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INTRODUÇÃO
Construindo o autoconhecimento e o conhecimento do Outro definimos a nossa
identidade, conceito complexo, dinâmico, flexível que, por isso mesmo, se presta a
reformulações.
Ao longo do quadriénio foram dados passos significativos na implementação e
desenvolvimento do processo de autoconhecimento, que são expressos nos resultados
alcançados e na apresentação de documentos essenciais para o desenvolvimento desta
unidade orgânica. Conjugámos os olhares internos e os externos. Embora seja na escola
que está quem melhor conhece a realidade, quem realiza as melhorias no dia a dia e
assegura a continuidade, a avaliação externa – o olhar dos outros – valida o conhecimento
que pode reforçar o desempenho dos atores educativos.
A monitorização dos resultados escolares em cada ano letivo e sua evolução ao longo dos
quatro anos, a avaliação do grau de satisfação dos membros da comunidade educativa em
dois momentos distintos no tempo, a análise da prestação do serviço educativo e da
liderança e gestão são complementados neste relatório pela avaliação da concretização do
Plano de Ações de Melhoria (PAM) e do Projeto Educativo (PE).
Para a consecução deste percurso contribuiu o envolvimento da direção e das equipas
operacionais constituídas aquando da implementação do PAM.
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METODOLOGIA
A equipa de trabalho elaborou um processo organizado de autoavaliação de melhoria
continua, no seu todo, articulado com o PE.
O trabalho iniciou-se, fazendo uma recolha de dados sobre a situação do Agrupamento e
verificou-se a necessidade da realização da avaliação das atividades, no que concerne os
resultados escolares, a prestação do serviço educativo e liderança e gestão. Após a
Avaliação Externa, realizada no ano letivo de 2015/2016, entendeu-se incidir a nossa
análise prioritariamente sobre a promoção da melhoria dos resultados académicos. O
tratamento estatístico dos resultados trimestrais e dos da avaliação sumativa interna e
externa auxiliaram na formulação e reformulação de estratégias conducentes a um bom
desempenho, dado terem sido examinados pelos grupos disciplinares, no que diz respeito
aos resultados das disciplinas, e pelos diretores de turma, quanto ao aproveitamento
global das respetivas turmas. Pretendeu-se monitorizar os resultados conseguidos com as
alterações introduzidas em cada ano letivo, sendo este processo de avaliação
desenvolvido nos departamentos curriculares, nos conselhos de diretores de turma, no
conselho pedagógico e no conselho geral do Agrupamento de Escolas, com maior
objetividade no final de cada período letivo. Também a monitorização do grau de
satisfação de todos os membros da comunidade educativa relativamente às mudanças
realmente concretizadas foi uma prioridade.
Todo o trabalho realizado assentou nos documentos estruturantes do Agrupamento [PE e
Planos Estratégicos (14/15;15/16;16/17)], bem como nas atas, relatórios das diferentes
estruturas e relatórios de avaliação externa.
Assim sendo, no quadriénio, foram dados os seguintes passos, complementados pelos
elementos a seguir elencados:
•

início do processo de autoavaliação: planeamento e preparação da
apresentação à comunidade;

•

construção da metodologia de elaboração dos questionários, aplicação e
tratamento estatístico certificado de todos os dados;

•

Relatório Intercalar de Autoavaliação (2014), onde é dado conhecimento dos
resultados dos questionários;
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Relatório de Autoavaliação (2015), configurando a análise objetiva do
agrupamento;

•

PAM (2015), resultante do Relatório de Autoavaliação, mas também das
evidências e dados provenientes de outros documentos estratégicos;

•

Relatório Intermédio de Autoavaliação (2016), onde, para além dos
resultados, se procede a uma avaliação intermédia das ações de melhoria
implementadas.
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A – RESULTADOS
1. Resultados Académicos
1.1. Resultados da avaliação interna
Os resultados académicos foram analisados e avaliados em todas as estruturas intermédias
do Agrupamento, sendo evidência desse trabalho as respetivas atas. Quer no final de cada
período, quer nas reuniões intercalares e ainda no final do ano letivo, se reflete sobre os
resultados escolares, o sucesso e insucesso, procurando identificar as suas causas para
imediata intervenção.
Apresentam-se neste relatório dados relativos aos indicadores por disciplina, no sentido
de se começar a definir uma linha de tendência da população escolar.
Educação Pré-escolar
A avaliação é estruturada e resumida por escrito no final de cada momento intermédio,
dado o cariz marcadamente formativo das aprendizagens centrado no desenvolvimento
do processo e nos progressos da aprendizagem de cada criança.
No ano letivo 2016/2017, surgiu a necessidade de se reformular os instrumentos de
avaliação das crianças que frequentam a Educação Pré-escolar, tornando-os congruentes
com a conceção de avaliação expressa nas novas Orientações Curriculares para a
Educação Pré-escolar, conforme – Despacho n.º 9180/2016 de 19 de julho.
Assim, neste final de ano letivo, é de registar uma crescente evolução dos grupos em
todas as Áreas de Orientação Curricular e respetivos domínios.
Relativamente à área da Formação Pessoal e Social, constata-se que, na generalidade dos
grupos, houve progressos consideráveis ao nível da autonomia, iniciativa, cooperação,
persistência e envolvimento nas atividades, não obstante, em alguns grupos, se referirem
ainda dificuldades de atenção, concentração e organização.
No que respeita à área do Conhecimento do Mundo, é de realçar a motivação e o
envolvimento dos grupos nas três grandes componentes organizadoras das aprendizagens
a promover nesta área: Introdução à Metodologia Científica, Abordagem às Ciências e
Mundo Tecnológico e Utilização das Tecnologias.

Página 4 de 44

Equipa de Autoavaliação

2017/2018

Quanto à área da Expressão e Comunicação, as dificuldades mais relevantes,
evidenciadas pela maioria dos grupos, prendem-se com o domínio da Linguagem Oral,
nomeadamente, dificuldades articulatórias, omissão e/ou substituição de fonemas,
refletindo-se nas interações sociais, bem como no desempenho global das crianças.
A aplicação do Teste de Identificação de Competências Linguísticas a 58 crianças que
transitam para o 1.º ciclo do ensino básico, no âmbito da Medida 1 do Plano de Ação
Estratégica – Passo a Passo – permitiu avaliar as suas competências linguísticas e
desenvolver uma intervenção precoce na identificação de alunos em risco de insucesso
no acesso à linguagem escrita.
Ensino Básico Regular
1.º ciclo
A taxa de transição verificada no 2.º, 3.º e 4.º anos de escolaridade superou os valores
definidos no PE para 2016/2017.
Ano de
escolaridade
1.º ano

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

100%

100%

100%

100%

2.º ano

93,0%

89,5%

88,4%

95,7%

3.º ano

97,2%

99,2%

100%

100%

4.º ano

100%

99,3%

99,2%

99,2%

97,4%

96,8%

96,9%

99,2%

Total

Tabela 1 – 1.º Ciclo, Taxa de transição (Fonte: MISI)

De seguida, procede-se a uma análise sucinta do desempenho dos alunos nas disciplinas
de Língua Portuguesa e Matemática.
Língua Portuguesa
Ano de
escolaridade
1.º ano

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

82,4%

83,5%

79,7%

93,1%

2.º ano

92,7%

86,7%

89,8%

92,8%

3.º ano

91,6%

97,7%

98,4%

97,5%

4.º ano

95,9%

99,3%

99,2%

98,4%

90,5%

92,0%

91,8%

95,4%

Total

Tabela 2 – 1.º Ciclo, Língua Portuguesa (Fonte: Pautas, Inovar)

Em Língua Portuguesa do 1.º ciclo, 1.º ano, a percentagem de sucesso situou-se abaixo
de 80% no ano letivo 2015/2016, contudo, em 2016/2017, no mesmo ano de escolaridade,
os resultados superaram 90%.
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No 3.º ano, as percentagens ficaram sempre acima de 90%, e no 4.º ano acima de 95%.
De um modo geral, os resultados globais evoluiram.
Matemática
Ano de
escolaridade
1.º ano

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

88,0%

90,1%

86,5%

93,3%

2.º ano

86,9%

85,3%

90,6%

94,7%

3.º ano

86,7%

91,0%

93,8%

93,3%

4.º ano

97,6%

92,9%

90,8%

95,3%

89,5%

89,8%

90,4%

94,2%

Total

Tabela 3 – 1.º Ciclo, Matemática (Fonte: Pautas, Inovar)

Em termos gerais, os resultados têm vindo a melhorar ao longo do quadriénio, tornandose mais consistentes no ano letivo 2016/2017.
O 4.º ano de escolaridade apresenta resultados mais consistentes, o que evidencia o
investimento ao longo do ciclo.
Restantes disciplinas
1.º ano
Disciplinas

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Estudo do Meio
Expressões Artísticas e FísicoMotoras
Apoio ao Estudo

97,9%

95,0%

95,5%

97,78%

96,5%

100%

98,5%

100,00%

92,3%

91,7%

97,0%

96,30%

Oferta Complementar

98,6%

98,3%

98,5%

97,04%

Tabela 4 – 1.º ano (Fonte: Pautas, Inovar)

2.º ano
Disciplinas

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Estudo do Meio
Expressões Artísticas e FísicoMotoras
Apoio ao Estudo

98,5%

94,4%

91,3%

97,73%

100%

100%

99,2%

100,00%

98,5%

95,1%

97,6%

98,48%

96,4%

95,1%

95,2%

100,00%

Oferta Complementar

Tabela 5 – 2.º ano (Fonte: Pautas, inovar)

Todos os resultados, no 1.º e 2.º anos de escolaridade, registam uma percentagem de
sucesso acima de 90%, observando-se pequenas oscilações ao longo do quadriénio.
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3.º ano
Disciplinas

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Estudo do Meio
Expressões Artísticas e FísicoMotoras
Apoio ao Estudo

100%

99,2%

100%

99,2%

100%

99,2%

100%

100%

100%

99,2%

100%

100%

Oferta Complementar

97,9%

97,7%

100%

100%

Inglês

(*)

(*)

100%

98,3%

Tabela 6 – 3.º ano (Fonte: Pautas, Inovar)
(*) Não existia

4.º ano
Disciplinas

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Estudo do Meio
Expressões Artísticas e FísicoMotoras
Apoio ao Estudo

99,2%

99,3%

99,2%

99,2%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99,2%

100%

Oferta Complementar

(*)

94,3%

100%

100%

Tabela 7 – 4.º ano (Fonte: Pautas, Inovar)
(*) Não existia Oferta Complementar no ano letivo 2013/2014

No 3.º e 4.º anos, os resultados são muito satisfatórios.
2.º ciclo
A taxa de transição verificada no 5.º e 6.º anos de escolaridade superou os valores
definidos no PE para 2016/2017.
Ano de
escolaridade
5.º ano
6.º ano
Total

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

90,8%

95,2%

99,2%

98,5%

94,0%

97,7%

98,3%

99,2%

92,4%

96,5%

98,8%

98,9%

Tabela 8 – 2.º Ciclo, Taxa de transição (Fonte: MISI)

De seguida, procede-se a uma análise sucinta do desempenho dos alunos nas disciplinas

de Língua Portuguesa e Matemática.
Português
Ano de
escolaridade
5.º ano

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

87,9%

92,6%

92,1%

91,8%

6.º ano

89,5%

96,2%

91,8%

95,5%

Total

88,7%

94,4%

92,0%

93,6%

Tabela 9 – 2.º Ciclo, Português (Fonte: Pautas)

Nesta disciplina, a partir do ano letivo 2014/2015, a taxa de sucesso é sempre superior a
90%, registando-se, contudo, algumas oscilações.
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Matemática
Ano de
escolaridade
5.º ano

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

73,8%

76,0%

75,2%

84,3%

6.º ano

72,0%

79,2%

78,5%

85,5%

Total

72,9%

77,7%

76,9%

84,9%

Tabela 10 – 2.º Ciclo, Matemática (Fonte: Pautas, Inovar)

Em termos gerais, verifica-se uma progressão positiva no quadriénio, mais acentuada em
2016/2017.
Restantes disciplinas

Procede-se de seguida à análise dos resultados obtidos nas restantes disciplinas do
currículo.
5.º ano
Disciplinas

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Ciências Naturais

92,6%

97,5%

99,2%

97,8%

Educação Física

100%

98,3%

97,7%

97,1%

Educação Moral e Religiosa

100%

100%

100%

100%

Educação Musical

98,0%

97,5%

100%

100%

Educação Tecnológica

98,0%

100%

100%

100%

Educação Visual

98,0%

100%

99,2%

97,8%

História e Geografia de Portugal

89,3%

95,9%

98,4%

98,5%

Inglês

83,9%

91,7%

89,8%

95,6%

Tabela 11 – 5.º ano, restantes disciplinas (Fonte: Pautas, Inovar)

Na generalidade, os resultados situam-se acima de 90%, registando-se oscilações mais
notórias na disciplina de Inglês.
6.º ano
Disciplinas

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Ciências Naturais

90,9%

97,7%

99,2%

99,2%

Educação Física

100%

100%

99,2%

97,7%

Educação Moral e Religiosa

100%

100%

100%

100%

Educação Musical

100%

100%

100%

100%

Educação Tecnológica

100%

100%

100%

100%

Educação Visual

100%

100%

100%

100%

História e Geografia de Portugal

91,6%

96,9%

95,1%

98,5%

Inglês

90,9%

98,5%

92,6%

93,1%

Tabela 12 – 6.º ano, restantes disciplinas (Fonte: Pautas, Inovar)

Os resultados são consistentes e elevados.
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3.º ciclo
No 7.º e 8.º anos, a subida registada no ano letivo 2015/2016 foi consolidada em 2016/
2017, superando a taxa definida no PE. No 9.º ano, os resultados continuam a ser
inconsistentes, não atingido o valor definido.
Ano de
escolaridade
7.º ano

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

78,2%

75,2%

89,3%

89,3%

8.º ano

88,2%

89,0%

95,7%

95,7%

9.º ano

84,9%

90,2%

80,4%

90,5%

83,5%

84,0%

88,5%

92,0%

Total

Tabela 13 – 3.º Ciclo, Taxa de transição (Fonte: MISI)

Português
Ano de
escolaridade
7.º

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

68,9%

72,7%

71,1%

85,0%

8.º

90,3%

69,4%

82,8%

79,1%

9.º

84,5%

90,8%

76,4%

91,4%

80,6%

77,4%

76,7%

85,2%

Total

Tabela 14 – 3.º Ciclo, Português (Fonte: Pautas, Inovar)

Na disciplina de Português, os resultados obtidos ao longo do quadriénio apresentam
oscilações acentuadas, sendo mais relevantes as descidas, em 2014/2015, no 8.º ano, e em
2015/2016, no 9.º. No entanto, ambos os anos de escolaridade apresentam subidas
significativas nos anos letivos seguintes.
Matemática
Ano de
escolaridade
7.º

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

48,6%

60,7%

52,8%

62,4%

8.º

61,9%

52,3%

64,7%

54,7%

9.º

63,6%

63,9%

58,5%

63,8%

57,4%

59,2%

58,7%

60,3%

Total

Tabela 15 – 3.º Ciclo, Matemática (Fonte: Pautas, Inovar)

Quanto à disciplina de Matemática, o valor de 48,6% registado em 2013/2014, no 7.º ano
de escolaridade, foi superado nos anos letivos seguintes, verificando-se uma evolução
constante dos alunos, até ao 9.º, em 2015/2016.
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Restantes disciplinas
7.º ano
Disciplinas

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Ciências Naturais

89,2%

81,3%

87,4%

75,9%

Educação Física

98,6%

100%

100%

97,0%

Educação Moral e Religiosa

100%

100%

100%

100%

Educação Musical

100%

100%

100%

100%

Educação Tecnológica

--

97,4%

--

--

Educação Visual

100%

99,3%

98,7%

98,5%

Espanhol

100%

97,4%

96,6%

100%

Expressão Plástica

100%

97,7%

93,4%

--

Físico-Química

72,3%

86,0%

81,8%

89,5%

Francês

80,2%

82,1%

89,1%

85,5%

Geografia

83,8%

64,7%

84,3%

84,2%

História

85,1%

81,3%

91,8%

88,7%

Inglês

79,1%

80,0%

92,5%

92,5%

Teatro
Tecnologias de Informação e
Comunicação

100%

100%

100%

97,5%

100%

97,3%

100%

97,0%

Tabela 16 – 7.º ano (Fonte: Pautas, Inovar)

Relativamente ao 7.º ano, nas disciplinas de Educação Física, Educação Visual, Espanhol,
Expressão Plástica, Teatro e TIC as percentagens aproximam-se de 100%, valor
alcançado em EMRC e Educação Musical.
Em Físico-Química, a uma percentagem de 72,3% em 2013/2014, sucederam-se, nos três
anos letivos seguintes, resultados sempre superiores a 80%; Geografia, embora tenha
obtido 64,7%, em 2014/2015, recuperou nos dois anos seguintes, e Ciências Naturais,
com resultados estáveis ao longo dos três anos iniciais, regrediu em 2016/2017.
8.º ano
Disciplinas

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Ciências Naturais

94,0%

96,4%

99,1%

94,2%

Educação Física

94,8%

100%

100%

100%

Educação Moral e Religiosa

100%

100%

100%

100%

Educação Musical

100%

100%

100%

100%

Educação Tecnológica

--

--

100%

--

Educação Visual

100%

100%

100%

100%

Expressão Plástica

--

--

100%

100%

Espanhol

96,1%

98,3%

100%

100%

Físico-Química

83,6%

100%

89,7%

87,8%

Francês

89,2%

79,2%

88,8%

95,5%

Geografia

83,6%

96,4%

88,8%

92,1%

História

96,3%

97,3%

95,7%

97,1%

Inglês

82,1%

91,0%

90,5%

92,1%
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TEATRO
Tecnologias de Informação e
Comunicação

91,2%

100%

100%

98,3%

100%

100%

100%

100%

Tabela 17 – 8.º ano (Fonte: Pautas, Inovar)

Quanto ao 8.º ano, o resultado mais baixo verificou-se na disciplina de Francês, em
2014/2015, com 79,2%, mas todos os restantes estão acima de 82,1%, de forma constante.
9.º ano
Disciplinas

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Ciências Naturais

82,7%

93,3%

100%

95,7%

Educação Física

99,1%

100%

100%

100%

Educação Moral e Religiosa

100%

100%

100%

100%

Educação Visual

96,4%

100%

100%

100%

Espanhol

100%

95,7%

98,1%

97,4%

Físico-Química

78,2%

84,9%

84,0%

87,1%

Francês

73,6%

94,5%

78,8%

85,7%

Geografia

96,4%

97,5%

84,0%

94,8%

História

91,8%

91,6%

96,2%

94,0%

86,4%

87,4%

91,5%

87,9%

Inglês

Tabela 18 – 9.º ano (Fonte: Pautas, Inovar)

No 9.º ano os resultados são inconstantes em diversas disciplinas.
Ensino Secundário Regular
Ano de
escolaridade
10.º ano

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

83,8%

87,1%

94,1%

92,9%

11.º ano

82,3%

96,3%

93,0%

94,4%

12.º ano

65,1%

60,0%

75,0%

73,0%

77,4%

81,1%

87,4%

87,5%

Total

Tabela 19 – Ensino secundário, Taxa de transição (Fonte: MISI)

De seguida, procede-se a uma análise sucinta do desempenho dos alunos do ensino
secundário, nas disciplinas sujeitas a exame no 11.º e 12.º anos.
Física e Química A
Ano de
escolaridade
10.º ano
11.º ano
Total

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

63,3%

77,6%

74,0%

84,8%

67,9%

87,0%

76,9%

90,0%

65,7%

81,7%

75,5%

87,4%

Tabela 20 – Física e Química A (Fonte: Pautas, Inovar)

A partir de 2014/2015, os resultados melhoram, contudo são inconsistentes, quer no 10.º
quer no 11.º anos.
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Biologia e Geologia
Ano de
escolaridade
10.º ano
11.º ano
Total

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

90,9%

86,2%

92,9%

100%

90,4%

97,3%

92,1%

97,1%

90,6%

90,5%

92,5%

98,5%

Tabela 21 – Biologia e Geologia (Fonte: Pautas, Inovar)

Só em 2014/2015, no 10.º ano a percentagem de sucesso é de 86,2%. Nos restantes anos
letivos os valores encontram-se acima de 90%.
Geometria Descritiva A
Ano de
escolaridade
10.º ano
11.º ano
Total

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

83,3%
-83,3%

-100%
100%

100%
-100%

90,0%
100%
95,0%

Tabela 22 – Geometria Descritiva A (Fonte: Pautas, Inovar)

Os resultados são muito satisfatórios, assinalando-se uma melhoria significativa a partir
de 2014/2015.
Matemática Aplicada às Ciências Socais e Humanas
Ano de
escolaridade
10.º ano
11.º ano
Total

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

90,0%
82,4%
87,2%

75,0%
82,1%
78,6%

96,2%
89,7%
92,9%

85,2%
74,1%
79,6%

Tabela 23 – Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Humanas (Fonte: Pautas)

Os resultados são oscilantes ao longo do quadriénio, havendo uma tendência de descida
do 10.º para o 11.º ano.
Geografia A
Ano de
escolaridade
10.º ano
11.º ano
Total

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

91,3%
56,5%
73,9%

93,3%
100%
97,1%

72,1%
93,8%
82,9%

97,4%
97,8%
97,6%

Tabela 24 – Geografia A (Fonte: Pautas, Inovar)

Na disciplina de Geografia A, os valores obtidos a nível do 10.º ano oscilam, sendo
2015/2016 um ano crítico, uma vez que se verificou um desfasamento de 21,2 pontos
percentuais, relativamente ao ano letivo anterior.
Espanhol
Ano de
escolaridade
10.º ano
11.º ano
Total

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

-100%
100%

Tabela 25 – Espanhol (Fonte: Pautas, Inovar)

Nesta disciplina atinge-se sucesso pleno no quadriénio em análise.
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Filosofia
Ano de
escolaridade
10.º ano
11.º ano
Total

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

90,0%
90,0%
90,0%

97,7%
93,1%
95,6%

87,9%
85,7%
86,8%

88,1%
97,6%
92,9%

Tabela 26 – Filosofia (Fonte: Pautas, Inovar)

Na disciplina de Filosofia, as taxas de sucesso situam-se acima de 90% em todos os anos
do quadriénio, à exceção do ano letivo 2015/2016.
Português
Ano de
escolaridade
10.º ano

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

96,3%

86,2%

91,2%

91,8%

11.º ano

92,7%

97,3%

92,9%

94,1%

12.º ano

90,8%

97,4%

93,6%

100%

Total

93,4%

93,2%

92,5%

95,3%

Tabela 27 – Português (Fonte: Pautas, Inovar)

