC 

5ºano 100 100 100 100 100 89,06 

6ºano 100 100 100 100 100 81,66 

7ºano 99 100 100 100 99,3 76,47 

8ºano 100 100 100 100 100 83,33 

9ºano 100 100 100 100 100 75,31 
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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 sobressai: 
 
• Este departamento apresenta um sucesso expressivo com uma média de 99,4% no 2º ciclo e 99,3% no 3º ciclo. 
 
• No 7º ano, nas disciplinas de Ed. Visual e Ed. Tecnológica, verifica-se uma ligeira diminuição do sucesso 
comparativamente com os resultados obtidos no 6º ano, em 1,6 e 1,2 pontos percentuais respetivamente. 
 
 
 
 

Perspetiva, face às metas do Projeto Educativo 

O seguinte quadro mostra a perspetiva das metas atingidas no departamento de Expressões, por ano de escolaridade e 

por disciplina assim como a qualidade do sucesso 

 

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

Disciplina 
Ano de 

escolaridade 

2016/

17 

2017/

18 

2018/

19 
2019/20 

Meta 

2021/22 
% níveis ≥ 4 

Ed. Visual 

5ºano 99 99,2 97,56 99,21 98,6 58,27 

6ºano 99 99,3 100 99,99 99,4 51,14 

7ºano 94 97,9 98,41 92,18 96,8 39,84 

8ºano 100 98,2 99,23 95,80 99,1 52,10 

9ºano 96 100 99,00 97 98,3 30,83 

 5ºano 100 99,2 97,56 99,21 98,9 60,63 
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Numa análise à tabela sobressai: 

• No 7º, 8º e 9º ano de escolaridade e na disciplina de Educação Visual, os valores obtidos estão abaixo dos estabelecidos 

a nível do PE em 4,62; 3,3 e 1,3 pontos percentuais respetivamente. Comparativamente ao mesmo ano de escolaridade 

do ano letivo transato, o resultado desceu 6,23 pontos percentuais no 7º ano, 3,43 pontos percentuais no 8º ano e 2 

pontos percentuais no 9º ano.  

Para os docentes desta disciplina, esta diminuição deve-se ao facto de “se ter verificado neste período, uma difícil 

aceitação/adaptação por parte de alguns alunos, com a nova modalidade de ensino à distância, refletindo a falta de 

empenho face às tarefas propostas, de interesse, responsabilidade e do cumprimento das obrigações e deveres 

enquanto alunos. Por outro lado, saliente-se, pelo aspeto positivo, outros alunos, que apesar dos constrangimentos 

provocados pelo ensino à distância, demonstraram bastante empenho e dedicação na realização das tarefas propostas”. 

• O resultado obtido no 5º ano de escolaridade, neste ano letivo, na disciplina de Educação Física ficou aquém    

  da meta definida no PE em 3,12 pontos percentuais. Comparativamente ao mesmo ano de escolaridade do ano letivo 

passado o resultado desceu 3,12 pontos percentuais.   

• Na disciplina de Educação Física, o resultado obtido no 7º ano de escolaridade, neste ano letivo, diminuiu  

  ligeiramente em 0,78 pontos percentuais em comparação como ano mesmo ano de escolaridade do ano letivo passado 

ficando, no entanto, acima do projetado. 

 

Na passagem do 6º para o 7º ano a diminuição está dentro do intervalo previsto no P. Educativo em todas as disciplinas. 

 

 

 

Ed. Tecnológica 6ºano 100 99,3 100 99,99 99,8 52,30 

7ºano 95 100 98,84 100 97,9 48,03 

8ºano 97 98,1 98,82 99,99 98,0 53,65 

Ed. Musical 

5ºano 100 100 100 100 100,0 73,23 

6ºano 100 100 100 100 100,0 59,54 

7ºano 100 96,6 100 -------- 98,9 ------------ 

8ºano --- 100 100 100 100,0 75,68 

Ed. Física 

5º ano 100 100 100 96,85 100,0 78,74 

6ºano 100 96,2 99,99 100 98,7 76,34 

7ºano 98 98,6 100 99,22 98,9 42,19 

8º ano 99 98,2 99,24 100 98,8 73,11 

9ºano 100 100 98,99 100 99,7 63,91 
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1.1.2.7. Departamento de Educação Especial 

Houve uma real adequação das aprendizagens, com o preconizado no decreto-lei 54/2018, que possibilita que todos 

os alunos possam usufruir de medidas diferenciadas consoante as suas dificuldades.  

 Chegamos ao final do ano letivo com os seguintes dados expressos na seguinte tabela: 

3º Período 2019/20 

Nível de ensino  Medidas Universais  Medidas Seletivas  Medidas Adicionais  Nº Total de alunos  

J.I.  -  -  -    - 

1º ano  5  1  0  6  

2º ano  17  3  1  21  

3º ano  27  3  1  31  

4º ano  13  1  3  17  

5º ano  17  6  3  26  

6º ano  24  3  2  29  

7º ano  67  6  1  74  

8º ano  70  2  1  73  

9º ano  74  3  2  79  

TOTAL  314  28  14  356  

 

Ao longo do ano as medidas foram distribuídas como se observa no gráfico: 

Pela análise do gráfico verifica-se um aumento no número total de alunos, ao longo do ano, a beneficiarem das medidas 

do Dec/Lei 54º de 2018. Este acréscimo provém essencialmente de maior número de alunos com medidas universais. 

 

No final do ano letivo foi feita a monitorização da eficácia das medidas implementadas, tendo sido possível verificar o seguinte: 
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De um modo geral as medidas revelaram-se eficazes, pelo que existiu progresso para a maioria dos alunos. No entanto, 
há a considerar 14 alunos cujas medidas se revelaram pouco eficazes e apenas 1 aluno em que as estratégias 
implementadas não surtiram efeito (num total de 75 alunos) 

 
Apenas 2 alunos de um universo de 55, revelaram pouca eficácia nas medidas implementadas ao longo do ano, os 
restantes apresentaram progressos de acordo com o expectável.   
 

 
De um modo geral as medidas revelaram-se eficazes, pelo que existiu progresso para a maioria dos alunos. No entanto, 
há a considerar 12 alunos cujas medidas se revelaram pouco eficazes e 8 alunos em que as estratégias implementadas 
não surtiram efeito (num total de 226 alunos) 
 
 

Reflexão sobre a eficácia das medidas: 
 
Aspetos positivos + 
1º ciclo - 1º ciclo - O trabalho colaborativo, de estreita articulação entre a escola (docentes e técnicos) e família, permitiu 
dar continuidade à implementação das medidas educativas.  
2º ciclo - Verificou-se uma maior flexibilidade dos docentes em ajustar estratégias ao longo do E@D; Melhores 
resultados escolares (maior empenho de alguns alunos) Acompanhamento familiar no processo de aprendizagem dos 
alunos. 
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3º ciclo – Foram positivos os progressos registados ao nível da autonomia de alguns alunos, relativamente ao uso das 
tecnologias, ao acompanhamento das aulas e à apreensão dos conteúdos apresentados à turma; De uma forma geral, 
constatou-se evolução na adaptação a este tipo de ensino e na regularização de rotinas, A melhoria de resultados 
também foi evidente, devido ao apoio mais direto e individualizado facultado em algumas situações. 
 
Aspetos a melhorar: 
1.º ciclo - Falta de autonomia por parte dos alunos ao longo do período; Inseguranças dos encarregados de educação 
no acompanhamento dos educandos (falta de domínio dos conteúdos; falta de tempo); A falta de proximidade entre 
professores e alunos condiciona o processo de ensino e aprendizagem. 
2º ciclo - -Falta de autonomia dos alunos; Falta das atividades letivas presenciais que potenciam o processo de 
aprendizagem. 
3º ciclo. - Ausência de equipamentos e recursos adequados às necessidades do momento; Famílias com baixa formação 
em conhecimentos tecnológicos, para poder auxiliar os alunos; Relutância de alguns alunos em colocar as suas dúvidas 
ao professor da disciplina, perante o grupo; Dificuldade em cumprir prazos e em gerir de forma adequada o tempo de 
realização das tarefas; Falta de modelos de referência em termos de socialização; Isolamento e pouca vigilância em 
casa; Em alguns casos, demasiada exposição aos ecrãs. 

 

 

1.1.2.8. Oferta formativa CEF 

O curso CEF (2º ano) de Jardinagem e Espaços Verdes - Operador/a de Jardinagem obteve a nível de sucesso uma 

percentagem de 92,3%. 

• Dos treze alunos inscritos, no final do 2º ano, 12 alunos ficaram aprovados e um aluno ficou não aprovado por nunca 

ter frequentado o curso apesar de estar inscrito. 

• A média obtida pela turma CEF nas várias componentes foi: 

Componente Sociocultural:  3,25 valores 

Componente científica:  3,08 valores 

Componente tecnológica: 3 valores 

Componente prática: 3,08 valores em Formação em Contexto Trabalho (FCT) e 4,08 valores na Prova de Aptidão     

Formativa (PAF) 

• A turma obteve uma média final de curso de 3 valores. 
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1.2. 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. 