A Português, a incidência da taxa de sucesso situa-se acima de 90%, com exceção do 10.º
ano de escolaridade no ano letivo de 2014/2015.
Matemática A
Ano de
escolaridade
10.º ano

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

75,5%

71,2%

71,4%

81,0%

11.º ano

61,5%

75,6%

72,1%

86,5%

12.º ano

90,0%

74,5%

87,2%

90,0%

Total

75,5%

73,5%

76,9%

85,9%

Tabela 28 – Matemática A (Fonte: Pautas, Inovar)

Na generalidade, regista-se progressão ao longo do quadriénio, todavia inconstante.
História A
Ano de
escolaridade
10.º ano

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

94,1%

79,3%

67,4%

92,6%

11.º ano

93,1%

100%

85,7%

91,7%

12.º ano

94,4%

88,5%

100%

96,4%

Total

95,7%

89,3%

84,4%

93,6%

Tabela 29 – História A (Fonte: Pautas, Inovar)

Verificam-se oscilações no quadriénio e nos diferentes anos de escolaridade, sendo o 10.º
ano aquele em que se apuram percentagens díspares.
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Ensino Não Regular
Ensino Vocacional
Básico
Alunos que concluíram
dentro do prazo
N.º
%
10
83%

Nº de Alunos
inscritos

Ano letivo
2016/2017

14

Alunos que prosseguiram
estudos
N.º
%
9
90%

Alunos
transferidos
N.º
2

Tabela 30 – Ensino Vocacional Básico (Fonte: Coordenação do ensino vocacional)

De 14 alunos inscritos no nono ano, 2 foram transferidos e 10 concluíram com sucesso e
dentro do prazo regular, o que corresponde a uma taxa de conclusão de 83 %, uma vez
que 2 alunos (com mais de dezoito anos) não concluíram.
Secundário
Ano letivo

2016/2017

Nº de
aluno
inscritos

Curso

Restauração
Manutenção
Industrial

Alunos que
concluíram dentro
do prazo
Nº
%

Alunos que
p rosseguiram
estudos
Nº
%

Nº

%

Nº

Alunos
Empregados

Alunos
Desistentes

7

5

71 %

1

20 %

2

40%

2

11

5

45 %

2

40 %

3

27%

2

Tabela 31 – Ensino Vocacional Secundário (Fonte: Coordenação do ensino vocacional)

Dos 18 alunos inscritos, apenas 10 é que concluiram dentro do prazo, pelo que a taxa
média de conclusão é de 56%. Posteriormente, 4 alunos realizaram exames em época
especial para conclusão do curso.
Ensino Profissional
Alunos que
concluíram dentro
do prazo
Nº
%

Alunos que
p rosseguiram
estudos
Nº
%

Ano letivo

Nº de alunos
inscritos
12.ºano

Nº

%

2013/2014

27

23

85,2%

5

21,7%

10

55,6%

2014/2015

16

9

56,3%

0

0%

4

44,4%

2015/2016

29

24

82,8%

5

20,8%

12

63,2%

2016/2017

24

16

66,7%

3

18,8%

11

45,8%

Alunos empregados

Tabela 32 – Ensino Profissional (Fonte: Coordenação do ensino profissional)

No ano letivo 2016/2017 estavam 24 alunos inscritos no 12.º ano, distribuídos por dois
cursos profissionais, dos quais 16 concluíram com sucesso e dentro do prazo regular, o
que corresponde a uma taxa de conclusão de 66,7%. Destes, 18,8 % prosseguiram
estudos. Neste momento a taxa de empregabilidade é de 45,8%.
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Ano letivo

2017/2018

Receção

Alunos que não
concluíram dentro
do prazo **
1

Automação

7

Curso

2016/2017

Até 4 módulos para
conclusão

Mais de 4 módulos
para conclusão

1

0

3

4

Tabela 33 – Ensino Profissional (Fonte: Coordenação do ensino profissional)

A taxa média de conclusão foi 66,7%. Três alunos do curso Profissional Técnico de
Eletrónica, Automação e Computadores apresentam-se a exame em épocas especiais para
conclusão do curso. Em Receção apenas 1 aluno realizará um exame para conclusão.
Neste curso, a taxa de sucesso é bastante superior ao de Automação.

Ano letivo

Nº de
alunos
inscritos

Nº

%

Alunos que
mudaram de
curso
Nº

Alunos que
transitaram

Alunos desistentes
(+ 18 anos a
trabalharem)
Nº

2015/2016

59

47

79,6%

2

10

2016/2017

63

53

84%

5

5

Tabela 34 – Ensino Profissional (Fonte: Coordenação do ensino profissional)

Tomando em atenção todos os cursos profissionais, houve maior sucesso na taxa de
transição, merecendo, igualmente, menção a diminuição da taxa de desistência.
1.2. Resultados da avaliação externa
Comparando o alinhamento das notas internas do Agrupamento com as notas internas
atribuídas pelas outras escolas do país a alunos com resultados semelhantes nos exames,
verifica-se que aquelas se encontram sempre desalinhadas para baixo, embora em 2015 e
2016 se tenha recuperado.

Gráfico 1 – Alinhamento das notas internas com as notas de outras escolas do país (Fonte: infoescolas.mec.pt)

Ao analisar a percentagem de alunos que obtêm positiva nos exames nacionais do 12.º
ano após um percurso sem retenções nos 10.º e 11.º anos, verifica-se, no ano letivo
2014/2015, uma discrepância acentuada, sendo anulada no ano letivo seguinte, com o
valor de 46%, a par com os alunos do país no mesmo contexto.
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Gráfico 2 - Percentagem de alunos com positiva nos exames nacionais do 12.º ano após um percurso sem retenções no 10.º e 11.º
(Fonte: infoescolas.mec.pt)

No quadriénio, os resultados da classificação de exame evidenciam alguma instabilidade,
dado que apenas em 2015/2016 os mesmos se encontram em linha com os das outras
escolas.
Dado não ter havido exames de 4.º e 6.º anos nos dois últimos anos, a análise do
quadriénio recai sobre o 9.º e o 12.º anos.
Ano de
escolaridade

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

4.º

3,5

3,7

--

--

6.º

3,3

3,5

--

--

9.º

3,5

3,4

3,4

3,1

12.º

13,0

11,5

12,3

11,1

Tabela 35 – Média do exame de Português (1ª fase) (Fonte: PFEB/ENEB/ENES/INOVAR)

No exame final de Português do 3.º ciclo, os resultados mantiveram-se estáveis nos três
primeiros anos, mas desceram em 2016/2017.
No 12.º ano, os resultados têm sido inconstantes, registando-se o pior resultado em
2016/2017.
Ano de
escolaridade

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

4.º

3,6

3,6

--

6.º

3,5

3,6

--

9.º

3,6

3,5

3,6

2,8

12.º

13,4

13,5

13,7

12,0

Tabela 36 – Média do exame de Matemática (1ª fase) (Fonte: PFEB/ENEB/ENES/INOVAR)

No exame final de Matemática do 3.º ciclo e do secundário, os resultados mantiveram-se
estáveis nos três primeiros anos, registando-se o pior resultado em 2016/2017.
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3.º Ciclo do Ensino Básico
Disciplina

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Português

77,7%

86,6%

67,0%

76,9%

Matemática

67,0%

67,9%

56,7%

56,1%

Tabela 37 – Resultados das provas finais nacionais do 9.º ano (1ª fase) (Fonte: Pautas / Inovar)

Os resultados obtidos no 9.º ano de escolaridade mostram que a taxa de sucesso na
disciplina de Matemática ultrapassou a taxa definida no PE, 60%, nos dois primeiros anos
do quadriénio, sendo inferior nos dois últimos anos.
Já na disciplina de Português, para uma taxa de sucesso definida de 80%, apenas no ano
letivo 2014/2015, se verificou um valor superior à mesma, registando-se nos dois últimos
anos letivos um valor bastante inferior ao definido.
11.º ano de escolaridade

No 11.º ano, os alunos realizam exames nacionais às disciplinas abaixo indicadas.
Disciplina

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Física e Química A

48,9%

47,8%

60,0%

47%

Biologia e Geologia

58,8%

23,8%

37,8%

40%

Geometria Descritiva A

--

100%

--

91%

Matemática Aplic. às Ciências Soc.

66,7%

89,7%

80,0%

53%

Geografia A

85,7%

76,9%

100%

56%

Espanhol

100%

81,8%

81,8%

77%

Filosofia

--

33,3%

50,0%

38%

Economia A

--

--

--

50,0%

Tabela 38 – Resultados dos exames nacionais do 11.º ano (1ª fase) (Fonte: Pautas / Inovar)

Para as diferentes disciplinas constituintes do currículo do 11.º ano de escolaridade,
verificam-se mais uma vez oscilações nos resultados, variando os valores de forma
significativa de ano para ano na mesma disciplina e entre disciplinas.
12.º ano de escolaridade

No 12.º ano, os alunos realizam exames nacionais às disciplinas abaixo indicadas.
Disciplina

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Português

87,3%

26,7%

72,4%

55,5%

Matemática A

55,6%

51,6%

71,4%

60,1%

História A

38,9%

51,6%

69,0%

51,3%

Tabela 39 – Resultados dos exames nacionais do 12.º ano (1ª fase) (Fonte: Pautas / Inovar)

O desempenho dos alunos nas avaliações externas mantém, na generalidade, uma linha
de tendência muito irregular, não atingindo as taxas de sucesso definidas no PE.
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1.3. Qualidade do sucesso
Ano de Escolaridade

Ensino regular
2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Metas PE

1.º Ano

100%

100%

100%

100%

--------

2.º Ano

93,0%

89,5%

88,4%

97,7%

95%

3.º Ano

97,2%

99,2%

100%

100%

98%

4.º Ano

100%

99,3%

99,2%

99,2%

99%

5.º Ano

90,8%

95,2%

99,2%

98,5%

94%

6.º Ano

94,0%

97,7%

98,4%

99,3%

96%

7.º Ano

78,2%

75,2%

89,3%

89,5%

88%

8.º Ano

88,2%

89,0%

95,7%

95,7%

90%

9.º Ano

84,9%

91,7%

80,4%

90,5%

92%

10.º Ano

90,2%

88,0%

94,1%

92,9%

85%

11.º Ano

90,8%

97,5%

93,0%

93,3%

85%

12.º Ano

65,1%

60,0%

75,0%

73,0%

65%

Tabela 40 – Qualidade do Sucesso Ensino Regular (Fonte: Pautas / Inovar)

No 1.º Ciclo, a maior oscilação na taxa de sucesso, sendo em simultâneo a mais baixa,
acontece no 2.º ano de escolaridade, situando-se entre 88,4% e 97,7%.
No 2.º ciclo, 5.º e 6.º anos, a percentagem de sucesso é superior a 90% no quadriénio,
registando-se sempre progressão.
No 3.º ciclo, só o 7.º ano ainda não conseguiu atingir a percentagem de 90%, no entanto,
os progressos neste ano de escolaridade têm sido significativos – de 78,2% em 2013/2014
a 89,5% em 2016/2017.
No ensino secundário, as percentagens estão acima de 90% no 10.º e 11.º, com exceção
do 10.º ano, em 2014/2015.
No 12.º ano constata-se a percentagem de sucesso mais baixa de todo o ensino regular,
não ultrapassando os 75%.
Tomando como referência as metas traçadas no PE, verifica-se que o sucesso alcançado
ao longo do quadriénio evoluiu de forma significativa, exceto no 9.ºano. Este é também
o ano de escolaridade em que se verificam maiores oscilações de resultados, registandose uma quebra acentuada no ano letivo 2015/2016.
No ensino não regular não há valores contínuos para estabelecer uma comparação
rigorosa, com exceção do Profissional (3.º ano), em que há registos percentuais dos quatro
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anos letivos. Porém, as variações são muito significativas e irregulares, não tendo sido
atingida a meta definida no PE (70%).
Ensino não regular

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Metas PE

Voc. 2.º Ciclo (Duração: 1 ano)

--

91,0 %

--

--

--

Voc. 3.º Ciclo (Duração: 1 ano)

--

100%

--

--

--

Voc. 3.º Ciclo (2.º ano)

--

100%

--

83,3%-

--

CEF - Tipo 2 (2.º ano)

--

69,2 %

--

--

--

Voc. – Secund (2.º. ano)

--

61,5%

--

55,6%

--

Profissional (3.º ano)

70,4%

56,3%

82,8%

62,5%

70%

Tabela 41 – Qualidade do sucesso Ensino não Regular (Fonte: MISI)

Foram desenvolvidas atividades/ações dirigidas a todos os níveis de ensino, desde o préescolar até ao ensino secundário, salientando-se de forma particular o conjunto de
iniciativas que decorreram, ao longo de 2016/2017, tendo como público-alvo os Pais/
Encarregados de Educação.
O trabalho cooperativo e a articulação sistemática entre os vários intervenientes
educativos, entidades exteriores, o SPO e a Educação Especial têm funcionado como
estratégias facilitadoras de uma operacionalização mais adequada e eficaz na intervenção
junto dos alunos.
Conforme reflexão já realizada em anos anteriores, mais uma vez se constata que a
intervenção do SPO do Agrupamento é bastante abrangente e diversificada (anexo 1),
quer ao nível dos vários domínios em que exerce a sua ação, procurando atuar de forma
mais precoce, quer na sinalização, ou ainda na implementação de medidas, em
colaboração com o grupo de Educação Especial e outros serviços e entidades.
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Consulta Psicológica
Individual
Orientação Escolar e
Profissional
Apoio Psicopedagógico
Grupo/turma

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Gráfico 3- Atividades SPO
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De assinalar, ainda, um aumento das situações sinalizadas à Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens (CPCJ) em risco, o que tem implicado uma articulação constante e
próxima entre estes dois serviços (SPO/CPCJ), bem como com outras entidades externas,
nomeadamente, o Tribunal de Família e Menores, o Hospital Infante D. Pedro, o Centro
de Saúde e outras equipas.
Este trabalho atento e articulado e a implementação de medidas preventivas tem tido um
resultado efetivo ao nível da desistência e abandono escolar, tal como se pode confirmar
pela análise abaixo explicitada.

Pré – escolar

2013/2014
Anulação de Excluídos por
matrículas
faltas
5,7%
--

2014/2015
Anulação de Excluídos por
matrículas
faltas
6,3%
--

2015/2016
Anulação de Excluídos por
matrículas
faltas
4,2%
--

2016/2017
Anulação de Excluídos por
matrículas
faltas
5,8%
--

0,0%

0,1%

0,1%

0,0%

0,1%

0,3%

0,1%

0,1%

CEF – Tipo

5,3%

0,0%

0,0%

0,0%

--

--

0,0%

0,0%

Voc. – Básico

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Voc. - Secundário

0,0%

0,0%

0,0%

23,1%

10,7%

3,6%

0,0%

0,0%

Profissionais

9,5%

0,0%

1,3%

0,0%

2,4%

0,0%

4,4%

0,0%

Ensino Regular

Tabela 42 – Abandono escolar (Fonte: MISI)

Assim, no âmbito das suas funções, tem-se verificado que o SPO se encontra presente nas
várias estruturas do Agrupamento, respondendo, cada vez mais, a um maior número e
diversidade de solicitações da comunidade educativa.
Tendo em atenção os alunos com NEECP, verifica-se um acréscimo substancial, no
quadriénio (Gráfico 4), passando de 91, no ano letivo 2013/2014, para 150 em 2016/17.
De facto, a identificação precoce de situações de risco é uma prática consolidada, sendo
este aumento de 59 alunos essencialmente fruto de referenciações/avaliações
especializadas, que continuam a ter maior expressão no primeiro ciclo.

160
140
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100
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Gráfico 4 – Evolução do número de alunos com NEECP(Fonte: Educação Especial)
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Gráfico 5 – Referenciações (Fonte Educação Especial)

As situações de insucesso dos alunos com NEECP são diminutas (tabela 43), uma vez que
todos os valores se apresentam acima de 81%, ao longo do quadriénio, em todos os níveis de
ensino, atingindo o sucesso maior expressão no último ano.
1.ºCEB

2.ºCEB

3.ºCEB

SEC

2013/14

93,3%

96,6%

82,8%

90,9%

2014/15

88,9%

97,0%

89,7%

100%

2015/16

84,6%

100%

92,9%

100%

2016/17

100%

100%

98,2%

96,0%

Tabela 43 – Evolução do sucesso dos alunos (Fonte: Educação Especial)
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2. Resultados Sociais
No PAM foram definidas três Ações de Melhoria (AM) conducentes ao combate à
indisciplina (AM4; AM5; AM6) e uma ao fomento da participação dos alunos na vida
escolar (AM2). A sua presença nos diversos órgãos e a representação nos conselhos de
turma constitui uma prática consolidada e foram dados passos importantes que
conduziram à eleição da Associação de Estudantes (AM3).
O tempo de Cidadania e Integração revelou-se um espaço privilegiado de análise e
reflexão sobre valores cívicos, bem como de direitos e deveres dos alunos integrados
numa turma e numa comunidade escolar. Foi essencial para trabalhar e divulgar
comportamentos assertivos, desenvolvendo competências a nível social, incentivando a
cidadania e repercutindo-se transversalmente no desempenho dos alunos.
Refira-se, igualmente, a capacidade de mobilização de todos os atores para a intervenção
cívica, ações de solidariedade, que contribuem para o desenvolvimento pessoal, um dos
propósitos subjacentes à missão da Escola, a qual toma forma em trabalho voluntário
junto de instituições do município, de integração de alunos estrangeiros e com
necessidades educativas especiais.
O impacto do trabalho desenvolvido pelo Agrupamento afere-se também pela colocação
dos alunos no ensino superior, com percentagem acima de 80%. Em 2016/2017, 49%
entraram no curso que escolheram como primeira opção (tabela 44, gráfico 6) e pelo
feedback de ex-alunos que são convidados para palestras onde dão retorno dos seus
sucessos académicos e profissionais.

2013/2014

1ª Fase

2ª Fase

Nº de alunos inscritos para exame

158

89

Apresentaram candidatura

42

8

Foram colocados

40

4

Nº de alunos inscritos para exame

157

83

Apresentaram candidatura

33

8

Foram colocados

31

5

Nº de alunos inscritos para exame

211

101

Apresentaram candidatura

78

28

Foram colocados

71

16

Taxa de
colocação
88,0%

2014/2015

Taxa de
colocação
87,8%

2015/2016

Taxa de
colocação
82,1%
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2016/2017

Nº de alunos inscritos para exame

204

106

Apresentaram candidatura

70

22

Foram colocados

65

12

Taxa de
colocação
83,7%

Tabela 44 – Acesso ao Ensino Superior (Fonte: ENES)

Gráfico 6 – Acesso ao Ensino superior, opções – 1ª Fase (Fonte: ENES)

Entende-se que o ambiente escolar resultante de uma ação concertada dos docentes e não
docentes é propício às aprendizagens dos alunos e ao seu sucesso pessoal, social e
profissional.
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3. Reconhecimento da Comunidade
Partindo da premissa de que a satisfação é uma condição essencial para a realização de
um trabalho de qualidade e para o desenvolvimento integral de cada um, no final do
quadriénio foi aplicado um segundo questionário à comunidade escolar, elaborado pela
equipa de autoavaliação, que pretendeu medir a evolução do grau de satisfação da
comunidade educativa.
Esta avaliação, tal como na primeira aplicação, recaiu sobre uma população abrangente,
constituída por alunos, pais ou encarregados de educação, professores e funcionários.
Os questionários aplicados contêm o mesmo tipo de questões para as diferentes
populações, embora adaptados aos diferentes intervenientes, e foram respondidos na
plataforma Moodle.
A equipa de autoavaliação seguiu a sugestão veiculada pelos departamentos e, para
resposta aos questionários do pessoal docente, foi preferencialmente utilizada a hora
semanal de trabalho colaborativo. Desta forma, a nível da participação dos atores
educativos, como respondentes aos questionários de satisfação, melhorou a participação
do pessoal docente, contudo foi menos satisfatória a dos encarregados de educação, com
grande expressividade no ensino não regular (anexo 2).