 

1.2.1. Na Educação Pré-Escolar 

O terceiro período decorreu de forma anómala devido à suspensão das atividades letivas e ao quadro epidemiológico 

do novo coronavírus COVID-19, pelo que, a avaliação/sucesso do grupo, foi o resultado da observação das crianças após 

a abertura dos Jardins de Infância a 1 de junho, e de uma nova forma de interação entre Educadora-crianças- famílias, 

em tempo de confinamento. 

Através da criação de espaços de partilha, como as contas de e-mail institucional, grupo de WhatsApp, conversas 

telefónicas e videochamadas, foi possível uma comunicação e partilha de informações, documentos e evidências, com 

todos os Encarregados de Educação, que permitiram uma reflexão dos progressos das crianças. Mais do que os 

conhecimentos, as docentes , valorizaram o acompanhamento da evolução das crianças, tendo privilegiado nas 

planificações, atividades múltiplas adequadas aos diferentes contextos, nas diferentes áreas de conteúdo, de uma forma 

integrada e lúdica, de acordo com o Plano de Atividades 2019/2020, as Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar (OCEPE) e as “Orientações para as famílias”, enunciando as condições possíveis de realização, e a valoração do 

sucesso. Conscientes de que nem todas as crianças/famílias eram detentoras dos mesmos meios digitais e 

disponibilidade,  e porque neste nível de ensino o desenvolvimento e aprendizagens se fazem através da observação, 

exploração  e experimentação em contexto, foram privilegiadas atividades que não condicionassem as famílias nas suas 

múltiplas tarefas e que por outro lado, pudessem ser concretizadas nos contextos em que as crianças se encontravam. 

Foram ainda  enviadas aos Encarregados de Educação, as grelhas relativas à programação da RT2, FicoEmCasa, Fico com 

o ZIG ZAG, estimulando a sua visualização pela oferta de conteúdos, diversificada, alternativa e criativa dando a 

possibilidade de conhecer diferentes mundos, histórias e saberes, meio este, que não teve grande impacto nas crianças, 

dado o constrangimento da indisponibilidade de utilização da televisão necessária para o ensino à distância de irmãos 

mais velhos.  

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, apresentando uma evolução muito positiva no seu desenvolvimento global ao longo do 

ano, sendo o domínio da linguagem oral, aquele em que são visíveis mais dificuldades. 

A despistagem de algumas fragilidades pelos docentes e o acompanhamento das mesmas em articulação com técnicos 

do Agrupamento, ou exteriores ao Agrupamento, mereceram uma importância relevante ao longo do ano, de forma a 

colmatar as necessidades observadas e diminuir o impacto que as dificuldades pudessem provocar nas crianças, 

aumentando assim, a igualdade de oportunidades. Destaca- se a articulação com a Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva (EMAEI), ELI, Direção, Médico de família, Assistente Social e Psicóloga.  
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1.2.2. No 1º Ciclo 

A qualidade do sucesso no 1ºciclo é bastante satisfatória, tendo em conta que 74,25% dos alunos obtiveram classificação 

Bom (46,18%) ou de Muito Bom (28,07%), como se verifica no seguinte gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2019/20 2018/19 2017/18 

 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano Média 

disciplina 

Média disciplina Média 

disciplina 

Português 84,07 62,90 50,40 72,52 67,47 72,17 71,82 

Matemática 90,27 65,32 52,80 69,47 69,46 73,22 72,03 

Estudo Meio 95,58 75 68,80 85,50 81,22 77,73 76,65 

Expressões --- --- 70,25 86,26 78,25 74,64 74,00 

Educação física 95,54 61,40 --- --- 78,47 76,73 

 

----- 

Educação Artística 88,39 63,16 --- --- 75,77 ----- ---- 

Inglês --- --- 56,80 61,07 58,93 72,56 76,11 

Média do ano 90,77 65,55 59,81 74,96    

 
 

• Há oscilação nas médias do aproveitamento; 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; 

 

• AS disciplinas de Português, Matemática e Inglês apresentam um decréscimo na qualidade de sucesso em relação 
aos anos anteriores.  

0,52%

25,23%

46,18%

28,07%

Não Satisfaz Satisfaz Bom Muito Bom

Qualidade do sucesso
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1.2.3. No 2º e 3º Ciclo 

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

              Este ano letivo todas as disciplinas têm média superior a três 

 Verifica-se, no entanto, um decréscimo na qualidade de sucesso de algumas disciplinas (a azul) 

 

Um dos objetivos do Projeto Educativo é aumentar a percentagem de níveis iguais ou superiores a 4. 