Gráfico 7 – Questionários de satisfação- Taxa de adesão (Fonte: Questionários)

Globalmente, os resultados foram considerados positivos, mesmo quando se reconhecem
áreas críticas no funcionamento e desempenho do Agrupamento, nomeadamente por parte
do pessoal não docente. Para que as análises particulares possam ter lugar, fazem parte
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integrante deste relatório os anexos onde se incluem os dados recolhidos dos
questionários.
Para os alunos do 4.º ano, o grau de satisfação é muito elevado nos três parâmetros –
Satisfação Global, Desempenho dos Professores e Desempenho dos Assistentes
Operacionais. Como menos positivo, com um grau de concordância menos elevado, é
assinalado o comportamento dos alunos nas Atividades Extracurriculares (anexo 3).
Os alunos dos restantes ciclos não evidenciam um grau de satisfação tão positivo,
contudo, relevam a promoção de apoios educativos para combater o insucesso escolar e
o funcionamento da biblioteca (anexo 4).
Por sua vez, os encarregados de educação apresentam um elevado grau de satisfação, que
registou uma subida significativa do primeiro para o segundo momento de aplicação dos
questionários (anexo 5).
Relativamente aos docentes, assinala-se uma evolução positiva no Desempenho Global
do Agrupamento. No parâmetro Satisfação com a Liderança e os Sistemas de Gestão, o
grau de satisfação desce, mantendo-se apenas no que respeita a promoção de mecanismos
de acompanhamento e avaliação da execução do PE e do Plano Anual de Atividades
(PAA) pelo Conselho Geral. Já um valor inferior a 80% avalia a valorização e divulgação
do esforço e do sucesso profissional dos docentes como forma de incentivar o seu
desenvolvimento e responsabilidade. Inscreve-se um menor grau de satisfação ao nível
do Envolvimento dos Docentes no Agrupamento e no Desenvolvimento de Competências,
sendo o item preparação dos alunos para o prosseguimento de estudos e para a vida
ativa o que apresenta o valor mais elevado (84,5%). No que diz respeito à adequação do
espaço de atendimento dos encarregados de educação, bem como ao serviço de portaria
e telefone, o grau de Satisfação com os Equipamentos e Serviços desceu
significativamente, contudo o serviço prestado pela biblioteca escolar regista um grau de
satisfação acima de 90%. Os níveis de motivação mantêm-se quando se trata de sugerir
melhorias, mas declinam no que respeita a participação nas atividades ou em projetos de
mudança no Agrupamento (anexo 6).
No caso do pessoal não docente, o grau de satisfação regista decréscimo nos diferentes
itens em análise, situando-se os valores entre 63,2% no que respeita ao envolvimento do
pessoal não docente nos processos de tomada de decisão e 78,1% relativamente ao
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desenvolvimento de trabalho em equipa (anexo 7).
Os resultados apurados espelham o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo
Agrupamento, que tem sido reforçado junto da comunidade local, através do seu
envolvimento em iniciativas várias e da adesão a diversos projetos.
Cumprindo os princípios consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo, o PE orienta
a ação do Agrupamento no sentido de responder às necessidades resultantes da realidade
social que o envolve. Como tal, tem vindo a desenvolver atividades e a implementar
estratégias que permitem assegurar essa resposta efetiva. Os cursos de Educação e
Formação de Adultos (EFA) são disso um bom exemplo. Já em relatórios anteriores se
procedeu à sua avaliação, pelo que apresentamos os resultados ora obtidos no último ano
letivo.
Ano letivo 2016/2017
Alunos inscritos no início ano
letivo:
Alunos inscritos
no final do ano

EFA_S-tipo A_Turma_ A (3.º ano) Cod.
SIGO 6763809 13
13

letivo:
Formandos /Desistentes

9

66,2%

Formandos /Certificados

4

30,8%

13

100%

Totais

Tabela 45 – Educação e Formação de Adultos, 3.º ano (Fonte: Coordenação do EFA)

Estes dados referem-se a uma turma de continuação, com 13 formandos, inscritos no
início do ano. Desses 30,8% foram certificados. Relativamente ao valor apresentado na
tabela de formandos por certificar, saliente-se que o mesmo resulta da desistência de nove
que não deram continuidade ao percurso formativo.
Ano letivo 2016/2017
Alunos inscritos no início ano letivo

EFA_S-tipo A_Turma_ B (2.º ano) Cod.
SIGO 8350033 15

Alunos inscritos no final do ano
letivo:

16

Formandos /Desistentes

1

6,3%

Formandos/Transitados

13

81,3%

Formandos /Certificados

2

12,5%

16

100%

Totais

Tabela 46 – Educação e Formação de Adultos, 2.º ano (Fonte: Coordenação do EFA)

No início de 2016/2017, constituiu-se uma turma de continuidade integrada por 15
formandos, tendo surgido entretanto mais um. Pode concluir-se que a percentagem que
transitou foi elevada, atingindo 81,3%, havendo, no entanto, uma desistência e a
certificação de dois formandos.
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Ano letivo 2016/2017
Alunos inscritos no início ano
letivo:
Alunos inscritos
no final do ano
letivo:

EFA_S-tipo A_Turma_ C (1.º ano) Cod.
SIGO 8480482 36
43

Formandos /Desistentes

15

34,9%

Formandos/Transitados

13

34,9%

Formandos /Certificados

15

30,2%

43

100%

Totais

Tabela 47 – Educação e Formação de Adultos, 1.º ano (Fonte: Coordenação do EFA)

A tabela tem por base uma turma de iniciação no seu primeiro ano de formação, com 36
formandos inscritos no início do ano letivo sendo, no final, 43. Foram certificados 30,2%
dos formandos; 34,9% mantiveram-se em processo de avaliação, tendo transitado. A
percentagem de 34,9% diz respeito a formandos que não deram continuidade ao seu
percurso formativo.
O estabelecimento de protocolos e parcerias tem sido outra das prioridades, uma vez que
através dele a escola se abre ao exterior interagindo com diversos agentes e determinando
a integração dos alunos na vida ativa. Neste âmbito, nos anos letivos 2015/2016 e
2016/2017 foram mantidos os protocolos já existentes e assinados mais 22 (anexo 8),
tendo em conta as novas ofertas de escola nos cursos profissionais e o aumento de número
de alunos nestes cursos. Para além disso, a parceria com o poder local bem como com a
Universidade de Aveiro é estreita, o que tem vindo a propiciar nos alunos o gosto pela
aprendizagem quer académica quer empírica, o aperfeiçoamento de conhecimentos
científicos e tecnológicos, e os tem levado a descobrir novos horizontes não só no que
respeita à sua formação, mas também ao seu papel como cidadãos responsáveis.
A cooperação com outras escolas europeias arraiga-se através de projetos como Erasmus+
(anexo 9), que têm como objetivos principais combater o abandono escolar e o insucesso,
aprender de forma ativa e empreendedora, promover a inclusão e a equidade permitindo,
assim, proporcionar a oportunidade de aprender através da interação, com o objetivo de
usar caminhos mais práticos para ajudar os alunos mais desmotivados e dotá-los de
ferramentas para melhorar as suas oportunidades de emprego no futuro e estar em
contacto com outras culturas, o que representa um contributo significativo para o seu
desenvolvimento pessoal.
Igualmente relevante tem sido o reforço da articulação entre as escolas do Município de
Ílhavo, quer no que respeita à rede escolar quer ao plano de formação, bem como o
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comprometimento na participação das associações de pais das escolas do Agrupamento.
De forma clara, o PAA, instrumento que expressa globalmente as intenções do
Agrupamento na realização de um conjunto de ações que motivem toda a comunidade
educativa para a concretização de um projeto comum, evidencia o seu contributo para as
prioridades de intervenção constantes do PE. A participação ativa e regular de todos - de
253 atividades propostas foram aprovadas 251 e realizadas 246 - é disso reveladora.
Algumas atividades, nomeadamente as da Escola Aberta, contaram com o envolvimento
das várias escolas na sua planificação, com o objetivo de promover a interação entre os
alunos dos diferentes estabelecimentos. Por outro lado, deve-se salientar que houve lugar
à repetição de atividades em mais do que um estabelecimento de ensino, nomeadamente
efemérides e dias comemorativos. Na sua preparação, registou-se o empenho das
diferentes estruturas do Agrupamento, a disponibilidade dos professores e a receptividade
de alguns alunos. O impacto de todas as atividades na comunidade local, possível graças
à disponibilidade do pessoal docente e não docente, tem tido a prestimosa colaboração
dos jornais e da rádio locais.
Concluiu-se, todavia, que a participação e o empenho dos alunos, principalmente os do
secundário, na organização, planificação e dinamização das atividades e projetos foi
reduzida, daí que se entenda que deverá ser um aspeto a trabalhar.
Por parte da direção do agrupamento, tem havido o reconhecimento do pessoal docente
através da divulgação das atividades desenvolvidas no seio da comunidade escolar,
sempre que há alunos premiados e professores que os acompanham, em projetos que
valorizem a escola no exterior ou ainda em participações exteriores à escola em que
tenham sido distinguidos.
No que respeita o pessoal não docente, procede-se igualmente ao reconhecimento do
trabalho desenvolvido e cumprido nas suas áreas de serviços, incentivando a sua
participação ativa, valorizando as medidas propostas e o seu resultado. Em reunião, são
divulgadas as boas práticas que levam a um melhor funcionamento de cada setor.
No que concerne os alunos, para além do reconhecimento conferido pelos prémios Dr.
Humberto Rocha (melhor aluno a Português e Matemática no 12.º ano), Associação de
Pais (melhor aluno do secundário) e Engenheiro António Pascoal (aluno que conclua o
12.ºano com a melhor média final), os Quadros de Honra e Mérito reconhecem a
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qualidade das aprendizagens e os resultados de excelência obtidos e destacam a sua
construção pessoal e cívica. Anualmente, em cerimónia pública, entregam-se estas
distinções.
Da análise do acompanhamento do percurso dos alunos, ao longo do quadriénio,
verificou-se um número bastante significativo de distinções nestes quadros.
No 1.º ciclo, os alunos integram, essencialmente, o Quadro de Honra, sendo de registar o
número expressivo de 509 alunos. No 2.º ciclo, há um extraordinário aumento do número
de alunos a integrarem os Quadros de Mérito e Honra e Mérito, para além do Quadro de
Honra, o que pode indiciar um maior empenho tanto ao nível do saber/saber fazer bem
como do saber ser. No 3.º ciclo mantém-se a tendência verificada no ciclo anterior,
registando-se, no entanto, um decréscimo significativo no ensino secundário (anexo 10).
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B - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO
1. Planeamento, articulação e práticas de ensino
Pela análise efetuada, existe planificação do ensino que garante a articulação, a
sequencialidade das aprendizagens, a apreciação do cumprimento das planificações e a
definição de estratégias de ensino diferenciadas face à heterogeneidade dos alunos e aos
recursos disponíveis, assegura-se o grau de cumprimento das planificações e a reflexão
sobre metodologias e práticas de ensino.
A articulação horizontal é realizada no planeamento das atividades, em sede de conselho
de turma, designadamente na organização das visitas de estudo e no desenvolvimento de
alguns projetos.
Por sua vez, a articulação vertical, apoiada em reuniões periódicas entre os diretores de
turma e professores dos diferentes ciclos, conduz à consolidação da partilha de
informações sobre as crianças/alunos ao transitarem de ciclo. Como tal, deve ser alvo de
consolidação, tornando-se numa prática efetivamente instituída, como se apresenta na
AM8.
Confirma-se, ainda, a adequação das atividades educativas e de ensino às capacidades e
ritmos de aprendizagem das crianças/alunos, no sentido da diferenciação pedagógica, no
apoio à aprendizagem e no desenvolvimento de mecanismos para a recuperação nas
disciplinas em que os alunos não obtêm sucesso, como é o caso das tutorias, das
coadjuvações, das salas de estudo e do apoio ao estudo, que têm tido bastante aceitação
por parte dos alunos e encarregados de educação, como se constata nos questionários de
satisfação.
A reflexão sobre a prática letiva conduz a redefinição de estratégias, a diversificação de
estratégias de ensino e atividades a desenvolver em sala de aula, incentivando a promoção
de trabalho de pesquisa, projetos para resolução de problemas, apresentações orais,
atividades experimentais e à utilização das tecnologias da informação e da comunicação.
É no trabalho colaborativo entre docentes/professores titulares/educadores, que lecionam
o mesmo nível e a mesma disciplina, que se consubstancia a reflexão sobre metodologias
e práticas de ensino, visando a melhoria das aprendizagens, a elaboração e ajuste dos
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critérios de avaliação de disciplina por ciclo, instrumentos de avaliação e respetivos
critérios de classificação/correção e, sempre que necessário, a análise e melhoria desses
instrumentos.
No âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE), Medida 1
– Passo a Passo – , as atividades a desenvolver foram realizadas parcialmente, devido a
constrangimentos devidamente identificados, contudo os objetivos a curto prazo foram
alcançados pois as metas a atingir foram ultrapassadas.
Na Medida 2 – Eu faço, eu aprendo – a coadjuvação nas disciplinas de Português,
Matemática, Inglês, História e Geografia de Portugal e Ciências Naturais do 5.º ano
revelou-se importante na consecução das taxas de sucesso, favorecendo um ensino de
melhor qualidade, o que se alcançou através do trabalho colaborativo e da articulação
entre o professor titular e o professor coadjuvante.
Na Medida 3, - Sou capaz -, foram encontradas dificuldades na implementação da
Turma+, que se prenderam essencialmente com comportamentos inadequados e
dificuldade de articulação com os professores envolvidos.
Como medida considerada no Plano de Ação Estratégica, deve, ainda, ser salientada a
Oferta Complementar “Cidadania e Integração” como um espaço facilitador de aquisição
de valores e competências no 2.º e 3.º ciclos. Os resultados foram bastante relevantes,
pelo que foi considerada a necessidade da sua implementação no 10.º ano.
Também, no 2.º ciclo, o Apoio ao Estudo a Português e Matemática, o Apoio ao Estudo,
de caráter geral e o Programa de Tutoria se repercutiram significativamente no
desempenho dos alunos.
No 3.º ciclo, os Apoios Pedagógicos Acrescidos, as salas de estudo do 9.º ano nas
disciplinas de Português e Matemática e as salas de estudo de disciplinas não sujeitas a
avaliação externa são medidas essenciais para o sucesso dos alunos. A implementação do
Programa de Tutoria e do apoio tutorial específico, no âmbito do Despacho normativo
n.º4-A/2016, permitiu auxiliar os alunos na apropriação de técnicas e hábitos de estudo e
apoiá-los no processo de aprendizagem.
As bibliotecas escolares desempenham, igualmente, um papel importante na dinamização
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de diversas atividades enquanto polo aglutinador de diferentes saberes. Para tal
contribuem variadas exposições, nomeadamente sobre autores e sobre diferentes culturas,
e palestras. Na última avaliação externa, referia-se uma lacuna no que respeitava a ação
dirigida à promoção da articulação curricular, o que será alvo de uma ação de melhoria
no PAM da Bibliotecas Escolares 2017/2018.
Frequentemente procuram-se respostas através do encaminhamento para o SPO e
Educação Especial, que proporcionam apoios às crianças/alunos com NEECP, partindose da monitorização dos percursos de aprendizagem e dos resultados escolares.
Os planos estratégicos referentes aos anos em análise têm vindo a contemplar o apoio e
acompanhamento dos alunos com NEECP, fundamentalmente pela implementação das
medidas consignadas no Plano Educativo Individual (PEI), dando-lhe prioridade através
da afetação de recursos humanos, nomeadamente na aplicação dos apoios pedagógicos
personalizados. Deste modo, a gestão do crédito horário é prioritariamente canalizado
para os alunos com NEECP, visando o desenvolvimento do seu potencial biopsicossocial
e a sua participação na vida escolar.
Para além da relação próxima dos docentes de Educação Especial com os educadores do
pré-escolar e 1.ºciclo na deteção das situações de alunos com problemas de aprendizagem,
a AM 9 tem contribuído para a implementação de respostas de âmbito mais alargado e
para a referenciação o mais precoce possível. Continua a ser no 1.º ciclo que, após uma
intervenção diferenciada, é sinalizada a maioria das NEECP. No entanto, de acordo com
os dados, nos últimos três anos tem havido situações que apenas são detetadas no 3.º ciclo
(anexos 11 e 12). Este facto tem sido alvo de análise do grupo de Educação Especial e
SPO.
As limitações do domínio cognitivo continuam a ser as mais expressivas. Os problemas
ao nível da linguagem, nos quais também se inserem os alunos com diagnóstico de
dislexia, apresentam um aumento exponencial no ano letivo 2016/2017, o que se deve ao
facto de haver uma avaliação mais rigorosa relativamente à problemática.
O Apoio Pedagógico Personalizado (APP) é uma das medidas mais utilizadas, o que
permite a operacionalização de uma intervenção centrada no aluno, recorrendo à
diferenciação em sala de aula, implementação de estratégias de estímulo e reforço das
competências e aptidões, e a antecipação e reforço da aprendizagem de conteúdos
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lecionados no seio do grupo ou turma.
Também aplicadas são as Adequações Curriculares Individuais (ACI), nos casos em que
os alunos vão demonstrando maiores dificuldades no acesso ao currículo, incidentemente
nas disciplinas de Português e Matemática, bem como as Adequações no Processo de
Avaliação (APA), que permitem a diferenciação ao nível da avaliação dos alunos de
acordo com as problemáticas identificadas. O art.º 21.º (CEI - Currículo Específico
Individual) continua a ser aplicado após esgotadas todas as respostas existentes.
2. Monitorização e avaliação do ensino e das aprendizagens
Os procedimentos relativamente aos diferentes instrumentos e modalidades de avaliação
dos alunos (critérios de avaliação, matrizes das provas de avaliação e respetivos critérios
de correção; trabalhos, exposições orais, e outros) são definidos em departamento,
conselhos de turma, conselhos de docentes e/ou professores titulares. A este nível existe
uma prática consolidada no envolvimento das estruturas intermédias na definição dos
critérios, instrumentos e procedimentos, nas formas de avaliação diagnóstica, formativa
e sumativa, envolvendo os alunos de forma direta através da auto e heteroavaliação.
A avaliação diagnóstica é aplicada no início de cada ano letivo em todas as disciplinas e
a formativa reveste-se de caráter contínuo e sistemático, recorrendo a instrumentos
diversificados de recolha de informação.
A análise dos resultados obtidos pelos alunos regula todo o processo de
ensino/aprendizagem conduzindo à redefinição de estratégias favorecedoras da evolução
dos alunos, que é monitorizada com o objetivo de detetar e intervir atempadamente em
situações de dificuldades de aprendizagem ou outras. Nos conselhos de turma são
elaborados planos de acompanhamento e de recuperação que são avaliados e
reformulados, sempre que necessário, nas reuniões seguintes.
Os critérios de avaliação preveem fatores de ponderação diferenciados para os diferentes
níveis de ensino e, após análise das propostas apresentadas pelos departamentos, são
aprovados pelo conselho pedagógico e divulgados aos alunos e encarregados de
educação, no início do ano letivo. A sua monitorização interna é feita trimestralmente
pelos coordenadores de departamento.
Para reforçar a fiabilidade da avaliação, é prática a elaboração e aplicação de instrumentos
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de avaliação comuns a uma mesma disciplina e ano de escolaridade, bem como a correção
conjunta de instrumentos de avaliação, salvaguardando particularidades das turmas.
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C - LIDERANÇA E GESTÃO
Existe sentido de identificação e de pertença ao Agrupamento, partilhado por toda a
comunidade escolar.
O reforço das parcerias, a aceitação de desafios e a procura de soluções inovadoras fazem
parte da cultura do Agrupamento.
Existe ainda algum caminho a percorrer relativamente à ação concertada e coesa dos
diferentes patamares de liderança por forma a manter o sentido de partilha de
responsabilidades, sem perder de vista a visão estratégica definida.
A elaboração dos horários dos alunos tem como princípio a rentabilização do tempo, de
forma a permitir a frequência de outras atividades e o estudo autónomo.
Na distribuição de tarefas são tidos em conta a formação especializada, o perfil e a
experiência, dando-se preferência à continuidade das equipas pedagógicas ao longo de
cada ciclo de estudos e dos projetos em curso.
O desenvolvimento profissional do pessoal docente e não docente é incentivado, através
de formação disponibilizada pelo centro de formação.
Os circuitos de informação e comunicação externa e interna encontram-se a ser
aperfeiçoados, tendo-se definido procedimentos, através da AM7, visando uma maior
eficácia. De notar, contudo, que deve haver um maior investimento na página eletrónica,
imagem da instituição, por forma a mantê-la devidamente atualizada, uma vez que, tal
como já oportunamente apresentado, o Agrupamento apresenta um forte dinamismo que
deve ser partilhado.
Os procedimentos de autoavaliação estão firmados e fazem parte do quotidiano. Porém
os relatórios dos diferentes órgãos e estruturas de coordenação educativa e supervisão
pedagógica devem identificar pontos fortes e áreas de melhoria, e propor planos de ação
/ou ações de melhoria que entendam implementar de forma a que ajudem a superar as
fragilidades identificadas.
O reforço da interligação entre as diferentes práticas de autoavaliação, bem como o
alargamento do seu âmbito às práticas de ensino em sala de aula, constituem um desafio
que pode contribuir para a assunção plena das competências conferidas ao Agrupamento.
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D - Análise do Plano de Ação de Melhorias
As ações de melhoria foram integradas no planeamento estratégico do AEGN e a
comunidade educativa foi mobilizada.
Com o objetivo de melhorar o desempenho do agrupamento e de implementar um
processo dinâmico definiram-se ações de melhoria consideradas prioritárias.
Seguiu-se, com o envolvimento da Diretora, a constituição das equipas operacionais para
cada uma das ações de melhoria e a nomeação dos coordenadores. O desenvolvimento de
cada uma das ações foi orientado, num primeiro nível de articulação entre
objetivos/atividades/resultados, por um elemento da Equipa de Autoavaliação; num
segundo nível, procedeu-se à monitorização da sua implementação.
Apresenta-se, de seguida, a avaliação da aplicação das ações de melhoria, evidenciando,
em súmula, os aspetos positivos e os aspetos a melhorar referentes a cada uma das ações
implementadas. Em anexo constam os documentos elaborados pelas diferentes equipas e
que permitirão uma análise mais aturada (anexo 13).
Designação da AM

Aspetos positivos

AM1 - Inovação do
ato de eleição dos
delegados e
subdelegados

• consciencialização dos alunos e
maior transparência no processo
eleitoral;
• incentivo a um crescimento
enquanto cidadãos responsáveis e
cumpridores, manifestando e
expondo as suas ideias.

AM2 - Potenciação
da participação dos
alunos na vida
escolar

• realização de assembleias de
delegados e subdelegados;
• auscultação dos alunos via
delegados e subdelegados.

Aspetos a melhorar
• os alunos com o perfil mais
adequado nem sempre são aqueles
que se propõem para o cargo;
• fomento de novas candidaturas
independentemente do bom
desempenho do delegado do ano
anterior;
• o processo deve ser finalizado na
1.ª quinzena de outubro, incluindo
a entrega da ata.
• encontrar momentos comuns no
horário dos alunos a fim de se
realizarem assembleias de alunos;
• fomentar a consciência cívica e a
participação ativa na tomada de
decisões da vida escolar;
• promoção de assembleias de
turmas pelos respetivos diretores
de turma, sendo as suas conclusões
levadas a assembleias de delegados
e subdelegados;
• integração das sugestões dos
alunos na ordem de trabalhos do
conselho pedagógico.
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AM3 - Associação de
Estudantes
abrangente e
interventiva

• constituição da AE da ESGN
interventiva e dinâmica com o
apoio da direção;
• estreitamento das relações entre a
direção e a AE;
• envolvimento dos alunos no
Orçamento Participativo.

• incrementar o envolvimento da
participação da generalidade dos
alunos na vida escolar;
• maior envolvimento dos alunos nos
atos eleitorais;
• maior apoio à AE na conceção de
um conjunto de atividades que
integrem o PAA.

AM4 - Equipa para a
Promoção da
Disciplina (EPD)

• criação e divulgação de um quadro
de regras com a tipificação das
infrações e das medidas a aplicar
em cada situação;
• uniformização de procedimentos
no registo de comportamentos;
• sinalização de alunos e
acompanhamento regular e
sistemático, com monitorização e
registo dos comportamentos dentro
e fora da sala de aula (tutorias);
• monitorização das ocorrências
disciplinares e medidas
disciplinares adotadas;
• realização de ações de
sensibilização sobre disciplina nas
escolas do 1.º ciclo do
agrupamento (alunos do 4.º ano);
• articulação entre os diretores de
turma e as famílias, no 2.º ciclo.

• coordenação e articulação de
procedimentos entre as escolas do
1.º CEB, Básica e Secundária;
• envolvimento de pais e
encarregados de educação;
• reforço das estratégias preventivas
a aplicar aos alunos do 3.º Ciclo.

• definição do perfil de mediador de
conflitos;
• trabalho colaborativo entre a
ESGN e a EB e destas com
instituições próximas da escola;
• envolvimento de outros professores
para além da equipa operacional;
• estrita colaboração da equipa
operacional da Mediação de
Conflitos com a Equipa de
Promoção da Disciplina, na EB;
• realização de sessões de mediação
de conflitos com alunos e
encarregados de educação;
• promoção de ações de formação no
âmbito da prevenção de conflitos.