 

Apresenta.se aqui os quadros deste ano letivo não havendo valores de comparação uma vez que em anos transatos os 

valores eram para percentagem de níveis iguais ou superiores a 5. 

 
Disciplina 

Ano de 
escolaridade 

% níveis ≥ 4 

Matemática 

5ºano 43,31 

6ºano 45,39 

7ºano 36.22 

8ºano 39,49 

9ºano 39,85 

Ciências Naturais 

5ºano 49,60 

6ºano 56,93 

7ºano 46,46 

8ºano 42,85 

9ºano 30,08 

F. Química 

7ºano 34,64 

8ºano 47,90 

9ºano 45,87 

TIC 

5º ano 97,64 

6º ano 62,31 

7ºano 51,18 

8ºano 25,21 

Disciplina 
Ano de 

escolaridade 
% níveis ≥ 4 

Português 

5ºano 51,18 

6ºano 36,93 

7ºano 26,77 

8ºano 33,61 

9ºano 29,32 

Inglês 

5ºano 65,87 

6ºano 48,46 

7ºano 69,29 

8ºano 47,89 

9ºano 36,36 

Francês 

7ºano 59,84 

8ºano 50 

9ºano 43,52 

Espanhol 

7ºano -------------- 

8ºano 47,62 

9º ano 47,62 

 

Qualidade de sucesso  

Disciplinas/ ano de 
escolaridade 

5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

16/
17 

17/1
8 

18/1
9 

19/20 16/1
7 

17/
18 

18/1
9 

19/20 16/
17 

17/1
8 

18/1
9 

19/20 16/1
7 

17/1
8 

18/1
9 

19/20 16/17 17/
18 

18/1
9 

19/20 

Departamento 
De 
Línguas 

Português 3,41 3,43 3,38 3,51 3,41 3,42 3,42 3,38 2,92 3,19 3,27 3,26 2,94 3,04 3,27   3,34 3,18 3,39 3,12 3,34 

Inglês 3,88 3,78 3,85 3,86 3,70 3,70 3,63 3,58 3,53 3,36 3,51 3,96 3,27 3,42 3,23 3,56  3,52 3,59 3,59 3,45 

Francês --- --- ---- ---- --- --- --- ----- 3,34 3,48 3,65 3,76 3,12 3,24 3,22 3,64 3,34 3,38 3,41 3,57 

Espanhol --- --- ---- ---- --- --- --- ----- 3,32 3,63 3,85 ----- 2,91 3,25 3,38 3,57 ---- 3,90 3,50 3,48 

Departamento 
Matemática e 
Ciências 
Experimentais 

F.Quimíca ---- --- --- --- --- ---- --- ----- 3,13 3,35 3,28 3,35 3,11 3,21 3,35 3,45 3,15 3,12 3,26 3,60 

Matemática 3,43 3,37 3,33 3.48 3,66 3,43 3,59 3,47 2,88 3,15 3,25 3,29 2,98 2,76 2,92 3,24 3,08 3,06 2,87 3,47 

Ciências 3,74 3,69 3,67 3.60 3,77 3,72 3,57 3,70 2,95 3,35 3,15 3,57 3,23 3,20 3,34 3,45 3,38 3,54 3,13 3,37 

TIC ---- --- 3,75 4.20 --- ---- --- 3,75 3,02 3,46 3,85 3,59 3,16 3,44 3,50 3,25 ---- --- --- --- 

Departamento 
Ciências Sociais 
e Humanas 

HGP 3,78 3,58 3,63 3,80 3,69 3,97 3,79 3,58 --- ---- --- ----- --- ---- --- ----- ---- --- ---- ---- 

História ---- --- --- --- --- ---- --- ---- 3,16 3,12 3,27 3,46 3,19 3,07 3,10 3,67 3,20 3,54 2,91 3,20 

Geografia ---- --- --- --- --- ---- --- ---- 3,13 3,28 3,56 3,60 3,35 3,11 3,39 3,96 3,37 3,25 3,39 3,47 

EMRC 4,27 4,21 4,06 4,45 4,24 4,42 4,38 4.35 3,78 4,06 4,13 4,18 4,05 4,31 3,95 4,33 4,55 4,54 4,12 4,15 

Departamento 
de Expressões 

Ed. Visual 3,68 3,60 3,54 3,70 3,67 3,72 3,63 3,66 3,59 3,67 3,56 3,45 4,02 3,63 3,63 3,71 3,77 3,83 3,79 3,40 