Na ESGN:
• integração de uma assistente
operacional na equipa;
• marcação de uma reunião inicial
para definição do plano de ação;
• reunião inicial com os
encarregados de educação;
• inclusão de uma hora diária no
horário dos docentes da equipa
para abertura de um gabinete de
diálogo com os delegados de
turma;
• horário comum de trabalho
semanal para definição de
estratégias e partilha de casos em
acompanhamento;
• a atenção às turmas do 7.ºano no
sentido de prevenir
comportamentos disruptivos.

AM5 - Equipa de
Mediação de
Conflitos
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• elaboração e implementação das
fichas de monitorização da
indisciplina;
• monitorização das ocorrências
disciplinares adotadas e tratamento
estatístico dos dados;
• conhecimento da realidade ao nível
dos comportamentos por turma e
por ciclo;
• articulação entre a Equipa para a
Promoção da Disciplina e o
Observatório dos alunos, bem
como com outras equipas de
melhoria na resolução de situações
mais problemáticas;
• aperfeiçoamento dos instrumentos
de recolha de dados;
• inventariação dos procedimentos
mais eficazes para a diminuição da
indisciplina.

• reflexão conjunta de todos os
intervenientes, visando a
minimização do elevado grau de
subjetividade no preenchimento da
grelha de observação de
ocorrências em sala de aula;
• uniformização dos procedimentos
relativamente à utilização da
plataforma Inovar;
• melhoramento das grelhas de
registo das ocorrências em sala de
aula;
• acesso à informação descritiva
relativa às participações de
ocorrência.

AM7 - Promoção dos
canais de
comunicação eficazes

• designação, em cada estrutura do
agrupamento, de um grupo
responsável pela partilha de
informação;
• atualização da página eletrónica do
agrupamento;
• divulgação de atividades através da
newsletter do agrupamento, do
jornal Timoneiro, do jornal O
Gafanhoto e do blog da Biblioteca.

• a visibilidade das atividades
desenvolvidas, na página do
agrupamento;
• comunicação de todas as atividades
realizadas/a realizar nos diferentes
níveis de ensino;
• inclusão de um docente de
Educação Física na equipa da ação
responsável pela recolha e
organização mensal das atividades
do seu grupo disciplinar;
• informação na página do
agrupamento, com acesso direto,
das publicações no facebook.

AM8 - Articulação
Curricular

• constituição de equipas de trabalho
vertical com professores dos vários
tipos de ensino;
• realização de reuniões entre
docentes dos diferentes ciclos para
articulação curricular nas diferentes
disciplinas: Português, Matemática,
Ciências Naturais;
• partilha de informação sobre o
comportamento e desenvolvimento
dos alunos entre ciclos;
• planificação de atividades
conjuntas no âmbito do PAA e
reestruturação de conteúdos;
• concretização da articulação
vertical e horizontal dos curricula;
• disponibilidade demonstrada pela
maioria dos docentes na realização
do trabalho colaborativo;

• articulação entre a educação préescolar e o 1.º ciclo, para transmitir
a avaliação do desenvolvimento e
comportamento das crianças;
• sistematização de reuniões de
articulação vertical no início e no
final do ano;
• criação de horários comuns de
trabalho que possibilitem a
realização de reuniões de
articulação.

AM6 - Observatório
dos alunos
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Especial – articulação
1.º ciclo

AM10 - Articulação
de procedimentos no
1.º ciclo – Inglês

AM11 - Articulação
vertical do 1.º com o
2.º ciclo – Inglês

AM12 - Supervisão
da prática letiva em
sala de aula
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• reuniões de articulação ao longo do
ano letivo para partilha de
informação sobre o
desenvolvimento dos alunos;
• reflexão sobre o sucesso alcançado
pelos alunos no final de cada ano
letivo.
• aferição de procedimentos de
referenciação e avaliação;
• conhecimento mais assertivo do
desenvolvimento das crianças;
• agilização na tomada de medidas
conducentes ao sucesso;
• contacto célere com os
encarregados de educação e/ou
com outros técnicos;
• articulação entre os diversos
intervenientes;
• promoção da reflexão para a
adoção de estratégias de
intervenção pedagógica e parental.
• partilha de informações sobre os
alunos da turma, no início do ano
letivo;
• elaboração da planificação de
Inglês articulada com os conteúdos
das outras disciplinas,
possibilitando a mobilização dos
conhecimentos dos alunos nas
restantes disciplinas;
• partilha de estratégias para gerir em
sala de aula o comportamento/
aprendizagem dos alunos;
• eficácia da articulação de
procedimentos conducente ao
sucesso dos alunos.
• articulação vertical entre os
docentes do 1.º e 2.º ciclos.
• melhoria dos resultados dos alunos
no 1.º período no 5.º ano de
escolaridade (2015/2016 – 79,1%;
2016/2017 – 98%)
• observação de aulas nas turmas em
que houve coadjuvações;
• reflexão sobre a eficácia das
estratégias pedagógicas;
• utilizadas;
• partilha de boas práticas.

• concretizar a intervenção num
maior número de casos;
• incremento da articulação entre o
professor titular de turma e os
professores de Educação Especial.

• realização de uma reunião de
calendarização vertical, no início,
no meio e no final do ano letivo,
por escola.

• reunião de articulação vertical a
realizar no início e no final do ano
letivo com todos os intervenientes.
• reflexão em sede de departamento
sobre os pontos fortes e fracos das
práticas pedagógicas;
• promoção de um sistema
participado de supervisão em
contexto de sala de aula;
• alargamento da prática da
supervisão às turmas onde não
existiu coadjuvação.
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• construção, divulgação e aplicação
de fichas de monitorização;
• publicitação dos resultados da
análise das fichas de
monitorização;
• mensurabilidade da aplicação das
ações de melhoria;
• avaliação do funcionamento das
estruturas.

Tabela 48 – Plano de Ações de melhoria (Fonte: cada uma das equipas responsáveis)
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E – Avaliação da consecução das metas do Projeto Educativo
Qualidade, reflexão e abertura à comunidade e à mudança

Esta avaliação tem como objetivo analisar o grau de concretização do PE, de acordo com
os seus eixos estruturantes, com base nos indicadores recolhidos nas fontes de informação
indicadas ao longo do presente relatório.
Domínio 1- Resultados

Metas

Metas
atingida/atingida
parcialmente/não atingida

Reforçar os contactos regulares dos pais e encarregados
de educação com o professor titular/Diretor de Turma de
modo a atingir 85% de contactos – pelo menos 6 vezes
por ano, incluindo as reuniões de entrega das avaliações.

atingida

Manter a participação de 100% dos representantes dos
Encarregados de Educação nos Conselhos de Turma.

atingida

Taxa média de transição/conclusão a atingir no final de
vigência do PE.

atingida parcialmente
9.º ano - 89,8%
não atingida

Aumentar o sucesso escolar e os resultados nas
provas/exames de avaliação externa de modo a obter, no
final do período de vigência do PE a seguinte taxa média
nas disciplinas de Português e de Matemática:
9.º ano - Português – 80%; Matemática – 60%
12.º ano - Português – 65%; Matemática – 75%

9.º ano
Português – 73,5%
12.º ano
Português – 60,5%
Matemática – 59,7%

Reduzir a diferença entre a classificação interna de
frequência e a classificação de exame nacional de modo a
não ter, em média, mais de dois pontos de diferença.

não atingida
Português - 43,5%
Matemática - 45,7%

Obter média de classificação de exames no agrupamento
igual ou superior à média nacional.

atingida parcialmente

Manter os níveis residuais do abandono escolar.

atingida

Proporcionar estágios a todos os alunos a frequentar
cursos e modalidades formativas profissionalmente
qualificantes.

atingida

Dispor de oferta formativa composta por cursos
vocacionais / profissionalmente qualificantes ao nível do
ensino básico e do ensino secundário para além dos cursos
de prosseguimentos de estudos.

atingida
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Dispor de oferta de Educação e Formação de Adultos.

atingida

Dispor de oferta formativa ao nível dos Currículos
Escolares Individuais quer no ensino básico quer no
ensino secundário.

atingida

Manter e reforçar as práticas de integração plena de todos
os alunos com necessidades educativas especiais.

atingida

Reduzir o número de infrações disciplinares: do número
de medidas de suspensão, do número de participações de
ocorrência e do número de presenças no gabinete de apoio
ao estudante (ordem de saída de sala de aula).

atingida parcialmente

Dotar o AEGN de um plano de promoção da disciplina e
de comportamentos assertivos.

atingida

Domínio 2 – Prestação do serviço educativo

Metas

Metas
atingida/atingida
parcialmente/não atingida

Elaboração de um Plano Estratégico que operacionalize
a articulação ente ciclos.

atingida parcialmente

Realização de pelo menos duas reuniões anuais para
implementação da articulação entre os diversos ciclos de
escolaridade.

atingida parcialmente

Construção de um conjunto de
orientações/recomendações, por
disciplina/Departamento Curricular, resultantes da
análise dos resultados do ano anterior.

atingida parcialmente

Construção de perfis dos alunos à saída de cada
ciclo/nível.

atingida parcialmente

Domínio 3 – Liderança e gestão
Metas
Atingidas/não

Metas
Implementar um processo de autoavaliação.

atingida

Atingir 75% de participação nos inquéritos da equipa de
autoavaliação.

atingida - 87,9 %

Atingir um grau de satisfação em relação aos diferentes
sectores igual ou superior a 70%.

atingida - 80,8%

Elaboração de planos de melhoria.

atingida
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Dar resposta pelo menos a duas áreas de melhoria
identificadas, em cada ano, na autoavaliação.

atingida

Tabela 49 – Avaliação das metas do PE (Fonte: EAA)

O grau de concretização das metas do PE permite concluir que em vinte e três metas,
catorze foram atingidas, sete atingidas parcialmente e duas não atingidas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É indispensável o envolvimento e colaboração de todos os elementos da comunidade educativa
para se conseguir fazer melhor, porque é sempre possível fazer melhor.
A reflexão que o conselho pedagógico e os departamentos curriculares/grupos disciplinares (e,
eventualmente, outras estruturas e serviços de orientação educativa) fará sobre os dados contidos
neste relatório, não deixará, certamente, de ajudar a apontar caminhos de melhoria.
No trabalho já efetuado de elaboração do PAM para 2017/2018 são reformuladas algumas ações
de melhoria que resultam deste trabalho de análise, tendo como intenção continuar a reunir
esforços no sentido de melhorar o desempenho do Agrupamento e dar resposta

- à necessidade de estabilizar resultados académicos;
- à programação atempada das atividades de articulação entre todos os ciclos;
- à promoção de um maior número de atividades inscritas no PAA que potenciem a
articulação curricular;
- à concretização de um processo eficaz de supervisão e acompanhamento das práticas
letivas tendo como objetivo a reflexão e difusão das melhores práticas pedagógicas;
- à formação para pessoal docente e não docente na área de gestão de conflitos.
A Equipa de Autoavaliação confia, assim, que estejamos perante um contributo para o
aperfeiçoamento contínuo da melhoria da qualidade do serviço que o Agrupamento presta
à comunidade.
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Anexo N. º 1

Relatório de Autoavaliação
2016/2017
Ciclos
PréEscolar

N.º de alunos
Avaliação
Psicológica

3.º Ciclo

Ensino Secundário

Total
1762

516

274

420

373

Referenciação

1

14

7

8

-----

30

Outros

---

12

3

3

--

18

73

78

17

3

177

6

40

18

6

60

140

274

52 (8º D, 8º F e
8º H)

Realizaram-se
4 Sessões
em 7 turmas do
4.º ano. No
âmbito do
Projeto
(Re)Criar foram
realizadas 3
sessões
temáticas
“Medos”,
“Bullying” e
“Ansiedade” e
1 em conjunto
com o Grupo
da Disciplina
“Vem ai a
Escola Nova”.

No 1.º P,
realizaram-se em
todas as turmas
do 5º e 6º anos
duas sessões:
”Sensibilização e
Divulgação dos
SPO” e -“Dia
Internacional da
Pessoas com
Deficiência”.

Consulta
Psicológica/
Apoio
Psicopedagógico

Atendimentos
Sistemáticos

Consulta
Psicológica/
Apoio
Psicopedagógico

Orientação Escolar
E Profissional

2.º Ciclo

179

Atendimentos
Pontuais

Apoio
Psicopedagógico

1.º Ciclo

6 (*)

(*)

Grupo-Turma

No 2.º P,
também para
todos os alunos
de 5.º e 6.º anos
realizou-se uma
“Sessão de
Métodos de
Estudo”.

Intervenção em
grupo- turma
Intervenção
individual

Sinalização à CPCJ e Tribunal de
Menores

Outras Atividades

1

2

466

5

131

112

243

96

28

124

14- Sinalizações

4- Sinalizações

8- Acompanhamento

6- Acompanhamento

- No dia 25 / 01 / 2017 realizou-se para os
docentes da E.B. uma “Sessão de Risoterapia”
- Sessão de
. (20 professores)
Esclareciment
- (*) Ao nível da Educação Pré-escolar, para
o para Pais do
além de, na hora do intervalo, se fazer o ponto
9.º ano (37).
da situação sobre os alunos, realizaram-se
- Visita de
reuniões específicas para análise de casos –
Estudo 9.º
problema. (6)
ano- Para além dos atendimentos pontuais e
“Qualifica”.
sistemáticos, realizaram-se:
(130)
• Reuniões e/ou Contactos telefónicos com
- Entrevista
os docentes / respetivos E.E. dos alunos em
Final E.E. 9.º
atendimento. (39)
ano (61).
• Reuniões e/ou contactos telefónicos com
** Alunos do
os Médicos de Família, Médicos da
9.º do AEGE
Consulta de Desenvolvimento e/ ou outros
(56). Atividade
técnicos. (12)
“Um dia na
Secundária”
- Participação nos Conselhos de Turma
iniciais, intercalares e finais de período.

-Atividade – “Inspire
The Future”:
Workshops- (120)
Expositores/stands
(793)

Áreas de intervenção, assim como o número de alunos que foram abrangidos pela atuação dos SPO, identificados por ciclo/nível de
escolaridade, no ano letivo 2016/2017.

Anexo N. º 2

Relatório de Autoavaliação
2016/2017
Resposta aos Inqueritos - EE, 16/17

16,3%

70,1%

66,4%

87,9%

83,7%

0%

10%

20%

30%

Ensino não regular

40%

50%

60%

70%

Secundário

3ºCEB

2ºCEB

80%

4ºAno

90%

100%

Anexo n.º 3

Alunos 4.º ano
Satisfação global com o Agrupamento
13/14
93,9%
89,0%

91,5%
92,5%
95,0%
81,6%

As minhas sugestões e críticas são ouvidas pelo(a)
professor(a) titular da turma

84,8%
82,2%
0%

20%

40%

60%

80%

Conheço o Regulamento Interno da escola no que respeita os
direitos e os deveres dos alunos

100%

16/17

O meu comportamento nas AEC é semelhante ao das outras
aulas
Na escola há apoio educativo/ensino especial para combater
o insucesso escolar
A escola tem preocupação em combater os atos de
indisciplina

95,5%
92,7%
93,6%

As regras de disciplina na escola desenvolvem-me o sentido
de responsabilidade e ajudam-me a criar um bom ambiente
escolar

95,1%

Contribuo para a conservação, higiene e segurança da escola

96,5%

Sinto-me seguro e acompanhado nesta escola

74,1%
91,1%
90,1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Desempenho dos professores
13/14
87,1%

89,4%
91,5%
78,7%
89,4%

Os professores preparam-me para uma melhor aprendizagem

90,2%

Os professores ajudam-me a ter hábitos de estudo

90,2%
89,8%

92,4%
96,6%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Os professores explicam-me muito bem os objetivos de cada
disciplina, o programa e a planificação, no início do ano letivo
Os professores preocupam-se em dar-me indicações relativas
ao meu trabalho
Os professores incentivam a minha participação oral e escrita
Os professores explicam-me os critérios de avaliação das
disciplinas

16/17

Os professores ajudam-me a realizar a minha autoavaliação
89,9%
92,7%

Os professores são justos na atribuição da minha
classificação, tendo em conta os critérios de avaliação

93,4%

Os professores são exigentes no cumprimento dos meus
deveres

94,8%
76,6%
95,0%
92,0%
92,6%
92,7%
93,8%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Os professores escutam-me sempre que eu os procuro

Anexo n.º 3
Desempenho dos Assistentes Operacionais
13/14

94,6%

87,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

16/17

Os assistentes operacionais garantem a minha segurança
(circulação, entradas e saídas do estabelecimento)

95,1%

89,4%

0%

20%

40%

Os assistentes operacionais atendem-me bem quando os
procuro para tratar de algum assunto

60%

80%

100%

Anexo n.º 4

Alunos 2.ºCEB, 3.ºCEB e SEC
Satisfação global com o Agrupamento
13/14
76,5%

73,2%
78,3%
78,1%
75,3%
78,9%

O RI respeita os direitos e os deveres dos alunos

73,7%

Os representantes dos alunos cumprem o seu papel de
transmitir informações

79,8%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

16/17

As sugestões e críticas dos alunos são ouvidas pelo DT
As relações entre alunos e professores são boas
A escola promove apoios educativos para combater o
insucesso escolar
Os alunos são bem atendidos pelos AOs quando os procuram

75,4%

Há controlo/vigilância dos alunos por parte dos AOs

71,0%
74,0%

A escola garante a segurança dos alunos

79,6%
73,0%
75,1%

75,2%
77,2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Qualidade dos serviços da escola – n.º 1
13/14
78,9%
78,9%
77,4%
82,0%
75,2%
75,5%

0%

20%

40%

60%

Biblioteca

80%

100%

16/17

ASE (Ação Social Escolar)
Bar
Refeitório
Reprografia
Secretaria

76,5%
76,4%
74,9%
78,2%

74,4%
81,0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Anexo n.º 4
Qualidade dos serviços da escola – n.º 1
13/14
73,8%
59,8%

61,6%

Os serviços da escola estão bem sinalizados e orientam
bem as pessoas que não conhecem a escola

75,4%
77,7%
75,9%
73,6%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

A escola disponibiliza informação adequada sobre os
cursos e respetivas saídas vocacionais
A escola tem preocupação em combater os atos de
indisciplina
As regras de disciplina desenvolvem o sentido de
responsabilidade e fomentam um bom ambiente escolar

16/17

A AE promove encontros entre os alunos para debater
os problemas da escola

71,4%

Os alunos contribuem para a conservação, higiene e
segurança das instalações da escola

58,2%
63,9%

Os alunos sentem-se seguros e acompanhados nesta
escola

75,2%
78,3%
74,7%
72,9%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Desempenho dos professores
13/14
Os professores estimulam a valorização do
conhecimento e preparam os alunos para uma
aprendizagem autónoma

75,0%
75,4%
75,9%
81,9%

Os professores são exigentes no cumprimento dos
deveres dos alunos

76,2%
74,6%

Os professores incutem hábitos de estudo

80,2%
76,3%
80,1%
76,9%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

16/17

Os professores explicam detalhadamente os objetivos
de cada disciplina, o programa e a planificação, no início
do ano letivo
Os professores preocupam-se em dar indicações
relativas ao desempenho de cada aluno, para este
compreender os seus pontos fortes e fracos
Os professores incentivam a participação dos alunos
Os professores explicam os critérios de avaliação da
sua disciplina

72,10%
73,57%
75,29%

Os professores desenvolvem com os alunos métodos
que estimulam a sua autoavaliação

81,01%
75,00%

Os professores são justos na atribuição das suas
classificações, tendo por base os critérios de avaliação de
cada disciplina

73,29%
77,44%
74,64%
77,64%

Os professores escutam os alunos sempre que estes os
procuram

73,90%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Anexo n.º 4
Planificação / Métodos
13/14
Horários e a qualidade dos serviços da escola
66,7%

76,9%

78,0%

73,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Os métodos de ensino-aprendizagem utilizados na aula são
adequados

16/17

As visitas de estudo e/ou trabalhos de campo contribuem
para facilitar e melhorar a aprendizagem

80,89%

73,06%

74,12%

72,33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Os conteúdos a lecionar são distribuídos harmoniosamente
pelos três períodos
Os programas/planificações das disciplinas são cumpridos

60%

70%

80%

90%

100%

Anexo n.º 5

Encarregados de Educação
Satisfação com a Organização da Escola
13/14
84,9%
86,6%
81,2%
84,9%
86,0%
78,6%

Conheço o RI e o PE da escola

80,0%

O ensino que é dado ao meu educando corresponde às
minhas expectativas

84,4%
80,4%
71,8%
0%

20%

40%

60%

Tenho confiança na escola

80%

100%

A organização e o funcionamento da escola são bons
Sinto que há segurança na escola

16/17

Estou satisfeito com o atendimento que a escola proporciona
As minhas sugestões e críticas são ouvidas pelo(a) DT
83,8%

As regras de disciplina fomentam um bom clima escolar

86,6%
80,6%
87,6%

87,4%

A escola comunica com os EE de forma clara e simples
A escola preocupa-se em desenvolver no meu educando o
respeito pelos outros e o espírito de tolerância

78,4%
80,9%
83,7%
81,6%
76,8%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Satisfação com o envolvimento e participação
13/14
82,2%
84,7%
77,7%
66,4%
84,4%
82,6%

Participo nas atividades da escola
As opiniões das famílias são tidas em consideração

72,4%
83,4%
83,9%

O DT promove a participação dos EEs
Há uma boa relação entre professores e alunos

72,6%
64,9%
0%

20%

40%

60%

Formas adequadas para reclamações e/ou sugestões

80%

100%

As regras de disciplina incutem o respeito pelos outros
Tenho uma boa relação com os professores do meu
educando

16/17

Os EEs participam nas atividades
87,1%
85,8%
83,9%
71,4%

As convocatórias são feitas com a antecedência e indicações
adequadas

83,8%
81,7%
78,3%
82,2%
82,8%
75,4%
68,6%
0%

20%

40%

60%

80%

A escola colabora com as famílias para a assiduidade dos
alunos

Os EEs convocados são atendidos sem adiamento

100%

Anexo n.º 5
Satisfação com a acessibilidade aos serviços
13/14

81,8%

84,0%

87,2%

90,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Conheço o horário de atendimento
Sei a quem me dirigir, na escola, consoante o assunto

16/17

Boa sinalização dos serviços do Agrupamento
Sistema de entradas e saídas
82,5%

80,9%

88,4%

93,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Satisfação com resultados e serviços – n.º1
13/14
75,6%
78,5%
70,9%