Ed Física  4,01 3,91 3,99 4,07 3,99 3,96 4,20 3,96 3,48 3,63 3,63 3,52 3,93 3,80 3,66 4,05 3,80 4,08 3,77 3,84 

Ed. Musical  4,05 3,70 3,72 3,95 3,91 3,91 3,60 3,76 4,32 3,77 3,90 ----- ---- 4,12 3,91 3,95 ---- --- --- --- 

Ed.Tecnológ 3,68 3,59 3,59 3,70 3,84 3,68 3,76 3,68 3,15 3,63 3,60 3,50 3,43 3,26 3,56 3,70 ---- --- --- --- 
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Verifica-se que: 

No Departamento de Línguas é a disciplina de Português que apresenta menor percentagem ( a mais baixa 26,8% no 7º 

ano); No Departamento MCE é a disciplina de Matemática ( a mais baixa 36,2% no 7º ano), tendo Ciências no 9º ano 

uma percentagem de 30%; No Departamento CSH é a disciplina de História ( a mais baixa 24,8% no 9º ano); No 

Departamento de Expressões é a disciplina de Educação Visual ( a mais baixa 30,8% no 9º ano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina 
Ano de 

escolaridade 
% níveis ≥ 4 

Ed. Visual 

5ºano 58,27 

6ºano 51,14 

7ºano 39,84 

8ºano 52,10 

9ºano 30,83 

 

Ed. Tecnológica 

5ºano 60,63 

6ºano 52,30 

7ºano 48,03 

8ºano 53,65 

Ed. Musical 

5ºano 73,23 

6ºano 59,54 

7ºano ------------ 

8ºano 75,68 

Ed. Física 

5º ano 78,74 

6ºano 76,34 

7ºano 42,19 

8º ano 73,11 

9ºano 63,91 

Disciplina Ano  % níveis ≥ 4 

HGP 
5ºano 63,78 

6ºano 50 

História 

7ºano 46,45 

8ºano 56,31 

9ºano 24,81 

Geografia 

7ºano 56,70 

8ºano 69,75 

9ºano 37,59 

EMRC 

5ºano 89,06 

6ºano 81,66 

7ºano 76,47 

8ºano 83,33 

9ºano 75,31 
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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.” 

 

Neste ano letivo 2019/20 houve 182 registos de propostas sendo que a maioria das atividades se concentraram 

nos 1º e 2º períodos letivos. A pandemia COVID-19 impediu a realização/conclusão de algumas atividades previstas. 

 

 

 

 

 

 

 

Verificou.se uma participação alargada de todos os Departamentos curriculares e outras estruturas como Direção, SPO 

Desporto Escolar, Biblioteca Escolar, Clubes, GAMA, Associação de Pais,… 

 

As atividades propostas centraram-se na comemoração de efemérides, atividades e projetos interdisciplinares, 

como exposições e palestras, parcerias com entidades externas, visitas de estudo, atividades desportivas e projetos 

internos e externos. 
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O público-alvo continua a ser maioritariamente os alunos, muito embora, se verifique uma crescente tendência para o 

envolvimento de toda a comunidade escolar em atividades do Agrupamento, destacando-se aqui a atividade, 

dinamizada pela autarquia, “As Escolas Cantam o Natal”, onde além dos alunos, também docentes, colaboradores e 

encarregados de educação deste Agrupamento se juntaram no coro da escola para participarem nesta atividade. 

Destaca-se ainda a forte presença dos encarregados de educação nas atividades dinamizadas pelo Pré Escolar e o 

Primeiro Ciclo. 

No que se refere às turmas alvo verifica-se um equilíbrio quanto às atividades por turma, verificando-se um ligeiro 

aumento nas turmas que iniciam os ciclos de escolaridade (1º, 5º e 7º) 

 

 

 

 

 

Das 182 propostas de atividades 113 encontram-se avaliadas, verificando-se que, devido à execução do plano de 

contingência resultante da pandemia COVID-19 que levou ao “encerramento” do Agrupamento, a maioria das atividades 

que estavam propostas e aprovadas para o período em questão foram canceladas. 

No final, a avaliação das atividades realizadas é extremamente positiva. 

Alguns dos aspetos positivos referidos: 

- alunos extremamente motivados e participativos bem como a restante comunidade escolar. 

- a alegria das crianças do Pré-escolar em participarem nestas atividades 

- maior participação das famílias na atividade da escola. Reforço da ligação escola/comunidade. 

- enriquecimento pessoal e cultural dos alunos  

- empenho dos alunos na realização dos trabalhos para exposição e concurso; 

- interação com os encarregados de educação na colaboração com os docentes na realização dos trabalhos. 

- promoção da interdisciplinaridade, interculturalidade ; 

 - partilha de conhecimentos e de experiências; 

- aplicação e expansão de vocabulário relativo a L.E.I ; 

Aspetos menos positivos referidos: 

                - O condicionalismo das obras na Escola sede impediu a realização de alguns eventos desportivos e atividades 

como o “Dia Mundial da Pessoa com Deficiência”, entre outras; 

               - A pandemia COVID-19 impediu a realização/conclusão de atividades previstas. 

 

                   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 

 

 

“Implementar de forma sistemática medidas e 

procedimentos tendentes a diminuir os níveis de 

indisciplina.” 
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1. Resultados Sociais 

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

com os resultados dos anos transatos e perceciona-se o cumprimento das metas do PE.  

1.1. Cumprimento de regras 

1.1.1. Educação Pré-Escolar 

Tendo como referência a grelha de desenvolvimento das crianças de 5 anos que frequentam os vários Jardins de Infância 

do Agrupamento, uma maioria expressiva de crianças cumpre as regras de convivência democrática e cidadania, não 

havendo qualquer caso reportado pelos docentes que requeira uma preocupação acrescida. 

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 ao nível do conhecimento de si, 

relacionamento com o outro, educação pelos valores e cidadania, num continuo processo de socialização e interação, 

desde a entrada da criança no Jardim de Infância até ao fim da Educação Pré escolar e ingresso no 1º ano do 1º ciclo.  

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: 

 

 

 

 

 

Constata-se que: 

O 1º ano é o ano de escolaridade que apresenta melhores resultados no comportamento.  

Comparando com os anos transatos verifica-se uma evolução positiva no comportamento dos alunos.  

 

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 

Comportamento das turmas – 2019/20 

  1º ano  2º ano  3º ano  4º ano  

Suficiente  0 0 0 0 

Bom 5 6 6 8 

M. Bom  1 0 0 0 
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1.1.3. No 2º e 3º Ciclo 

 

 

 

 

 

 

Neste momento ainda não há dados deste ano letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Apreciação do comportamento das turmas  19/20 

Ano Total turmas Insatisfatório Pouco satisfatório Satisfatório Bastante Satisfatório Excelente 

5.º ano       

6.º ano       

7.º ano       

8.º ano       

9.º ano       

Total       
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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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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. APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO 

No quadro seguinte constata-se que a percentagem de sucesso destes alunos é bastante satisfatória.  

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 

2019/20 0  23 21 

 

Os docentes referem no relatório: 
“Ao longo do ano letivo destacam-se as sessões realizadas no sentido de fomentar espírito de equipa e de pertença 

à escola. Este formato de apoio permite a criação de um clima participativo, de interação e de reflexão para 

desenvolver algumas competências pessoais e sociais e facilitar a integração dos alunos na escola. As atividades 

foram selecionadas com o objetivo de desenvolver algumas competências pessoais e sociais e de acompanhamento 

na prevenção do abandono, indisciplina, insucesso escolares. Salienta-se a preocupação em despertar atitudes 

positivas em relação à escola e aos pares e analisar comportamentos de participação na vida da escola com o aluno 

tendo como mote desmitificar paradigmas causados pelos contextos sociais” 

1.1.2. APOIO EDUCATIVO E APOIO AO ESTUDO 

1º ciclo 

“O apoio educativo (apoio educativo a alunos que evidenciam dificuldades na aprendizagem) foi prestado 

individualmente ou em pequeno grupo, dentro e fora da sala de aula. Os docentes consideraram esta medida muito 

positiva para o sucesso dos alunos.  No entanto, continuaram 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 e a existência de 

alunos abrangidos pelo Decreto-Lei 54/2018 e de PLNM.” 
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Departamento de Línguas  

“Consideram que o apoio educativo permitiu o reforço das aprendizagens e um acompanhamento mais individualizado 

de alguns alunos permitindo um acompanhamento mais individualizado e um esclarecimento atempado das dúvidas 

dos alunos, nas disciplinas de Português e Inglês”. 

Departamento MCE 

Matemática - “Todas as turmas usufruíram desta medida e, com um ensino mais individualizado, procurou-se reforçar 

as aprendizagens, desenvolver a autonomia dos alunos e aperfeiçoar os métodos de estudo de forma a tornar mais 

sistemático, organizado e responsável”. 