Gosto da maneira como ensinam o meu educando

83,0%
79,5%

Estou satisfeito com o apoio dado pelos professores ao meu
educando

77,0%
82,9%
87,1%
84,1%
81,7%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sou informado periodicamente sobre os seus progressos e
dificuldades
Sou informado sobre os objetivos de cada disciplina, o
programa, a planificação e os critérios de avaliação
Sou informado sobre o cumprimento das planificações

16/17

A escola estimula a autoavaliação
Os professores são exigentes
80,6%

O tempo de aprendizagem em sala de aula é bem
aproveitado

79,6%
77,4%
85,8%
84,0%
76,0%
81,8%
87,2%
83,8%
81,5%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Os professores desenvolvem hábitos de estudo e de trabalho
autónomo
Os professores escutam os alunos sempre que estes os
procuram

Anexo n.º 5
Satisfação com resultados e serviços – n.º2
13/14
61,1%
88,4%
80,1%
62,7%

Os professores são justos na atribuição das classificações,
tendo por base os critérios de avaliação

61,2%
77,8%
79,2%

Os professores incentivam a participação do meu educando

79,7%

Os professores ajudam os alunos nas suas dificuldades

78,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A escola desenvolve no meu educando o gosto pela
aprendizagem
A escola preocupa-se em informar sobre os cursos do ensino
superior

16/17

A escola promove informação sobre os cursos e as saídas
vocacionais

79,1%
93,5%
82,6%
77,7%

A escola preocupa-se em responder sempre e
atempadamente às questões
O DT comunica aos EEs o horário de atendimento

77,4%

O SPO apoia o meu educando nas escolhas vocacionais

79,4%
81,7%
83,8%
80,8%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Satisfação com resultados e serviços – n.º3
13/14
86,6%
74,2%
74,2%
65,3%
70,7%
59,8%

O Apoio Educativo contribui para melhorar o processo de
aprendizagem dos alunos

76,8%
79,6%

Estou satisfeito(a) com as atividades extracurriculares

74,6%

Estou satisfeito com os serviços prestados pela secretaria
0%

20%

40%

60%

80%

100%

16/17

Estou satisfeito com a qualidade dos serviços prestados pelo
ASE
Estou satisfeito com os serviços prestados pelo bar
Estou satisfeito com os serviços prestados pelo refeitório

91,3%
84,1%

Estou satisfeito com os serviços prestados pela biblioteca

82,4%

Sou corretamente tratado na escola

67,5%
79,4%
78,9%
83,0%

81,3%
82,3%
0%

20%

40%

60%

Estou satisfeito com os serviços prestados pela reprografia

80%

100%

Anexo n.º 6

Pessoal Docente
Satisfação Global com o Agrupamento
13/14

84,0%
78,6%
82,4%
86,6%
86,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

O desempenho global do Agrupamento
O relacionamento do Agrupamento com a comunidade
O nível de envolvimento dos docentes no Agrupamento e na
respetiva Missão

16/17

O envolvimento dos docentes nos processos de tomada de
decisão
Os mecanismos de consulta e diálogo

81,3%
77,3%
83,6%
86,9%
87,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Satisfação com a liderança e os sistemas de gestão
13/14
86,0%
85,0%
87,6%
81,0%

88,8%
84,6%
84,4%

20%

40%

60%

80%

100%

O trabalho desenvolvido pelas estruturas de coordenação e
supervisão

82,4%

80,5%

O reconhecimento pelos seus pares das competências das
estruturas intermédias

82,6%
77,3%

A articulação dos diferentes órgãos de gestão para assegurar
o cumprimento dos documentos orientadores

82,1%
80,0%
83,6%
81,5%
20%

40%

O incentivo à participação dos docentes na vida escolar
A valorização e divulgação do esforço e o sucesso
profissional dos docentes como forma de incentivar o seu
envolvimento e responsabilidade

16/17

0%

A definição de regras para o funcionamento do
Agrupamento
A auscultação pela direção das necessidades e expectativas
dos docentes

81,6%
0%

A promoção de mecanismos de acompanhamento e
avaliação da execução do PE e do PAA pelo Conselho Geral

60%

80%

100%

Anexo n.º 6
Satisfação com o envolvimento dos docentes no Agrupamento e no desenvolvimento de competências
13/14
85,0%
80,2%
83,8%
87,6%
88,2%

84,4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

A aplicação de estratégias de intervenção e metodologias de
promoção do sucesso educativo dos alunos estrangeiros, com
necessidades educativas ou com dificuldades de aprendizagem
A preparação dos alunos para o prosseguimento de estudos
e para a vida ativa
As práticas de avaliação das aprendizagens dos alunos e a
reflexão sobre o trabalho realizado

16/17

O acompanhamento e a supervisão da prática letiva
O impacto dos programas de formação

79,8%

O contributo dos docentes para a elaboração de
documentos estruturantes

76,5%
79,6%
83,4%
84,5%
81,5%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Satisfação com os equipamentos e serviços
13/14
86,2%
76,6%
79,2%
84,0%
87,2%
91,2%
88,6%
91,2%
92,0%
89,8%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Serviços Administrativos
Serviço de portaria e telefone
reprografia (gestão de atendimento)
bar (higiene, segurança, atendimento)
Biblioteca escolar
Desempenho dos assistentes operacionais

16/17

Adequação do espaço de atendimento dos EEs
86,4%

Equipamentos informáticos existentes nas salas de aulas

73,4%
71,8%

Processos formais e/ou informais de divulgação de
informação

79,8%
84,9%
90,6%
87,5%
87,3%
88,5%
87,6%
0%

20%

40%

60%

80%

Equipamentos informáticos disponíveis

100%

Anexo n.º 6
Níveis de motivação
13/14
80,6%

91,0%
88,0%
84,4%
83,4%
89,8%
86,8%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aprender novos métodos de trabalho
Desenvolver trabalho em equipa
Participar em ações de formação
Participar em projetos de mudança no Agrupamento

16/17

Participar nas atividades do Agrupamento
Participar em projetos como forma de contribuir para a
formação global dos alunos

79,5%
86,0%
82,6%
78,1%
76,0%

85,3%
83,3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sugerir melhorias
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Pessoal Não Docente
Satisfação Global com o Agrupamento
13/14
72,7%
69,1%
66,6%
75,2%

Desempenho global do Agrupamento

81,2%

Relacionamento do Agrupamento com a comunidade

80,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nível de envolvimento dos docentes no Agrupamento e na
respetiva Missão
Envolvimento do pessoal não docente nos processos de
tomada de decisão

16/17

Envolvimento do pessoal não docente em atividades de
melhoria

66,8%

Mecanismos de consulta e diálogo existentes no
Agrupamento

64,2%
63,2%
70,3%
77,4%
74,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Satisfação com a gestão e os sistemas de gestão
13/14
73,0%
70,6%
71,1%
71,8%

Definição de regras para o funcionamento do Agrupamento

73,3%

Auscultação pela direção das necessidades e expectativas do
pessoal não docente

75,4%

76,0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Incentivo à participação do pessoal não docente na vida
escolar
Divisão de tarefas e o sistema de avaliação das pessoas
A valorização e divulgação do esforço e o sucesso
profissional do pessoal não docentes como forma de incentivar
o seu envolvimento e responsabilidade

16/17

67,7%

Auscultação periódica do pessoal não docente pela direção
sobre condições de trabalho

63,5%

Circulação de informação entre a gestão e o pessoal não
docente

66,1%
67,1%
68,4%
68,4%
69,4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Satisfação com as condições de trabalho
13/14
80,5%
73,8%
71,3%
80,9%
75,9%

Clima de trabalho

73,8%

Igualdade de oportunidades para o desenvolvimento de
novas competências profissionais

76,8%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Igualdade de tratamento
Organização do local de trabalho
Acesso e qualidade da formação relativamente aos objetivos
estratégicos do agrupamento

16/17

Modo como o agrupamento gere os conflitos, queixas ou
problemas pessoais

75,5%
70,0%

Possibilidade de conciliar o trabalho com assuntos
relacionados com a saúde

69,0%
73,9%
69,7%
70,0%
73,2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Satisfação com a Direção do Agrupamento e com o Chefe dos serviços
13/14
77,0%
73,9%
75,5%
80,2%
79,0%
79,5%

Lidera através do exemplo

79,2%
0%

20%

40%

60%

80%

Aceita críticas construtivas
100%

Aceita sugestões de melhoria
Delega competências e responsabilidades

16/17

Estimula a iniciativa do pessoal não docente
Reconhece e premeia os esforços individuais e das equipas
Adequa o tratamento dado às pessoas, às necessidades, às
situações em causa

72,9%
70,1%
72,0%
73,8%
76,1%
74,6%
71,6%
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Níveis de motivação
13/14
NÍVEIS DE MOTIVAÇÃO - PND, 13/14
74,6%
76,2%
71,8%
73,2%

82,7%
80,5%

Desempenhar as suas funções
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Desenvolver trabalho em equipa
Participar em ações de formação

16/17

Participar em projetos de mudança no Agrupamento
Participar nas atividades do Agrupamento
Sugerir melhorias

69,7%
73,5%
69,0%
69,7%
78,1%
77,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Anexo N.º 9

Relatório Erasmus+ para o Plano de Atividades do Agrupamento
Identificação do projeto: “Antever o futuro: curiosidade, competência, confiança, criatividade”
Coordenador internacional: Catherine Solignac (escola de França)
Países/escolas envolvidos: Chipre, França, Itália, Portugal, Roménia e Turquia
Coordenador e Equipa na escola: Cristina Bastos, Fátima Batista, Fátima Viana, Graça Martinho, Helena Silva,
Leonor Mendonça (coordenadora), Lurdes Garrelhas, Ivone Marques
Período de vigência do projeto: setembro de 2016 a agosto de 2018
Período a que repeita este relatório: 2016/2017
As atividades tiveram início com o arrancar do ano letivo em setembro de 2016. Todos os professores envolvidos
no projeto se inteiraram das tarefas a desenvolver e começaram o processo de disseminação na escola e de
angariação/motivação de alunos do ensino secundário (público alvo do projeto).
Este projeto pretende que as organizações possam trabalhar em conjunto a fim de melhorar a sua oferta para
os alunos e partilhar práticas inovadoras.
Os países envolvidos no projeto têm como objetivos principais combater o abandono escolar e o insucesso,
aprender de forma ativa e empreendedora, promover a inclusão e a equidade permitindo, assim, proporcionar
a oportunidade de aprender através da interação, com o objetivo de usar caminhos mais práticos para ajudar
os alunos mais desmotivados e dotar os alunos de ferramentas para melhorar as suas oportunidades de
emprego no futuro. Permite também conhecer o mercado de trabalho no setor do turismo, melhorar a
proficiência da língua Inglesa e o uso das TIC por todos os alunos e professores envolvidos.
Kick off meeting, Alençon, França (10-12 de outubro 2016) – Lycée des métiers Maréchal Leclerc – este
encontro contou com a participação das professoras Graça Martinho e Leonor Mendonça.
Assuntos tratados: foram organizadas as tarefas para o primeiro ano de trabalho e definidos papéis, foram
definidas as datas para as mobilidades (Portugal- 26 de março a 1 de abril e França- 15 a 21 de maio); ficou
decidido que apresentados os logótipos todos os alunos das diferentes escolas votariam, através do Twinspace,
no que considerassem o melhor; a apresentação da plataforma de trabalho Twinspace foi feita pelos colegas
Assier e Dahl; foram apresentadas outras ferramentas de trabalho e contacto (ebooks, blogs, mailing lists,
etc…);as principais atividades foram estruturadas; cada país precisou as tarefas a realizar no primeiro ano.
Participaram nas atividades cerca de 60 alunos espalhados por diferentes turmas do ensino secundário, desde
o 10º ao 12º anos dos cursos regular e profissional. Todos estão inscritos no Twinspace
(https://twinspace.etwinning.net/unauthorized), plataforma de excelência tanto para a publicação de trabalhos realizados,
como para comunicação entre todos os alunos e professores das escolas dos 6 países envolvidos no projeto.
À semelhança dos países parceiros, a nossa escola concorreu com um logótipo da autoria da aluna Bruna
Cardoso do 11º ano, turma E que, embora não tendo ganho, ficou bem posicionado no ranking das votações e
votou naquele que considerou melhor para representar o projeto.
Os alunos realizaram diversos trabalhos:
- simulação de entrevistas de emprego (em vídeo)
- pesquisa sobre primeiros socorros (como atuar em caso de tremor de terra) e apresentação de trabalhos (em
vídeo e ppt);
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- realização de um filme de apresentação da escola;
- preparação dos roteiros turísticos ao pormenor (3 dias de tours ) - ensino profissional;
- pesquisa sobre os locais alvo de visita pelos países parceiros em Aveiro, no Porto e em Ílhavo e Vista Alegre;
- criação de panfletos turísticos;
- elaboração de um questionário sobre Portugal (cultura geral) a ser respondido pelos alunos dos países
parceiros;
- entrevistas a várias entidades ligadas ao turismo, nomeadamente ao director de Departamento do Curso de
Gestão e Turismo da Universidade de Aveiro;
- simulação de situações em que o aluno atua como guia turístico
Mobilidade no AEGN, Portugal (C1) - (26 de março a 1de abril)
Recebemos: 19 alunos e 13 professores dos países parceiros
Famílias de acolhimento: 16
Notas: 1 aluno acolheu 2 colegas e 2 alunos ficaram alojados no hotel com os professores por deficiência visual
de um deles.
Alunos Portugueses que participaram nas saídas nos roteiros turísticos: 30
As equipas foram chegando entre os dias 25 e 26 de março (sábado e domingo). Foram recebidas sempre por
professores da equipa Erasmus+ da escola e pelas respetivas famílias de acolhimento.
Dia 27, segunda feira: na escola - receção e visita guiada na escola, previamente preparada por duas alunas
(Carolina Batista e Patrícia Carvalho). Visita à rádio da escola e ao projeto Bikelab; atividade quebra-gelo na
biblioteca, apresentação de toda a equipa Erasmus+ da escola e distribuição de t-shirts com o logótipo do
projeto; coffee-break oferecido pela escola a alunos e professores participantes; Workshop “First rungs on the
professional ladder” pelo professor Tim Oswald da Universidade de Aveiro. Muito apreciada, esta apresentação
constou de uma abordagem atualizada da redação de Currículos Vitae e da postura de candidatos a uma
entrevista de emprego. Deixou muitas pistas interessantes e foi muito elogiada tanto por alunos como por
professores; depois do almoço, na cantina da escola, os alunos dirigiram-se para o clube de vela onde,
acompanhados por professores da escola, puderam realizar várias atividades náuticas na ria de Aveiro. Ao
mesmo tempo, os professores estiveram reunidos para assistir à apresentação feita pela colega Luisella Mori
sobre o epubeditor, um ebook que pode vira ser usado pelos participantes no projeto.
Dia 28, terça feira: visita ao Porto (23 alunos da escola acompanharam a visita). Locais visitados: café Boémia,
Casa da Música, Mercado do Bolhão, Rua de Sta Catarina, Torre dos Clérigos, Caves Sandeman, passeio de
funicular. A visita à cidade do Porto decorreu como o previsto. Uns dias antes, tinha sido feito o ‘teste’ por um
grupo de 4 alunos responsáveis pelos roteiros turísticos. Este tour foi muito apreciado por todos. É de salientar
que no autocarro um aluno fazia de guia turístico, apresentando um breve resumo dos locais a visitar e
distribuindo os panfletos turísticos elaborados pelos alunos. Na Torre dos Clérigos e nas caves Sandeman, os
dois grupos de alunos portugueses estavam preparados para responder às questões dos colegas parceiros sobre
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estes locais. Estas ‘conversas’ tidas nestes locais foram gravadas ( e fazem parte do material do Twinspace).
Foram também distribuídos panfletos informativos sobre os monumentos visitados.
Dia 29, quarta feira – Aveiro (12 alunos da escola acompanharam o grupo da parte da manhã, mas muitos outros
se lhes juntaram à tarde para confraternizarem). O roteiro deste dia previa uma visita ao departamento de
gestão e turismo da Universidade de Aveiro, passeio a pé pelos parques da cidade e passeio na Ria de barco
Moliceiro. A tarde foi livre para os alunos poderem visitar a Feira de Março com entretenimentos variados e
muito do agrado dos jovens.
De salientar a colaboração pronta da Universidade de Aveiro que, para além de fazer uma visita guiada pelo
campus, se prestou a vários esclarecimentos aos alunos relativamente ao curso de turismo. Aqui também havia
um grupo de alunos da escola secundária, que previamente tinha entrevistado o Professor responsável pelo
Departamento, e que estava, por isso, habilitado a responder às questões dos colegas.
Skills for life at University pelo professor Niall Power, na UA– esta apresentação revestiu-se de grande interesse
para a realidade dos alunos do ensino secundário. A pedido dos colegas parceiros, o professor Niall Power teve
a amabilidade de me enviar a apresentação para que a pudesse divulgar;
Pelas 20 horas, teve lugar o jantar de confraternização entre todos os professores do grupo, num restaurante
local.
Dia 30, quinta feira – Ílhavo e Praias – (16 alunos da escola acompanharam o grupo). Os alunos das 5
nacionalidades tiveram oportunidade de participar em algumas aulas que estavam a decorrer. Este encontro foi
muito interessante e de grande impacto sobretudo para os alunos mais novos, que puderam exercitar o seu
Inglês e aprender alguma coisa sobre os países dos colegas parceiros; seguiram-se as visitas ao Hotel Montebelo
na Vista Alegre, onde os alunos tiveram oportunidade de entrevistar o gerente, à capela e ao Museu da Vista
Alegre. No museu, teve lugar mais uma entrevista a um grupo de alunos da escola que responderam a questões
colocadas por colegas italianos. Depois do almoço na escola, os alunos visitaram o museu Marítimo de Ílhavo e
seguiram para as praias da Barra (com visita ao farol) e Costa Nova. Puderam saborear as famosas ‘tripas’ com
recheio de chocolate, ovos moles, canela e açúcar…
Dia 31, sexta feira – na escola. Na parte da manhã os alunos trabalharam em equipas multinacionais com o
objetivo de identificarem os momentos mais marcantes da estadia e dos locais visitados. Foram produzidos
trabalhos interessantes com base em fotografias legendadas e/ou comentadas sobre os locais/momentos de
interesse.
Formaram-se também equipas multinacionais para participar no Peddy Paper – uma competição com base em
perguntas sobre o nosso País e outras de cultura geral, alternadas com jogos tradicionais portugueses. Orientada
por professores e um grupo de alunos duma turma de 3º ciclo, esta atividade teve grande sucesso. Foram
atribuídos prémios à equipa vencedora e a todos os participantes (produzidos por elementos do CASCI); os
professores reuniram para fazer o ponto da situação. Por proposta da colega Italiana, Luisella Mori, procurou
dar-se uma nova organização ao Twinspace. O colega Francês Patrick Dahl, apresentou uma proposta de
reorganização que foi debatida e aprovada. Aproveitou-se este momento de encontro para entrega dos
certificados de presença e para efetuar os pagamentos previstos; depois do almoço na escola, iniciou-se a
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reunião de disseminação do projeto à comunidade. Para além da diretora do Agrupamento, dos professores e
alunos da escola e das equipas parceiras, contámos com a presença de pais, da Associação de Pais, da Junta de
Freguesia e do jornal e rádio locais. Nesta reunião foi feita uma resenha dos objetivos do projeto, das atividades
desenvolvidas e mostrados alguns trabalhos de alunos. Foi passado um vídeo sobre os 3 dias de roteiro turístico;
pelas 16:00, como programado, houve o lanche de despedida, muito variado e bem servido. Foi um momento
de convívio muito agradável e descontraído que pôde ainda contar com um pouco de animação musical do
antigo coro da escola.

Impacto:
Todos na escola e na comunidade local se aperceberam da presença do projeto Erasmus +. O facto de os jornais
e a rádio locais estarem presentes no evento final possibilitou divulgar o projeto, os seus objetivos, atividades,
parceiros, etc.
A Universidade de Aveiro foi um parceiro especial, nomeadamente no que diz respeito aos cursos de turismo e
às opções profissionais oferecidas aos estudantes.
Após a mobilidade, muitos alunos pediram para entrar no projeto e algumas famílias ainda estão em contacto
com os alunos que receberam em suas casas.
Em nossa opinião, os alunos ampliaram os seus horizontes e estar em contacto com outras culturas foi um
contributo significativo para o seu desenvolvimento pessoal. Na sua maioria, estes alunos não teriam este tipo
de oportunidade tão cedo.
As famílias que receberam alunos responderam a questionários elaborados pela equipa, que pretendiam avaliar
o seu grau de satisfação com a experiência. O mesmo foi feito com os alunos acolhidos e com os professores
parceiros. O feedback foi francamente positivo.
A avaliação da mobilidade em Portugal, feita pela equipa da Turquia, foi também muito boa. Os resultados
podem ser consultados no Twinspace.