                     Pelo que os docentes referem nos planos de Ação esta medida é positiva e deve ter continuidade 

1.1.3. COADJUVAÇÂO 

   1ºciclo 

“O apoio educativo foi implementado na vertente coadjuvação (em algumas turmas). No caso das turmas mistas, 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”.  

Departamento de Línguas 

“A coadjuvação surtiu algum efeito, nomeadamente a nível do desenvolvimento da autoestima e autonomia, tendo as 

docentes planificado as aulas em articulação e discutido estratégias de atuação no sentido de colmatar algumas lacunas 

elementares dos alunos. As diversas estratégias utilizadas ao longo do período incluíram a valorização e o reforço do 

sucesso alcançado na realização das tarefas propostas, recurso ao reforço positivo como forma de motivação, resolução 

de fichas de trabalho e exercícios orientados, com o intuito de fomentar a concentração durante a sua realização. 

Os docentes implicados acompanharam e orientaram os alunos com mais dificuldades no cumprimento de regras e na 

realização das tarefas de sala de aula”. 

Departamento MCE 

“As várias horas de coadjuvação semanal que foram atribuídas este ano foram uma mais valia, especialmente nas 

turmas onde o rendimento escolar era mais baixo, marcadas por ritmos de aprendizagem diferenciados (turmas ex-

fénix) e onde existiam alunos com RTP. A coadjuvação em contexto de sala de aula promove e beneficia do trabalho 

cooperativo entre professores, favorecendo as aprendizagens e controlando comportamentos desajustados dos alunos” 

Departamento Expressões 

“Uma turma, na disciplina de educação tecnológica usufrui de coadjuvação de uma docente da mesma disciplina… como 

estratégia de remediação e apoio no trabalho, nas vantagens da aquisição de princípios de regras e de postura, bem 

como dar continuidade ao apoio individualizado”. 

                     Pelo que os docentes referem nos planos de Ação esta medida é positiva e deve ter continuidade. 
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1.1.4. ARTICULAÇÃO 

Departamento de Linguas 

“O trabalho de partilha, a análise/ reformulação das estratégias implementadas têm sido uma mais valia para a 

promoção do sucesso educativo dos alunos que apresentam mais dificuldades e insegurança nas suas aprendizagens. 

As estratégias implementadas e o trabalho colaborativo dos docentes têm contribuído para a consolidação dos 

resultados…”. 

Departamento de MCE 

“Nos momentos de articulação desenvolveu-se um trabalho colaborativo entre docentes, nomeadamente no que diz 

respeito a: elaboração de instrumentos de trabalho e de avaliação, elaboração de propostas para documentos 

orientadores, concertação de estratégias de atuação e de atividades e reflexão conjunta da prática letiva…”. 

Departamento Expressões  

“Trabalho colaborativo em articulação com a Equipa Multidisciplinar com o propósito de ultrapassar dificuldades 

comportamentais, por parte dos alunos, aferição de metodologias de ensino/trabalho, planificação das unidades 

didáticas/aprendizagens essências e das atividades (PAA),  analise e elaboração dos critérios de avaliação, analise e 

elaboração de sugestões dos documentos orientadores, adequar os recursos e as estratégias aos diferentes contextos 

em que se encontra a escola(obras),…” 

Departamento CHS 

“A articulação tem sido bastante positiva no que concerne à partilha de ideias, de estratégias de atuação, de materiais 

e recursos didáticos; elaboração dos critérios de avaliação, planificação de atividades, fichas de avaliação e seleção de 

exercícios comuns e relatórios; análise de documentos do agrupamento; preparação, realização e avaliação de 

atividades. Esta partilha tem sido bastante benéfica tanto na melhoria dos resultados escolares dos alunos como na 

própria atividade profissional das docentes…”.  

 

                Pelo que os docentes referem nos planos de Ação esta medida é positiva e deve ter continuidade. 

1.1.5. OFICINA DE ORALIDADE DE INGLÊS  

“Os alunos participaram com interesse nas atividades propostas, tendo havido uma interação com todos através de 

diálogos, trabalhos de pares, role-play e diversas atividades de caráter lúdico. As docentes tentaram gradualmente, 

recorrer ao uso da língua estrangeira como forma de comunicação, num contexto mais informal.  

Os temas abordados acompanharam as estruturas e vocabulário tratados nas aulas da disciplina”. 