Mobilidade em Alençon, França(C2) - (26 de março a 1de abril)
Alunos participantes: Maria Emanuel Ferreira (10E), Carolina Lopes (10E), Dulce Cardoso (11G) e Diogo Lourenço
(12º ano).
Professores acompanhantes. Helena Silva e Graça Martinho
As atividades decorreram conforme o previsto no programa. Os nossos alunos integraram-se muito bem e
participaram ativamente em todas as atividades. As ligações que estabeleceram com os colegas estreitaram-se
no decorrer da semana onde tiveram oportunidade de atuar como verdadeiros turistas que pretendem obter
informações dos locais que visitam. A Língua inglesa foi mais uma vez um importanto meio de comunicação,
mas os alunos tiveram oportunidade de aprender expressões das línguas dos outros países participante (word
chain).
Chegados a Portugal, elaboraram relatos da sua experiência.
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Anexo N.º 10

Quadros de Honra, Mérito e Honra e Mérito
Ano de
escolaridade

1.º ano

2.º ano

3.º ano

4.º ano

5.º ano

6.º ano

7.º ano

8.º ano

9.º ano

Ano letivo

Honra

Mérito

Honra e Mérito

2013 / 2014

34

--

--

2014 / 2015

27

--

--

2015 / 2016

41

--

--

2016 / 2017

58

--

--

2013 / 2014

30

--

--

2014 / 2015

33

--

2

2015 / 2016

35

--

--

2016 / 2017

36

--

--

2013 / 2014

22

1

1

2014 / 2015

35

--

--

2015 / 2016

43

--

--

2016 / 2017

38

--

--

2013 / 2014

3

1

1

2014 / 2015

28

--

3

2015 / 2016

40

--

--

2016 / 2017

43

--

--

2013 / 2014

41

1

3

2014 / 2015

32

1

5

2015 / 2016

33

5

12

2016 / 2017

42

---

9

2013 / 2014

34

3

1

2014 / 2015

35

6

7

2015 / 2016

27

4

18

2016 / 2017

45

3

21

2013 / 2014

25

--

5

2014 / 2015

19

--

4

2015 / 2016

37

0

3

2016 / 2017

31

---

2

2013 / 2014

21

1

7

2014 / 2015

23

1

5

2015 / 2016

18

1

4

2016 / 2017

27

---

3

2013 / 2014

15

2

5

2014 / 2015

11

2

12

2015 / 2016

10

4

10

2016 / 2017

21

2

4
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10.º ano

11.º ano

12.º ano

2013 / 2014

15

1

2

2014 / 2015

10

1

--

2015 / 2016

20

3

3

2016 / 2017

17

---

---

2013 / 2014

4

1

4

2014 / 2015

14

--

1

2015 / 2016

9

3

2

2016 / 2017

18

5

1

2013 / 2014

17

4

1

2014 / 2015

16

3

1

2015 / 2016

28

6

3

2016 / 2017

18

7

1

Tabela 52 – Quadro de mérito e honra (Fonte: Atas)
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Ano letivo: 2015/2016

21º
PIT

4

0

0

0

0

0

31

31

17

0

7

5

0

14

Outras
medidas

4

22
º
TA
1

CEI

Ed.
Especial

20º
APA

Total

19º
APM

Saúde
Física

PréEscolar
1º Ciclo

18º
ACI

Reaval
iação

Referenciações

Linguag
em/disl
exia
Neuro.muswcu
lar –esq.
Visão

17º
APP

Tipologias

Emocion
al –
Pers.PH
DA
PEA

Medidas Educativas

cognitiv
o

Nº. de
alunos

RT

Ciclo

3

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

22

0

2

6(a)

0

0

1

17

15

2

0

1

0

1

8

7

1

0

2º Ciclo

24

24

13

1

24

6

0

6

18

0

1

3(b)

3º Ciclo

60*

60

35

0

47

12

9

2

50

0

1

7(c)

0

1

1

6

3

3

1

18

18

3

0

18

6

5

3

11

0

0

5(d)

2

0

0

0

0

0

0

137

137

68

1

96

29

14

26

104

1

4

21

3

1

3

32

26

6

1

Ensino
Secundári
o
Total
(a)-

5 alunos com dislexia; (b)-3 alunos com dislexia; (c)-7 alunos com dislexia; (d)-5 alunos com dislexia.
*3 alunos do 3.º ciclo frequentam cursos vocacionais.
Medidas Educativas:
APP – Apoio Pedagógico Personalizado
ACI – Adequações Curriculares Individuais
APM- Adequações no Processo de matrícula
APA- Adequações no Processo de Avaliação
CEI – Currículo Específico Individual
PIT- Plano Individual de Transição
TA- tecnologias de Apoio
RT- Redução de turma
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Educação Especial - Dados estatísticos
Ano letivo: 2016/2017

PréEscolar
1º Ciclo

a)

2

2

0

0

0

0

0

22
º
TA
0

34

34

15

0

32

5

0

9

PIT

Outras
medidas

21º
CEI

Ed.
Especial

20º
APA

Total

19º
APM

Saúde
Física

18º
ACI

Reavalia
ção

Referenciações

Linguag
em/disl
exia
Neuro.muswcu
lar –esq.
Visão

17º
APP

Tipologias
Emocion
al –Pers.
PHDA
PEA

Medidas Educativas
cognitiv
o

Nº. de
alunos

RT

Ciclo

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

34

18

0

1

12(a)

1

0

2

16

10

6

2

1

0

1

7

6

1

0

2º Ciclo

34

34

18

1

34

6

0

6

25

25

1

0

6(a)

3º Ciclo

56

56

35

0

55

5

3

1

45

37

3

2

13(a)

0

1

0

8

7

1

2

Ensino
Secundári
o
Total

24

24

6

0

24

10

10

2

0

15

0

0

8(a)

0

0

1

0

0

0

0

150

150

74

1

145

26

13

18

10
6

97

4

3

39

2

1

4

32

24

8

4

Alunos com dislexia

ANEXO n.º 13

AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA
AM - 1
Designação da Ação de Melhoria
Inovação do ato de eleição dos delegados e subdelegados
Coordenador da ação

Equipa operacional

Coordenadores dos diretores de turma

Diretores de turma

Descrição da ação de melhoria
Desenvolvimento de um dispositivo de eleição de delegados e subdelegados que garanta mecanismos de
iniciativa e eficácia de representatividade.
Objetivos da ação de melhoria

• Envolver os alunos no ato eleitoral de nomeação de lideranças de forma a promover capacidade de iniciativa
e aperfeiçoamento dos mecanismos de representatividade e sustentabilidade.
Atividades realizadas
Elaboração e divulgação do perfil do delegado e subdelegado de turma.
Abertura de fase de propostas à assunção de liderança na turma:
• Mais do que uma candidatura:
- será eleito o candidato que obtiver mais de metade dos votos validamente expressos;
- se isto não acontecer na primeira volta, realizar-se-á uma segunda volta com os dois candidatos mais
votados. O delegado será o mais votado na segunda volta, ficando para subdelegado o vencido.
• Candidatura única ou de ausência de candidaturas:
- solicita-se a cada aluno que, num voto, ordene dois nomes: o primeiro para delegado, o segundo para
subdelegado. Cada primeira nomeação vale dois pontos, cada segunda vale um ponto. O delegado será
o aluno mais pontuado, restando para subdelegado o segundo.
Resultados a alcançar

Resultados alcançados

• Melhoria da participação dos alunos na vida escolar. •
• Incentivo aos alunos para desenvolver e demonstrar
atitudes conducentes ao exercício de uma cidadania
plena.
• Aumento da participação e responsabilização dos
alunos nos processos eleitorais.
• Garantia de que o delegado e subdelegado
mereçam o apoio da maioria da turma e, assim, que
dela sejam representativos.

•
•
•

Maior consciencialização individual dos alunos
relativamente às capacidades para assumir o
cargo de delegado/subdelegado, assim como a
possibilidade de serem criativos, no modo como
desenvolveram a sua campanha eleitoral para
cativar a atenção dos colegas ( especialmente nas
turmas do 3º ciclo).
Incentivo a um ao crescimento enquanto cidadãos
responsáveis e cumpridores, manifestando e
expondo as suas ideias.
Maior transparência no processo eleitoral,
contribuindo para a aprendizagem da democracia
em espaço escolar.
Maior garantia de que a maioria da turma apoia os
seus representantes, responsabilizando-se pelas
escolhas efetuadas.

Constrangimentos
Data de início
• Nem sempre os alunos com o perfil mais adequado são setembro de 2015
aqueles que se propõem para o cargo.
Data de conclusão
• Nas turmas de continuidade em que o desempenho do ano
anterior foi bom, os alunos aguardam a recandidatura dos
outubro de 2016
colegas
Recursos humanos envolvidos para além da equipa operacional
Diretores de turma e alunos.
Propostas de melhoramento da ação
Deve ser mantida a ação.
O processo deve ser finalizado na 1ª quinzena de outubro ( inclui ata entregue)
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Avaliação descritiva da ação
No ano letivo 2015/2016, procedeu-se à eleição dos representantes da turma, nos moldes estipulados na
Ação de Melhoria 1.
Nas turmas do 2º e 3º CEB e 10º ano, esta atividade foi desenvolvida nas aulas de Cidadania e Integração,
situação que se revelou facilitadora, pois permitiu o diálogo inter-pares e com o/a diretor(a) de turma sem
constrangimentos de tempo, possibilitando um melhor conhecimento do grupo-turma, particularmente nos anos
iniciais de ciclo. No 2ºciclo, foi necessário alargar o prazo para a eleição, tendo o DT de esclarecer e analisar
em conjunto com os alunos da turma todas as fases do processo.
Nos 11º e 12º anos, esta atividade foi desenvolvida igualmente pelo(a) diretor(a) de turma, mas em contexto
de aula, tendo seguido os mesmos procedimentos.
Cada diretor(a) de turma elaborou a ata do processo eleitoral, que enviou à direção.
Em 2016/2017, a eleição foi feita nos moldes do ano anterior, excetuando-se o 10º ano, por não haver a
disciplina de Cidadania e Integração. Neste caso, a eleição foi desenvolvida pelo(a) diretor(a) de turma, à
semelhança do que ocorrera nos 11º e 12º anos. Neste ano letivo, no que se refere ao 2º ciclo, o processo de
eleição decorreu normalmente.
Tal como no ano transato, cada diretor(a) de turma elaborou a ata do processo eleitoral, que enviou à
direção.
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA
AM - 2
Designação da Ação de Melhoria

Potenciação da participação dos alunos na vida escolar
Coordenador da ação

Equipa operacional

Diretora

Diretora, conselho de diretores de turma,
docentes do 1º ciclo

Descrição da ação de melhoria

Efetivação de momentos para o desenvolvimento de assembleias de turmas e de delegados e subdelegados
Objetivos da ação de melhoria

• Promover a formação de assembleias de turma (Cidadania).
• Incentivar as assembleias de delegados e subdelegados.
• Envolver os alunos em tomadas de decisão sustentadas em metodologias adequadas e justas.
• Contribuir para a construção de documentos estruturantes do agrupamento.
Atividades realizadas

• Orientação do desenvolvimento da assembleia de delegados e subdelegados em função dos temas
abordados nos conselhos de turma.
• Auscultação dos alunos através dos seus representantes – delegados e subdelegados de turma.

Resultados a alcançar

Resultados alcançados

•
•
• Dinamização de assembleias de alunos.
• Melhoria da participação dos alunos na vida
escolar.

•
•

Constrangimentos

Não se realizaram assembleias de alunos.
Não foram integradas as sugestões dos
alunos na ordem de trabalhos do CP.
Realizaram-se assembleias de delegados e
subdelegados de turma.
Procedeu-se à auscultação dos alunos via
delegados e subdelegados.

Data de início

Os maiores constrangimentos prendem-se com a dificuldade outubro de 2015
em reunir os alunos nas tardes livres.
Data de conclusão
junho de 2017
Recursos humanos envolvidos para além da equipa operacional

Membros da Direção e do Conselho Geral, docentes e alunos.
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Propostas de melhoramento da ação

As assembleias de turma deverão ser promovidas pelos respetivos Diretores de Turma e as suas conclusões
levadas à assembleia de delegados e subdelegados para posteriormente se proceder à divulgação das
sugestões dela decorrentes.
Avaliação descritiva da ação

Pese embora a ação não tenha sido concretizada na íntegra a avaliação é positiva.
Nas assembleias de delegados o diálogo entre os alunos e a direção foi muito proveitoso.
Deram sugestões para melhorar o funcionamento da escola – algumas foram implementadas.
EForam explicados alguns aspetos do funcionamento da escola e os procedimentos a que a nossa ação está
sujeita.
A questão da indiscipline foi sempre uma temática abordada.
Um número significativo de delegados referia-se à sua turma como indisciplinada por falta imposição de
regras pelos professores.
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA
AM - 3
Designação da Ação de Melhoria

Associação de Estudantes (AE) abrangente e interventiva
Coordenador da ação

Equipa operacional

Presidente do Conselho Geral
Diretora

Comissão do Conselho Geral, Diretora

Descrição da ação de melhoria

Promoção da criação de uma AE, envolvendo o conjunto dos alunos eleitos para a assembleia de delegados
e subdelegados.
Objetivos da ação de melhoria

• Criar a AE do AEGN.
• Aproximar a AE dos problemas e anseios dos alunos.
• Comprometer a AE na construção do PAAA.

Atividades realizadas

• Realização de assembleias de delegados e subdelegados para discussão da importância e funções de uma
AE.
• Apoio nos processos de constituição de listas modeladas e abrangentes da comunidade estudantil.
• Assessoria no desenvolvimento de ações dinâmicas de intervenção na comunidade escolar, promovidas
pela AE.

Resultados a alcançar

Resultados alcançados

. constituição da AE com o apoio da Direção.
• Maior sensibilização no seio dos alunos face à
importância da existência da AE.
• Aumento da participação dos alunos na vida da
comunidade escolar.

Constrangimentos

. intervenção e dinanismo por parte da AE.
. participação mais ativa dos alunos, concorrendo,
por exemplo, ao Orçamento Participativo, que
ganharam.

Data de início

Os alunos revelam alguma resistência a participar nos atos janeiro de 2016
eleitorais.
Data de conclusão
junho de 2017
Recursos humanos envolvidos para além da equipa operacional

Delegados e subdelegados de turma.
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Propostas de melhoramento da ação

Apoiar a AE na conceção de um conjunto de atividades que integrem o PAA do AEGN.
Avaliação descritiva da ação

A ação foi positiva tendo permitido o estreitamento de relações entre a direção e a associação de
estudantes embora, para além dos alunos envolvidos na AE, se verifique um envolvimento deficitário dos
alunos no global.
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA
AM - 4
Designação da Ação de Melhoria

Equipa para a Promoção da Disciplina (EPD)
Coordenador da ação

Equipa operacional

Coordenador da EPD - António Luís Ramos (CDC
Expressões).

EPD – Coordenadores DT 2º CEB – Cecília
Ribeiro; 3º CEB – Luísa Costa; Secundário –
Lurdes Sardo; Ofertas Qualificantes – Fátima
Relvas; Coordenador EB – Pedro Maia.

Descrição da ação de melhoria

Conceção, elaboração e implementação de um plano de ação para a promoção da disciplina.
Objetivos da ação de melhoria

• Educar para uma cidadania responsável e participativa.
• Diminuir o número de ocorrências disciplinares, de medidas corretivas e de medidas sancionatórias.
• Melhorar o clima de escola.
Atividades realizadas

• Tipificação das situações de indisciplina.
• Elaboração de um plano de promoção da disciplina.
• Elaboração e implementação das Fichas de: “Registo de Ocorrências em Sala de Aula”; “Participação
Disciplinar”.
• Divulgação à comunidade educativa da equipa e do plano de promoção da disciplina:
Aos alunos (Professores Titulares, Diretores de Turma, EPD); aos assistentes operacionais (Direção); aos
professores (DC, EPD); aos pais/ encarregados educação (DT); à comunidade (página AEGN).
• Realização de ações de sensibilização aos diferentes atores da comunidade escolar:
professores; alunos 4.º ano, 2.º/3.º CEB.
• Reflexão e análise em Conselho de Turma dos comportamentos dos alunos, estratégias a adotar e
avaliação do impacto das medidas aplicadas – registo nas respetivas atas.
• Reconhecimento de comportamentos assertivos e de cumprimento das regras de conduta:
realização de atividades: “Ida ao cinema”, “Almoço convívio”, “Atividades Náuticas”, “Montanhismo na
Escola”.
• Realização de contactos no sentido de estabelecer parceria com o Batalhão de Infantaria 10 (Área Militar
de São Jacinto), com vista à realização de várias atividades, com o objetivo de promover estratégias
indutoras de disciplina, respeito e boas regras de conduta e melhorar o comportamento dos alunos.
• Contactos da EPD com os alunos e reforço dos progressos.
• Promoção de tempo para partilha e reflexão dos comportamentos dos alunos em contexto de turma e fora
da mesma (diretores de turma, professores, psicólogas, tutores).
• Intervenção da equipa de promoção da disciplina com os alunos, em articulação com a equipa de
mediação de conflitos, diretores de turma e direção.
• Levantamento das situações de indisciplina em todas as turmas (ocorrências em sala de aula e outras
medidas disciplinares aplicadas) por período, para posterior monitorização e análise.
Resultados a alcançar

Resultados alcançados

• Diminuir o número de ocorrências disciplinares, de
medidas corretivas e de medidas sancionatórias.
• Criar um clima propício à aprendizagem.

• Uniformização de procedimentos.
• Sinalização de alunos e acompanhamento regular e
sistemático destes, com monitorização e registo dos
seus comportamentos dentro e fora da sala de aula
(Tutorias).
• Monitorização das ocorrências disciplinares e
medidas disciplinares adotadas.
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Constrangimentos

Data de início

• Uniformização de procedimentos no registo de
comportamentos.
• Coordenação e articulação de procedimentos nas escolas
1.ºCEB, Básica e Secundária.
• Envolvimento de pais/ encarregados de educação.

setembro de 2015
Data de conclusão

junho de 2017

Recursos humanos envolvidos para além da equipa operacional

Direção, pessoal docente, diretores de turma em colaboração com a EPD, Psicólogas – Paula Neto,
Alexandrina Oliveira., equipa de Mediação de Conflitos, Escola Segura, CPCJ Ílhavo (CAFAP).
Propostas de melhoramento da ação

• Reforço da coordenação de procedimentos entre escolas 1.ºCEB, Básica e Secundária (considerando as
diferentes realidades – espaço físico, faixa etária, etc).
Avaliação descritiva da ação

No que respeita ao 1.º Ciclo, continua a verificar-se a existência de um núcleo restrito de alunos que se distancia
do cumprimento real das regras preconizadas no RI.
Como medida preventiva, foi implementado um trabalho conjunto regular, com intervenção das Psicólogas
Escolares, bem como reuniões entre os professores e com os encarregados de educação, sempre que se justifica,
nomeadamente no sentido de ultrapassar dificuldades de aprendizagem, falta de hábitos de estudo e de
trabalho e a falta de articulação de trabalho com a escola.
Foi também realizada uma intervenção nas escolas do Agrupamento, através de “Ações de Sensibilização sobre
Disciplina”, direcionadas aos alunos do 4.º ano (contextualizadas nesta fase de mudança de Ciclo e de Escola),
tendo como estrutura a apresentação de pequenos filmes e animações com temas selecionados (“A escola
somos nós que a fazemos”; “Cumprimento de regras e liderança”; “A relação interpessoal e a importância da
cooperação”; “Amigos de verdade”; …) no sentido de promover a interação com os alunos e entre eles,
refletindo e debatendo algumas situações tipificadas de indisciplina escolar, no sentido da modificação e
adequação de comportamentos.
Na Escola Básica, o 2.ºCEB apresentou algumas preocupações ao nível das situações de ordem disciplinar,
nomeadamente na interiorização um determinado número de regras (dentro e fora da sala de aula) e na relação
com os pares. Esta situação determinou um trabalho contínuo na área da aquisição de competências no âmbito
dos valores e atitudes, para desenvolver nos alunos mais responsabilidade pela sua vida escolar, através de um
acompanhamento constante, articulado com os diretores de turma e um contacto com a família mais frequente.
Na Escola Secundária, no 3.º Ciclo, continuou a verificar-se um número preocupante de ocorrências em sala de
aula, com particular destaque para o 7.º e 8.º anos de escolaridade.
Verificou-se a reincidência de comportamentos desajustados por parte de alguns alunos, apesar das estratégias
adotadas e das medidas implementadas, constatando-se assim que estas não têm conseguido atingir as
finalidades pedagógicas, preventivas e dissuasoras que se pretende com a sua aplicação. Em Conselho de
Diretores de Turma foi analisada a situação e concertadas estratégias comuns com vista à tentativa de resolução
deste problema.
No ensino secundário as ocorrências verificadas apresentam valores residuais e foram controladas com a adoção
de estratégias adequadas a cada situação.
Sempre que justificada, a adoção de medidas disciplinares corretivas e sancionatórias, foi feita de acordo com a
Lei N.º51/2012, de 5 de setembro, e com o RI em vigor.
Estas medidas foram aplicadas em coerências com as necessidades educativas dos alunos e com os objetivos da
sua educação e formação. As atividades de integração escolar adotadas foram várias, tendo-se procurado ajustar
cada situação à especificidade das ocorrências e às caraterísticas dos alunos.
Entre outras, foram aplicadas: limpeza de espaços (sala de aula, pavilhão, refeitório, espaço exterior);
condicionamento no acesso a locais da escola e/ou atividades (campo de jogos, ludoteca, treinos de Desporto
Escolar, Visitas de Estudo); supressão de intervalo com realização de tarefas de estudo na Biblioteca; realização
de tarefas de apoio no refeitório.
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EQUIPA DE PROMOÇÃO DE DISCIPLINA

Dados de indisciplina
para avaliação
da Ação de Melhoria
(…)

2. MONITORIZAÇÃO DE MEDIDAS DISCIPLINARES
A equipa do PPD desenvolveu a sua atuação de monitorização dando continuidade ao trabalho
realizado nos anos letivos anteriores.
Na Escola Básica procurou-se gerir os recursos disponíveis de forma equilibrada (distribuição das salas
de aula, uniformização de horários, maior celeridade e eficácia de intervenção em caso de necessidade, maior
acompanhamento dos Serviços de Psicologia e Orientação –SPO– nos casos referenciados). Fomentou-se uma
maior intervenção dos assistentes operacionais na prevenção e correção de comportamentos de indisciplina dos
alunos, mas, contudo, a Escola continua deficitária no que respeita às necessidades efetivas de pessoal não
docente, o que continua a condicionar a supervisão dos alunos nos espaços fora da sala de aula, concretamente
nos Blocos e principalmente nos espaços circundantes.
Foram dinamizadas várias atividades e iniciativas na prossecução dos objetivos definidos,
nomeadamente, promover a efetiva aplicação das regras estabelecidas no RI do Agrupamento; fomentar a
uniformização de critérios de atuação; complementar e apoiar o trabalho do professor titular e diretor de turma e
ser um elo de ligação com a Direção; prevenir os fenómenos de indisciplina promovendo a sinalização de
potenciais casos; monitorizar os progressos obtidos; implementar estratégias para a resolução de problemas.
Os elementos desta equipa de trabalho mantiveram contatos regulares com alunos e encarregados de
educação, professores, diretores de turma, SPO, Direção do Agrupamento, Escola Segura e Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Ílhavo, tendo procedido à monitorização das situações de
indisciplina, aplicação de medidas disciplinares, de acordo com o Estatuto do Aluno e RI do Agrupamento, bem
como assegurado a supervisão de tarefas de integração e a instrução de procedimentos disciplinares, sempre
que o enquadramento das situações o justificou.
As medidas disciplinares adotadas pelo Grupo de Disciplina na Escola Básica da Gafanha da Nazaré
em consonância com a Direção da escola foram:
(dados recolhidos pela equipa do Plano de Promoção de Disciplina – AM4)
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MEDIDAS DISCIPLINARES 16_17
2.ºCEB

5.º A

ADV.

3

4

2 Alunos

1 Aluno

5.º B

0

5.º C

0

5.º D

CORRETIVAS

O.S.A.

31
25 Alunos

6.º A

0

6.º D
6.º E

2 Alunos

0
2
2 Alunos

50

2

10

17 Alunos

2 Alunos

8 Alunos

3

14

3 Alunos

8 Alunos

13

5

13 Alunos

1 Aluno

23

9

10 Alunos

5 Alunos

1

4
4 Alunos
8 Dias

0

0

28
22 Alunos
44 Dias

1

5

1 Aluno
3 Dias

5 Alunos
DE Futsal

8

29

4
4 Alunos

Totais

118

34

11

59 Alunos

20 Alunos

10 Alunos

2

1
1 Aluno
Cp. Jogos

44

1
0

2

0
3

0

3 Alunos

0

0

20

0
1

1
1 Aluno

2

1 Aluno
2 Dias

1

1

1 Aluno

7

6

0

6 Alunos

3

40

17

1 Aluno
14 Dias
36 Alunos
92 Dias

1
1 Aluno

6

8 Alunos
16 Dias

1

0

1

16 Alunos

1
1 Aluno

6

3 Alunos
12 Dias

1 Aluno
2 Dias

6.º F

0

4

35

4

TOTAL

1

1 Aluno

10

2

5

6.º C

1
1 Aluno
2 Dias

4

4 Alunos

SUSP.(2)

0

7

2 Aluno
4 Dias

4 Alunos

Totais

SUSP.(1)

6
2

9

0

R.R.

2

1 Aluno
2 Dias

8 Alunos

5.ºG

6.º B

TOTAL

6
5

0

M.T.

6 Alunos
3 Alunos

5.º F

SANCIONATÓRIAS

C.E.

1

1

2
0

A.I.

4

1 Aluno

2 Alunos

5.º E

O.S.S.A.

25

0
2

1

2 Alunos

2 Dias

0

3

(O.S.A.) Ocorrência em Sala de Aula; (ADV.) Advertência; (O.S.S.A.) Ordem saída Sala Aula; (A.I.) Atividades Integração Escolar;
(C.E.) Condicionamento Acesso Espaços; (M.T.) Mudança Turma; (R.R.) Repreensão Registada; (SUSP.1) Suspensão até 3 dias; (SUSP.2) Suspensão de 4-12 dias

LETIVO

ANO

ANÁLISE COMPARATIVA DOS ÚLTIMOS ANOS LETIVOS – 2.º CICLO

14_15
15_16
16_17

MEDIDAS DISCIPLINARES
O.S.A.

-64

54 Alunos

118

59 Alunos

CORRETIVAS
ADV.

O.S.S.A.

--

--

16

12 Alunos

34

20 Alunos

13

C.E.

M.T.

145 Dias

--

--

2

--

6

--

45 Alunos

89 Dias

9 Alunos

19 Alunos

11

100 Dias

10 Alunos

SANCIONATÓRIAS

A.I.

40 Alunos

R.R.

5

SUSP.

46 Dias

5 Alunos

26 Alunos

3

11 Dias

3 Alunos

5

5 Alunos

5 Alunos

2 Dias

1 Aluno
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Nos dois anos letivos de implementação do Plano de Promoção da Disciplina (2015_16 e 2016_17)
verificou-se um decréscimo acentuado, relativamente ao ano letivo de 2014_15, no que respeita à aplicação de
Medidas Disciplinares Corretivas e Sancionatórias.
Comparando os resultados dos dois últimos anos letivos verificamos que o número de registos de
“Ocorrências em Sala de Aula” aumentou em 2016_17 (64 para 118, valor quase que duplicou) apesar de
estarem envolvidos praticamente o mesmo número de alunos.
No que respeita à aplicação de Medidas Disciplinares constatamos, neste último ano letivo, um
incremento do recurso às Medidas Corretivas, nomeadamente a “Advertência” e as “Atividades de Integração”.
Por outro lado as Medidas Sancionatórias apresentam valores reduzidos, particularmente a “Suspensão” que
apenas foi aplicada a um aluno.

ANÁLISE COMPARATIVA DOS ÚLTIMOS ANOS LETIVOS – 3.º CICLO
Através dos dados recolhidos e trabalhados pela equipa do “Observatório dos Alunos”, constatamos os
seguintes resultados:
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No geral, ao nível do 3.º Ciclo verificou-se um aumento significativo das “Ocorrências em Sala de Aula”.
Contudo, considera-se que este aumento poderá ser consequência da maior facilidade de registo nos
documentos elaborados para o efeito no programa Inovar e não por um efetivo aumento das situações de
indisciplina.
No que respeita à aplicação de Medidas Disciplinares Corretivas, registou-se um aumento generalizado
no 7.º ano de escolaridade. No 8.º ano de escolaridade aumentou a “Ordem de Saída da Sala de Aula” e
diminuíram as “Advertências” e as “Atividades de Integração”. Relativamente ao 9.º ano de escolaridade
verificou-se uma diminuição muito significativa de todas as Medidas.
Em relação às Medidas Disciplinares Sancionatórias constata-se uma diminuição em todos os anos de
escolaridade.

ANÁLISE COMPARATIVA DOS ÚLTIMOS ANOS LETIVOS – SECUNDÁRIO
No Ensino Secundário verifica-se que no 10.º ano de escolaridade ainda se registam algumas situações
de indisciplina, sendo que nos restantes anos de escolaridade são residuais.
Contudo, os dados registados são pouco significativos, devido à reduzida incidência da indisciplina na
maioria das turmas. Verifica-se ainda alguma indisciplina no início do ano letivo, em particular nas turmas dos
Cursos Profissionais, que se atenua ao longo do ano letivo.

(…)
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA
AM - 5
Designação da Ação de Melhoria

Equipa de Mediação de Conflitos (EMC)
Coordenador da ação

Equipa operacional

Rosa Agostinho (CDC Ciências Sociais e Humanas)

EB: Rosário Bilelo, Fátima Lages e SPO –
Alexandrina Oliveira

Descrição da ação de melhoria

Criação da equipa para mediação de conflitos e implementação do plano de ação para a promoção da
disciplina.
Objetivos da ação de melhoria

• Diminuir a dimensão da conflitualidade entre os alunos.
• Ajudar, pela mediação, os alunos envolvidos em conflitos, a resolverem cooperativamente as suas
diferenças e interesses.
• Melhorar a conduta dos assistentes operacionais face a situações de conflito com alunos.
• Ajudar os diretores de turma em relação a casos, mais difíceis, de situações de conflito.
• Apoiar alunos que sejam vítimas de bullying.
Atividades realizadas

• Promoção de ações de formação no âmbito da prevenção de conflitos.
• Definição do perfil de mediador.
• Formação de mediadores de pares.
• Divulgação de boas práticas de atividades em contexto de recreio.
• Sessões de mediação de conflitos.
• Reuniões com alunos e Enc. de Educação
• Reuniões com delegados das turmas mais problemáticas do 7.º ano.
Resultados a alcançar

Resultados alcançados

•
•
• Melhorar o clima social de escola.
• Criação de um clima propício à aprendizagem.

Constrangimentos

Resolução de várias situações de conflito em
contexto de sala de aula.
Alguma responsabilização dos encarregados
de educação em algumas situações graves de
comportamento em sala de aula ( 8.º H ).

Data de início

Na ESGN
setembro de 2015
• Falta de um horário comum para:
Data de conclusão
▪ definir estratégias;
▪ partilhar os casos em acompanhamento;
▪ pôr em prática a definição de uma hora de
junho de 2017
atendimento dos delegados de turma;

Equipa de Autoavaliação 2015 / 2017

Recursos humanos envolvidos para além da equipa operacional

Psicóloga Paula Neto, Virgínia Gomes ( Subdiretora ), delegados de turma do 7.º ano.
Propostas de melhoramento da ação

•
•
•
•
•
•

Na ESGN
Definir muito bem os elementos da equipa;
Incluir na equipa uma assistente operacional;
Marcação de uma reunião inicial para definir o plano de ação;
Incluir no horário dos docentes uma hora semanal para abertura de um gabinete de diálogo com os
delegados de turma (o que se traduziria numa hora por dia, ao longo dos 5 dias da semana);
Iniciar este trabalho com os sétimos anos ;
Fazer uma reunião com os EE em setembro.

Avaliação descritiva da ação

Equipa de Autoavaliação 2015 / 2017

AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA
AM - 6
Designação da Ação de Melhoria

Observatório dos Alunos
Coordenador da ação

Equipa operacional

João Alberto Roque (Docente)

Paula Neto (Psicóloga)
Célia Lopes (Docente)
Ana Ferreira (Encarregada de Educação)

Descrição da ação de melhoria

Caracterização da indisciplina no agrupamento.
Levantamento e tratamento estatístico dos dados.
Levantamento das soluções adotadas para ultrapassar os problemas da indisciplina e dos seus resultados.
Objetivos da ação de melhoria

• Criar mecanismos que permitam a monitorização dos casos de indisciplina bem como das boas práticas.
• Apoiar a comunidade educativa na seleção e implementação de medidas de promoção de disciplina.
Atividades realizadas

• Elaboração e implementação das fichas Monitorização da Indisciplina, incluindo:
- Ocorrências em Sala de Aula;
- Medidas corretivas – advertências, Saídas de sala de aula, atividades de integração escolar;
- Medidas sancionatórias: repreensão registada e suspensão.
• Tratamento estatístico dos dados recolhidos.
• Análise das atas d os conselhos de turma, para levantamento:
- da avaliação do comportamento dos alunos;
- das estratégias utilizadas para ultrapassar as situações detetadas;
- da avaliação das estratégias adotadas.
Resultados a alcançar

Resultados alcançados

• Monitorização das ocorrências disciplinares e
• Monitorizar os casos de indisciplina.
medidas disciplinares adotadas.
• Diminuir o número de ocorrências disciplinares, de
• Análise comparativa dos resultados nos anos
medidas corretivas e de medidas sancionatórias.
letivos de 2015/2016 e 2016/2017, por ano de
• Criar um clima propício à aprendizagem.
escolaridade.
Constrangimentos

Apesar dos reajustes efetuados nos documentos de
registo, relativamente ao ano anterior, e das
orientações dadas, no sentido da obrigatoriedade
de se anotar, de acordo com os parâmetros da
grelha, considera-se que a subjetividade da análise
de cada situação continua a influenciar o tipo de
registo assim como a forma de atuação.

Data de início

setembro de 2015
Data de conclusão

junho de 2017

Recursos humanos envolvidos para além da equipa operacional

Direção, SPO, pessoal docente (especialmente os Diretores de Turma), pessoal não docente, representante
dos encarregados de educação.
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Propostas de melhoramento da ação

• Para o próximo ano letivo propõe-se a melhoria dos processos de comunicação, com a utilização da
plataforma Inovar para registo das participações disciplinares, o que garante uma maior uniformidade e
uma mais efetiva participação ao DT.
• Sugerem-se alterações nas grelhas de registo para torná-las mais objetivas.
• Será importante que a futura equipa desta ação de melhoria possa aceder à informação concreta das
participações de ocorrência e disciplinares que permitam uma análise mais aprofundada, visto que a
indisciplina é uma realidade complexa que simples números dificilmente poderão retratar.
• Assim, torna-se pertinente continuar a investir numa reflexão conjunta de todos os intervenientes,
visando a uniformização dos parâmetros da ficha de registo, nomeadamente no que diz respeito às
“Ocorrências em Sala de Aula”, item com elevado grau de subjetividade, o que condiciona as formas de
atuação e consequente preenchimento da grelha.
Avaliação descritiva da ação

• O significativo aumento dos casos registados de ocorrências em sala de aula poderá ter passado pela
maior facilidade de comunicação e não por um efetivo aumento das situações de indisciplina.
• Da mesma forma as mudanças propostas para a comunicação das participações associadas à marcação de
faltas de natureza disciplinar levarão certamente a um aumento dos casos participados, mas apenas
porque farão um retrato mais fidedigno da situação da indisciplina no agrupamento, sendo que poderão
ser um passo importante para uma efetiva diminuição da indisciplina real.
• Consideramos que a operacionalização desta ação de melhoria que se iniciou no ano transato, na Escola
Secundária, foi bastante positiva uma vez que permitiu:
- Melhorar e aperfeiçoar os instrumentos de recolha de dados;
- Uma maior responsabilização e envolvimento dos docentes na utilização dos mecanismos de recolha de
dados;
- Traduzir em dados mensuráveis, a indisciplina do 3º ciclo e ensino secundário, e inventariar o leque de
estratégias mais utilizadas por turma e o seu grau de eficácia;
- Promover intervenções articuladas e mais sustentadas com outras equipas de melhoria na resolução de
situações mais problemáticas.
- Retirar indicadores para que o tratamento dos dados e conclusões possam traduzir cada vez mais, de
forma sistemática, clara e fiável a nossa realidade escolar no âmbito da indisciplina.
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Ação de Melhoria – 6 – Observatório de Alunos

O presente relatório refere-se à avaliação da ação de melhoria – 6:
“Observatório de Alunos que foi operacionalizada ao longo deste ano letivo”.
Esta ação pretende fazer a caracterização da indisciplina ao nível do 3º ciclo do
ensino básico e do ensino secundário do agrupamento. Para o efeito far-se-á o
levantamento e tratamento estatístico dos dados relativos à indisciplina bem
como das soluções adotadas pelos conselhos de turma a fim de minimizar este
problema.
Para a recolha de dados utilizou-se uma grelha de monitorização da
indisciplina aonde se identificava o ano, a turma, o número total de alunos por
turma. Nesta registavam -se o número de alunos envolvidos nas ocorrências de
sala de aula e as medidas corretivas e sancionatórias aplicadas.
O levantamento das soluções/estratégias adotadas na resolução dos
problemas diagnosticados passou pela leitura e análise das atas dos conselhos
de turma.
Feito o trabalho prévio de recolha de dados procedeu-se à análise por ciclo,
ano e turma das grelhas e das atas de conselhos de turma:
1 - Ao nível do Ensino Básico:
• Tal como mostra o gráfico da figura 1 as ocorrências em sala de aula,
apresentam uma maior incidência no sétimo ano de escolaridade, e
menor número no 9º Ano. Chama-se a atenção para o facto de, nesta
apreciação, não se ter considerado a turma do 8º H por se tratar de uma
turma CEF.
• Feita a análise por ano de escolaridade e ao longo do ano letivo
constata-se que no 7º e 9º anos de escolaridade, há um aumento de
ocorrências de sala de aula e da medida corretiva “saída da sala de
aula” do 1º para o 2º período, e um decréscimo bastante significativo no
1

3º período. Já no 8º ano de escolaridade, e no tocante às ocorrências,
verifica-se a diminuição progressiva ao longo dos 3 períodos (gráfico da
figura 1);
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Gráfico 1 - Ensino Básico - Ocorrências em Sala de Aula, por ano (sem o 8º H).

O gráfico 2 da figura seguinte permite relacionar as ocorrências em sala
de aula entre todas as turmas do ensino básico. Conclui-se que as turmas
que mais se destacam são: 7º D, 7º E,7º F, 7º G, 8º A, 8º D, 8º F, 8º H
(CEF), 9º B, 9º E, 9º G (curso vocacional).
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Gráfico 2 - Ensino Básico - Ocorrências em Sala de Aula, por turma.
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• Em relação às medidas corretivas a medida “saída de sala de aula” foi,
de todas, a mais vezes aplicada, em todos os anos de escolaridade.
Quanto às medidas sancionatórias apenas foi aplicada a “medida de
suspensão”. Os gráficos seguintes, 3 e 4, representam as medidas
corretivas aplicadas por ano de escolaridade. Assinala-se que a
diferença entre os dois gráficos ocorre apenas ao nível do 8º ano de
escolaridade.
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Gráfico 3 - Ensino Básico - Medidas corretivas e sancionatórias, por ano.

• Salienta-se, no entanto, de forma mais específica a turma do 8º H (CEF),
turma em que 100% dos alunos estiveram implicados em ocorrência em
sala de aula (191); em que foram aplicadas, em maior número, medidas
corretivas (111 saídas de sala de aula) e sobretudo a medida
sancionatória de suspensão que foi aplicada 19 vezes ao longo dos1º e
2ºperíodos. Esta turma foi de facto, muito complicada ao nível
comportamental, apesar das várias intervenções quer pela equipa da
mediação de conflitos quer pela equipa da promoção da disciplina.
Assim, não considerando esta turma do 8º H, verifica-se que os casos
de ocorrência em sala de aula ao nível do 8º ano é, em número, inferior
aos restantes anos do 3º ciclo do ensino básico, o que se reflete na
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reduzida aplicação de medidas corretivas e sancionatórias, tal como
mostra o gráfico 4.
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Gráfico 4 - Ensino Básico - Medidas corretivas e sancionatórias, por ano (sem o 8º H).

• Tendo por base o gráfico 5, que representa as medidas corretivas e
sancionatórias por turma em todas as turmas do 3º ciclo do ensino básico,
verifica-se que a medida “saída de sala de aula” foi mais vezes aplicada
(104), seguindo-se a das “atividades de integração escolar” (37), nas
turmas do 7º ano de escolaridade (excetuando a turma 8º H).
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Gráfico 5 - Ensino Básico - Medidas corretivas e sancionatórias, por turma.
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• O gráfico 6 traduz as medidas corretivas e sancionatórias por turma, no
7º ano de escolaridade onde se destaca a turma D.
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Gráfico 6 – 7º Ano – Medidas corretivas e sancionatórias, por turma.

No ensino secundário
• As turmas que se destacam com uma maior incidência de ocorrência em
sala de aula são, no 10º ano ensino regular, as turmas C/D e nos cursos
profissionais as turmas 10º F e 10º G.
• É de salientar que apesar da turma 10ºB ser constituída apenas por 6
alunos em currículo específico individual, 3 estiveram envolvidos em
situações de indisciplina.
• Constata-se que a medida mais vezes aplicada neste nível de ensino é a
corretiva sob a forma de “advertência” no 10º G (29) e 10º F (9). É
também significativa, na turma 10º G, a medida “saída da sala de aula”,
(6).

Comparação entre os anos letivos 2015/2016 e 2016/2017
Sendo um dos objetivos desta ação de melhoria a análise comparativa entre os
dados estatísticos dos dois anos letivos, conclui-se que:
•

Ao nível do 7º ano de escolaridade verifica-se um aumento
significativo nas ocorrências de sala de aula e nas medidas
5

corretivas. Houve um decréscimo ao nível da medida sancionatória –
suspensão.
•

No 8º ano de escolaridade houve um aumento significativo nas
ocorrências de sala de aula, e diminuição na medida corretiva
advertência e atividades de integração escolar e na medida
sancionatória – suspensão. Observa-se, ainda um ligeiro aumento
na

medida

corretiva

de

saída

da

sala

de

aula,

devido

maioritariamente a uma única turma.
•

No 9º ano de escolaridade nota-se um aumento significativo nas
ocorrências de sala de aula e diminuição também muito significativa
em todas as medidas corretivas e na medida sancionatória,
repreensão registada.

Estas constatações podem ser observadas a partir da análise do gráfico
seguinte.
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Gráfico 7 – Dados estatísticos sobre a indisciplina relativos aos anos letivos 2015/2016 e 2016/2017.
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Da análise global dos dados estatísticos apurados podemos inferir que:
➢ No ensino básico (3º ciclo) as situações de indisciplina verificam-se com
maior incidência nas turmas dos 7º e 9º anos de escolaridade.
➢ O 8º ano de escolaridade, do ensino regular, é o ano de escolaridade
com uma menor incidência de medidas corretivas e sancionatórias.
➢ No ensino secundário, verifica-se que no 10º ano de escolaridade ainda
se registam algumas situações de indisciplina, sendo que nos restantes
anos de escolaridade são residuais.
➢ Ao nível do 3º ciclo, na análise comparativa por ano de escolaridade,
entre os dois anos letivos verifica-se um aumento muito significativo ao
nível dos registos referentes às ocorrências de sala de aula.
Considera-se que o aumento significativo dos casos registados de ocorrências
em sala de aula em relação ao ano transato poderá ser consequência da maior
facilidade de registo nos documentos elaborados para o efeito no programa
inovar e não por um efetivo aumento das situações de indisciplina.
Ao nível do ensino secundário os dados registados são pouco significativos,
devido à reduzida incidência da indisciplina na maioria das turmas. Verifica-se
ainda alguma indisciplina no início do ano letivo, nas turmas do 10º Ano, em
particular nas turmas dos cursos profissionais, que se atenua ao longo do ano
letivo.

Avaliação da ação de melhoria
Tendo por base os objetivos desta ação de melhoria pode-se concluir que:
1 - Foi possível através deste levantamento, tratamento e análise dos dados
obter informações mais fidedignas que permitiram conhecer a realidade por
turma e por ciclo de ensino ao nível da indisciplina, ao longo do ano letivo.
Por outro lado, permitiu realizar uma análise comparativa entre os dois
anos de implementação desta ação de melhoria. O conhecimento destes
dados, o seu tratamento estatístico, a inventariação das soluções adotadas
pelos Conselhos de Turma permitiu identificar as medidas/estratégias
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pedagógicas que se revelaram de maior eficácia no processo de
diminuição da indisciplina.
Atendendo aos pressupostos desta ação de melhoria e da ação de melhoria n.º
4 – promoção da disciplina, foi necessário trabalhar os dados de forma
articulada. Nesse sentido foi realizada uma reunião com os elementos das
duas equipas, no final do ano letivo, para analisar a aplicabilidade do
levantamento efetuado através das grelhas de monitorização e cruzar /aferir os
dados obtidos.

Propostas
Para o próximo ano letivo propõe-se a melhoria dos processos de
comunicação, com a utilização da plataforma Inovar para registo das
participações disciplinares, o que garante uma maior uniformidade e uma mais
efetiva participação ao DT.
Apesar dos reajustes efetuados nos documentos de registo, relativamente ao
ano anterior, e das orientações dadas, no sentido da obrigatoriedade de se
anotar, de acordo com os parâmetros da grelha, considera-se que a
subjetividade da análise de cada situação continua a influenciar o tipo de
registo assim como a forma de atuação. Sugerem-se assim alterações nas
grelhas de registo para torná-las mais objetivas.
Será importante que a futura equipa desta ação de melhoria possa aceder à
informação concreta das participações de ocorrência e disciplinares que
permitam uma análise mais aprofundada, visto que a indisciplina é uma
realidade complexa que simples números dificilmente poderão retratar.
Assim, torna-se pertinente continuar a investir numa reflexão conjunta de todos
os intervenientes, visando a uniformização dos parâmetros da ficha de registo,
nomeadamente no que diz respeito às “Ocorrências em Sala de Aula”, item
com elevado grau de subjetividade, o que condiciona as formas de atuação e
consequente preenchimento da grelha.
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Provavelmente as mudanças propostas ao nível da forma de comunicar as
participações associadas à marcação de faltas de natureza disciplinar levarão a
um aumento dos casos participados. No entanto, poderão assegurar um retrato
mais fidedigno da situação da indisciplina no agrupamento, o que poderá ser
um passo importante para uma efetiva diminuição da indisciplina real.
Partindo da opinião de que o cumprimento rigoroso do Regulamento
Interno deve ser o pressuposto primeiro na orientação da atuação de todos os
elementos da comunidade educativa, apresenta-se um conjunto de medidas e
estratégias

pedagógicas

consideradas

relevantes

e

significativas

no

combate/diminuição da indisciplina.
As medidas a seguir elencadas têm por base o levantamento dos dados
recolhidos nos dois anos de implementação das medidas de melhoria da
indisciplina devem ser vistas apenas como recomendações baseadas em
estratégias que se revelaram eficazes no combate à indisciplina. Estas
resultaram da reflexão dos Grupos de trabalho do Observatório de Alunos e da
Promoção da Disciplina, as quais foram catalogadas em estratégias
pedagógicas mais gerais; estratégias que envolvem os Encarregados de
Educação e medidas corretivas e sancionatórias.
1- Estratégias pedagógicas
➢ Acompanhamento mais individualizado por parte dos professores,
➢ Monitorização semanal, do processo comportamental dos alunos, pelo
diretor de turma.
➢ Alterações na planta de sala de aula.
➢ Registo das ocorrências na plataforma inovar.
➢ Reforço positivo.
➢ Corrigir, com firmeza, atitudes incorretas dos alunos.
➢ Aplicação rigorosa das medidas que constam do Regulamento Interno.
➢ Valorização das medidas e estratégias que constam dos Planos de
Acompanhamento.
➢ Nas aulas de Cidadania e Integração, trabalhos/debates com os alunos
sobre as situações de indisciplina identificadas, com vista a:
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•

Fomentar

os

valores

de

cidadania,

respeito

pelos

outros,

solidariedade, cooperação, responsabilidade, tolerância
•

Promover o espírito de partilha.