1.1.6. OFICINA DE ORALIDADE PORTUGUÊS – 8º ANO 

“A Oficina de Português tem contribuído para o reforço das aprendizagens nos diferentes domínios e para a realização 

de textos de diferentes tipologias, pelo que se considera que tem sido uma mais-valia para os alunos”. 
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1.1.7. OFICINA DE MATEMÁTICA 

“Oficina de Matemática no 7º ano e reforço curricular no 9º ano permitiu uma maior margem de manobra ao docente 

para consolidar/ treinar os conteúdos lecionados, como para desenvolver outro tipo de atividades, nomeadamente os 

jogos matemáticos”. 

1.1.8. INVESTIGAR CIÊNCIA 

“Os docentes consideram que a disciplina Investigar Ciência tem funcionado muito bem e que é uma mais valia para os 

alunos já que operando a par da disciplina de Ciências Naturais, permite aplicar metodologias de trabalho prático e 

experimental sobre os conteúdos abordados na disciplina, de acordo com as metas e aprendizagens essenciais da 

disciplina, o que facilita a aquisição e consolidação dos conhecimentos abordados nesta, mas também o cumprimento 

do programa…” 

1.1.9. QUADROS DE MÉRITO E EXCELÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2019/2020 
Quadro de Mérito e Excelência 

 

Anos de 
escolaridade 

Número de 
alunos 

 

4º Ano 19 
5º Ano 18  2015/2016 32 Alunos 

6º Ano 11 2016/2017 54 Alunos 

7º Ano 12 2017/2018 75 Alunos 

8º Ano 2 2018/2019 109 Alunos 

9º ano 14 2019/2020    76 Alunos 

Total 76 
 

 

2019/2020 
Prémio de competitividade 

Anos de 
escolaridade 

Número de 
alunos 

4º Ano --- 
5º Ano 2 

6º Ano 4 

7º Ano --- 

8º Ano --- 

9º ano --- 

Total 6 

2019/2020 
Superação de dificuldades 

Anos de 
escolaridade 

Número de 
alunos 

4º Ano --- 
5º Ano --- 

6º Ano --- 

7º Ano 1 

8º Ano --- 

9º ano --- 

Total 1 

2019/2020 
Prémio solidariedade e 

Cidadania 

Anos de 
escolaridade 

Número de 
alunos 

3º ano 1 
4º Ano --- 
5º Ano --- 

6º Ano --- 

7º Ano 1 

8º Ano --- 

9º ano --- 

Total 2 
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1.1.10.  Transferências e Abandono Escolar 

       Ainda não há dados recolhidos 

 

1.1.11. Monitorização E@D 

A suspensão das aulas presenciais devido à epidemia Covid- 19 e a consequente implementação do plano de Ensino à 

distância levaram, impreterivelmente, à necessidade de adequações e/ou alterações das práticas letivas. 

O Departamento de CSH refere: 

“Como aspetos positivos:   

• Desenvolveu competências digitais quer nos professores quer nos alunos  
  

• Redirecionou a necessidade no foco na avaliação formativa (usos de questionários, quizz, etc)  
  

• Refletiu na necessidade de diversificar as estratégias e metodologias, com recurso às tecnologias digitais 
(ex aprendizagem invertida...)  
  

• As reuniões online são mais curtas e permitem a utilização de menos burocracia 
  

Como aspetos menos positivos:  
  

• O horário de trabalho do professor passou a ser mais extenso e mais cansativo (as notificações 
no tlm chegam a qualquer hora, os alunos entregam os trabalhos a qualquer hora, fim de semana incluídos), sem 
espaço para a família  
  

• Equipamento do professor e internet é privado ao serviço do estado, muito desse equipamento foi 
adquirido/usado (plafond internet e telefone) para esta fase ou danificado por causa dela, sem qualquer apoio  
  

• Alguns alunos não se mostraram motivados, referiram não aprender verdadeiramente nesta fase, apesar de 
reconhecer o esforço dos professores (muitos apresentavam-se em aulas síncronas mas desapareciam, ou 
estavam a jogar, a dormir, a brincar, etc; alguns referiam nem ir ao INOVAR ver as tarefas, outros não as faziam 
ou faziam pela metade, ou plagiavam de colegas)  
  

No final destaca-se o esforço de todos para que esta fase corresse bem, a vontade em aprender mais, em desenvolver 
competências digitais em tão pouco tempo, reconhecer o essencial do acessório, o reconhecimento que, afinal, é muito 
melhor quando estamos todos juntos”. 
  

A monitorização deste plano encontra-se em 2 relatórios partilhados na Plataforma Teams (EstamosON) 
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