•

Desenvolver competências pessoais e sociais.

➢ Elaboração de “contratos” com vista à mudança de comportamentos dos
alunos que chegam à escola e que estão sinalizados pelos seus
antecedentes de problemas comportamentais. Esta medida deverá ser
também implementada nos alunos que, já frequentando a escola,
estejam ou sejam sinalizados pelos mesmos motivos.
➢ Encaminhamento, conforme os casos, para a equipa de Mediação de
Conflitos; CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens) ou
outras entidades.
2- Estratégias que envolvem os Encarregados de Educação
➢ Maior contacto com os Encarregados de Educação (via caderneta e
telefonicamente, sempre que necessário).
➢ Reuniões frequentes com os Encarregados de Educação.
➢ Alertar os Encarregados de Educação para a necessidade de:
• manterem um contacto regular com o Diretor de Turma no sentido de
se informarem sobre a vida escolar dos seus educandos.
• maior

envolvimento

na

vida

escolar

dos

seus

educandos,

nomeadamente ao nível do cumprimento dos deveres dos alunos.
• verificação regular do caderno diário, das cadernetas dos alunos e do
horário de estudo, bem como o calendário das Provas de Avaliação.
• zelar para que os seus educandos se façam acompanhar do material
necessário para as aulas.
• responder atempadamente às comunicações do DT relativas ao
aproveitamento e comportamento dos alunos, nomeadamente as
ocorrências disciplinares.
• fomentar junto dos seus educandos a necessidade de cumprimento
rigorosa dos seus deveres como alunos.
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3- Medidas corretivas e sancionatórias
➢ Impedir a participação em atividades dentro e fora da escola (por
exemplo, visitas de estudo, atividades de desporto escolar) dos alunos
com ocorrências disciplinares graves.
➢ Aplicação de medidas de integração na comunidade educativa.
➢ Aplicação de medidas sancionatórias (suspensão).

Balanço Global da ação de melhoria
Consideramos que a operacionalização desta ação de melhoria que se iniciou
no ano transato, na Escola Secundária, foi bastante positiva uma vez que
permitiu:
- Melhorar e aperfeiçoar os instrumentos de recolha de dados;
- Uma maior responsabilização e envolvimento dos docentes na utilização dos
mecanismos de recolha de dados;
- Traduzir em dados mensuráveis, a indisciplina do 3º ciclo e ensino
secundário, e inventariar o leque de estratégias mais utilizadas por turma e o
seu grau de eficácia;
- Promover intervenções articuladas e mais sustentadas com outras equipas de
melhoria na resolução de situações mais problemáticas.
- Retirar indicadores para que o tratamento dos dados e conclusões possam
traduzir cada vez mais, de forma sistemática, clara e fiável a nossa realidade
escolar no âmbito da indisciplina.

Gafanha da Nazaré, 17 de julho de 2017
Grupo do Observatório de Alunos – AM 6
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA
AM – 7
Designação da Ação de Melhoria

Promoção de canais de comunicação eficazes
Coordenador da ação

Equipa operacional

Helena Silva

Manuel Santos, José Sarmento, Paula Justiça,
Paula Rocha

Descrição da ação de melhoria

Promoção de canais de comunicação que façam chegar a toda a comunidade educativa as informações da
vida quotidiana do agrupamento e das decisões que impliquem alterações ou mudanças na comunidade.
Objetivos da ação de melhoria

• Promover a publicação de informações e atividades das várias escolas, em plataformas diversas.
• Otimizar a divulgação atempada das decisões tomadas pelos órgãos de gestão do agrupamento.
• Melhorar a satisfação da comunidade educativa em relação à comunicação no agrupamento.
• Recriar a imagem do agrupamento.
Atividades realizadas

• Designação, em cada estrutura do agrupamento, de um grupo responsável pela partilha permanente da
informação.
• Atualização permanente da página eletrónica do agrupamento.
• Divulgação de atividades com recurso à newsletter do Agrupamento, jornal Timoneiro, jornal da Escola e
Blog da Biblioteca.

Resultados a alcançar

• 80% de satisfação dos membros da comunidade
educativa.

Resultados alcançados

Os resultados corresponderam ao esperado

Constrangimentos

Data de início

Falta de meios humanos e técnicos no que concerne à
divulgação com recurso ao LCD.
setembro de 2015
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Data de conclusão

As várias estruturas nem sempre fazem chegar à equipa as
atividades a promover (conforme definido inicialmente)
nem as atividades realizadas, que devem constar do
Gafanhoto, à medida que vão ocorrendo.

junho de 2017

Recursos humanos envolvidos para além da equipa operacional

Comunidade educativa.
Propostas de melhoramento da ação

1. Aposta nos meios humanos para:
✓ Utilização da plataforma Inovar+ para a divulgação das atividades do Agrupamento. (É
fundamental que o coordenador e o elemento de Informática tenham tempo, nos seus horários,
para esta Ação).
✓ Divulgação de informações, notícias, trabalhos, fotografias de atividades num LCD, ligado a um
computador, num espaço estratégico da Escola Secundária.
✓ Divulgação das atividades, logo após a sua realização, através de documentos e imagens, a
enviar ao responsável do jornal Gafanhoto, por forma a que este esteja online e em constante
atualização.
2. Um elemento do grupo de Educação Física deve fazer parte da equipa da Ação.
3. Continuando o Facebook a ser o meio privilegiado para divulgação de atividades, quando há lugar a
publicações, deverá aparecer uma referência (um título / foto), na página do agrupamento, com acesso
direto à publicação.
4. Da Newsletter devem constar as atividades de:
Ed. Física e / ou Desporto Escolar da EB e da ES
PES, Eco-Escolas, Bibliotecas;
Visitas de estudo dos vários graus de ensino;
Ações de Formção
5. A comunicação das atividades a realizar deve ser enviada ao responsável, até ao dia 23 de cada mês.
6. Os JI e as escolas do 1º ciclo comunicarão as atividades a realizar da forma como têm procedido, no
modelo a definir.
7. O elemento de EF a integrar a equipa será responsável pela recolha e organização mensal, em modelo
a definir, das atividades do seu grupo.
8. Na EB o elemento responsável pela organização da informação será o docente que integra a ação.

Avaliação descritiva da ação
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As ações desenvolvidas permitiram um melhor e mais célere acesso a informações/atividades a
desenvolver e desenvolvidas pelas várias estruturas/graus de ensino do Agrupamento. Contudo,
entendemos que as propostas de melhoramento (nomeadamente a utilização da plataforma Inovar+), a
serem implementadas no próximo ano letivo, permitiriam um acesso mais imediato e filtrado de acordo
com o utilizador/estrutura.
Há a apontar os seguintes aspectos menos conseguidos:
✓ Visitas de estudo de todos os graus de ensino - só têm sido comunicadas as realizadas no préescolar e no 1º ciclo.
✓ Falta de comunicação à equipa responsável da maioria das atividades a realizar e realizadas na
EB.
✓ Falta de visibilidade das atividades desenvolvidas, na página do agrupamento.
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA
AM - 8
Designação da Ação de Melhoria

Articulação curricular (Departamento Curricular de Educação Pre-Escolar)
Coordenador da ação

Equipa operacional

Diretora
Secção de articulação curricular – CDC

Docentes, conselhos de turma, docentes
titulares de turma e educadoras

Descrição da ação de melhoria

Aprofundamento das práticas de gestão vertical e horizontal do currículo, com vista a facilitar a articulação
entre ciclos, a sequencialidade das aprendizagens e a harmonização de conhecimentos.
Objetivos da ação de melhoria

• Aprofundar as práticas de gestão vertical e horizontal existentes.
• Implementar novas práticas de gestão vertical e horizontal dos curricula.
• Elaborar um plano de articulação curricular anual.
• Concretizar a articulação interdisciplinar.
• Potenciar o PAAA com iniciativas que resultem de uma articulação clara entre os conteúdos curriculares.
• Melhorar a organização das práticas de trabalho colaborativo.
Atividades realizadas

• Conhecimento explícito dos programas trabalhados nos anos anteriores.
• Partilha de informação sobre o comportamento e desenvolvimento dos alunos entre ciclos.
• Realização de reuniões entre docentes dos diferentes ciclos (pré-escolar com o 1º ciclo, no princípio e no
final do ano letivo, para articulação curricular.
• Articulação a nível do PAAA, com a realização de atividades conjuntas a todos os níveis de ensino.

Resultados a alcançar

Resultados alcançados

• Concretização da articulação vertical e horizontal
dos curricula.
• Incremento do sucesso dos alunos.
• Conhecimento do comportamento e
desenvolvimento dos alunos nos diferentes ciclos.

Constrangimentos

-

Horários desencontrados
dificuldades para reunir.

• Concretização da articulação vertical e horizontal
dos curricula.
• Incremento do sucesso dos alunos.
• Conhecimento do comportamento e
desenvolvimento dos alunos na transição do Préescolar para o 1.º Ciclo.

Data de início

que

provocam

algumas setembro de 2015
Data de conclusão

junho de 2017
Recursos humanos envolvidos para além da equipa operacional

Diretora, coordenadoras de departamento, docentes e educadoras.
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Propostas de melhoramento da ação

• Na reunião de articulação no final do ano letivo, para além da educadora transmitir a avaliação do
desenvolvimento dos alunos que transitam para o 1.º ano, receber também a informação relativa ao
comportamento e desenvolvimento dos alunos que transitaram no ano anterior.
Avaliação descritiva da ação

• Reunião de articulação no início e no final do ano letivo.
• No final do ano letivo, as educadoras aplicam o Teste de Identificação de Competências Linguísticas (TICL)
às crianças que transitam para o 1.º Ciclo, no âmbito do PNPSE.
• Identificação das crianças em risco de apresentarem dificuldades em aceder à linguagem escrita.
• Passagem da informação/avaliação no início e no final do ano letivo.
• Planificação de atividades conjuntas no âmbito do PAAA.
• Em algumas escolas os alunos do 1.º ano, no mês da leitura, vão à sala da pré mostrar as suas
aprendizagens ao nível da leitura.
• No final da educação Pré-escolar, os alunos que transitam para o 1.º ano de escolaridade vão à Escola
Básica durante um período letivo (manhã ou tarde) e realizam atividades conjuntas.
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA
AM - 8
Designação da Ação de Melhoria

Articulação curricular (Departamento Curricular do 1ºciclo)do Ensino Básico
Coordenador da ação

Equipa operacional

Diretora
Secção de articulação curricular – CDC

Docentes, conselhos de turma, docentes
titulares de turma e educadoras

Descrição da ação de melhoria

Aprofundamento das práticas de gestão vertical e horizontal do currículo, com vista a facilitar a articulação
entre ciclos, a sequencialidade das aprendizagens e a harmonização de conhecimentos.
Objetivos da ação de melhoria

• Aprofundar as práticas de gestão vertical e horizontal existentes.
• Implementar novas práticas de gestão vertical e horizontal dos curricula.
• Elaborar um plano de articulação curricular anual.
• Concretizar a articulação interdisciplinar.
• Potenciar o PAAA com iniciativas que resultem de uma articulação clara entre os conteúdos curriculares.
• Melhorar a organização das práticas de trabalho colaborativo.
Atividades realizadas

• Conhecimento explícito dos programas trabalhados nos anos anteriores.
• Partilha de informação sobre o comportamento e desenvolvimento dos alunos entre ciclos.
• Realização de reuniões entre docentes dos diferentes ciclos (1º ciclo com o 2º ciclo) a meio e no final do
ano letivo, para articulação curricular.

Resultados a alcançar

Resultados alcançados

• Concretização da articulação vertical e horizontal
dos curricula.
• Incremento do sucesso dos alunos.
• Conhecimento do comportamento e
desenvolvimento dos alunos nos diferentes ciclos.

• Concretização da articulação vertical e horizontal
dos curricula.
• Incremento do sucesso dos alunos.
• Conhecimento do comportamento e
desenvolvimento dos alunos nos diferentes ciclos.
• Partilha de informações que conduzem ao sucesso
dos alunos.

Constrangimentos

Data de início

setembro de 2015
Data de conclusão

junho de 2017
Recursos humanos envolvidos para além da equipa operacional

Coordenadora de departamento do 1.º ciclo, subcoordenadora do grupo 230 e docentes dos dois ciclos.
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Propostas de melhoramento da ação

• Reunião no início do ano letivo, no final e noutros momentos que os docentes do 4.º e 5.º ano (grupo 230)
julguem necessário.

Avaliação descritiva da ação

• Reunião a meio do ano letivo 2015/2016 com os professores do 3.º, 4.º e 5.º ano de Matemática e
Ciências.
• Reflexão sobre o sucesso dos alunos alcançados no final do ano letivo 2016/2017 na reunião com os
professores do 4.º e do 5.º ano de Matemática.
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA
AM - 8
Designação da Ação de Melhoria

Articulação curricular (Departamento Curricular do 1º ciclo do Ensino Básico)
Coordenador da ação

Equipa operacional

Diretora
Secção de articulação curricular – CDC

Docentes, conselhos de turma, docentes
titulares de turma e educadoras

Descrição da ação de melhoria

Aprofundamento das práticas de gestão vertical e horizontal do currículo, com vista a facilitar a articulação
entre ciclos, a sequencialidade das aprendizagens e a harmonização de conhecimentos.
Objetivos da ação de melhoria

• Aprofundar as práticas de gestão vertical e horizontal existentes.
• Implementar novas práticas de gestão vertical e horizontal dos curricula.
• Elaborar um plano de articulação curricular anual.
• Concretizar a articulação interdisciplinar.
• Potenciar o PAAA com iniciativas que resultem de uma articulação clara entre os conteúdos curriculares.
• Melhorar a organização das práticas de trabalho colaborativo.
Atividades realizadas

• Conhecimento explícito das metas e dos programas trabalhados nos anos anteriores.
• Partilha de informação sobre o comportamento e desenvolvimento dos alunos entre ciclos.
• Realização de reuniões entre docentes do 1.º e 2.º ciclos, no princípio e final do ano letivo, para
articulação curricular.
• Articulação a nível do PAAA, com a realização de atividades conjuntas a todos os níveis de ensino.

Resultados a alcançar

• Concretização da articulação vertical e horizontal
dos curricula.
• Incremento do sucesso dos alunos.
• Conhecimento do comportamento e
desenvolvimento dos alunos nos diferentes ciclos.

Constrangimentos

Resultados alcançados

• Concretização da articulação vertical e horizontal
dos curricula.
• Incremento do sucesso dos alunos.
• Conhecimento do comportamento e
desenvolvimento dos alunos nos dois ciclos.
• Divulgação, incentivo e participação dos alunos em
atividades de produção escrita e leitura previstas no
PAAA.
Data de início

setembro de 2015
Data de conclusão

junho de 2017
Recursos humanos envolvidos para além da equipa operacional

Coordenadora de departamento do 1.º ciclo e subcoordenadora do grupo 220.
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Propostas de melhoramento da ação

• Reunião, no início e no final do ano letivo, com os professores do 4.º ano e os professores de Português
do 5.º ano de escolaridade.
Avaliação descritiva da ação

• Reunião, no início do ano com os professores do 4.º ano e diretores de turma do 5.º ano, onde se
partilharam informações sobre o comportamento, aprendizagens e outras características dos alunos.
• Reflexão sobre o sucesso dos alunos alcançados no final de cada ano letivo.
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA
AM - 8
Designação da Ação de Melhoria

Articulação curricular (Departamento Curricular de Ciências Experimentais)
Coordenador(dação)

Equipa operacional

Diretora
Secção de articulação curricular – CDC

Docentes, conselhos de turma e docentes

Descrição da ação de melhoria

Aprofundamento das práticas de gestão vertical e horizontal do currículo, com vista a facilitar a articulação
entre ciclos, a sequencialidade das aprendizagens e a harmonização de conhecimentos.
Objetivos da ação de melhoria

•Aprofundar as práticas de gestão vertical e horizontal existentes.
•Implementar novas práticas de gestão vertical e horizontal dos curricula.
•Elaborar um plano de articulação curricular anual.
•Concretizar a articulação interdisciplinar.
•Potenciar o PAAA com iniciativas que resultem de uma articulação clara entre os conteúdos curriculares.
•Melhorar a organização das práticas de trabalho colaborativo.
Atividades realizadas

•Conhecimento explícito dos programas trabalhados nos anos anteriores.
•Partilha de informação sobre o comportamento e desenvolvimento dos alunos entre o 2º e o 3º ciclos.
•Realização de reuniões entre docentes dos diferentes ciclos (2º ciclo com 3º ciclo e 3º ciclo com
secundário) e de diferentes grupos disciplçinares, pelo menos, no princípio e final do ano letivo, para
articulação curricular.
•Constituição de equipas de trabalho vertical com professores dos vários tipos de ensino.
•Articulação a nível do PAAA, com a realização de atividades conjuntas a todos os níveis de ensino.
Resultados a alcançar

Resultados alcançados

• Concretização da articulação vertical e horizontal
dos curricula.
• Incremento do sucesso dos alunos.
• Conhecimento do comportamento e
desenvolvimento dos alunos nos diferentes ciclos.

A articulação efetuada, ao nível do 3º CEB, entre
docentes que lecionam ciências naturais e geografia,
permitiu a reestruturação dos conteúdos abordados
nas duas disciplinas.
Relativamente à articulação horizontal entre o grupo
disciplinar 510 e 520, os resultados foram atingidos a
nível do 3º CEB pois existem conteúdos comuns.

Constrangimentos

Data de início

- Ao nível do ensino secundário os programas das disciplinas setembro de 2015
de BG e FQ A estão desfasados temporalmente não sendo Data de conclusão
possível a sua abordagem simultânea.
junho de 2017
- Ao nível do 2º CEB e do 3º CEB o ênfase colocado na
Recursos
envolvidos
além da equipa operacional
exploraçãohumanos
dos mesmos
temas é para
diferente.
Diretora, coordenadores de departamento, docentes.
Propostas de melhoramento da ação

A reunião entre professores dos grupos disciplinares 510 e 520, por ano de escolaridade, deve ser efetuada
no início do ano letivo, por forma a articular os procedimentos a ter em conta nesse ano letivo.
Avaliação descritiva da ação
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No ano letivo 2015/2016 foi efetuada a articulação curricular, ao nível do 3º CEB, entre docentes que
lecionam ciências naturais e geografia o que permitiu a reestruturação dos conteúdos abordados nas duas
disciplinas no 7º e 8º anos de escolaridade. Ainda durante o ano letivo 2015/2016 foi efetuada uma reunião
entre docentes de ciências naturais do 2º e 3º CEB que permitiu uma articulação curricular de alguns
constúdos comuns.
No ano letivo 2016/2017 foram efetuadas reuniões entre docentes do 3º CEB e do ensino secundário do
grupo disciplinar 510 e 520 que lecionavam o mesmo ano de escolaridade.
No que respeita ao PAA A, existiu um trababalho cooperativo entre os três grupos disciplinares do
departamento. No início de ambos os anos letivos foi planificada e dinamizada a ação “Semana da
Alimentação” que permitiu, entre outros objetivos uma articulação curricular ao nível do tema
“Alimentação” entre o grupo 230 e o grupo 520. O mesmo sucedeu com a atividade “Magia da Ciência”, no
final do ano letivo, em que foram apresentadas atividades laboratoriais relativas aos conteúdos
curriculares dos grupos disciplinares 510 e 520.
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA
AM - 8
Designação da Ação de Melhoria

Articulação curricular (Departamento Curricular de Línguas)
Coordenador(dação)

Equipa operacional

Diretora
Secção de articulação curricular – CDC

Docentes, conselhos de turma, docentes
titulares de turma e educadoras

Descrição da ação de melhoria

Aprofundamento das práticas de gestão vertical e horizontal do currículo, com vista a facilitar a articulação
entre ciclos, a sequencialidade das aprendizagens e a harmonização de conhecimentos.
Objetivos da ação de melhoria

•Aprofundar as práticas de gestão vertical e horizontal existentes.
•Implementar novas práticas de gestão vertical e horizontal dos curricula.
•Elaborar um plano de articulação curricular anual.
•Concretizar a articulação interdisciplinar.
•Potenciar o PAAA com iniciativas que resultem de uma articulação clara entre os conteúdos curriculares.
•Melhorar a organização das práticas de trabalho colaborativo.
Atividades realizadas

•Conhecimento explícito dos programas trabalhados nos anos anteriores.
•Partilha de informação sobre o comportamento e desenvolvimento dos alunos entre ciclos.
•Realização de reuniões entre docentes dos diferentes ciclos (1º ciclo com o 2º ciclo, 2º ciclo com 3º ciclo),
no princípio, do ano letivo, para articulação curricular.
•Articulação a nível do PAAA, com a realização de atividades conjuntas a todos os níveis de ensino.

Resultados a alcançar

• Concretização da articulação vertical e horizontal
dos curricula.
• Incremento do sucesso dos alunos.
• Conhecimento do comportamento e
desenvolvimento dos alunos nos diferentes ciclos.

Constrangimentos

Resultados alcançados

A articulação vertical necessita de trabalho adicional.

Data de início

Ênfase diferente colocado na exploração dos mesmos temas setembro de 2015
em diferentes ciclos.
Datadeconclusão
junho de 2017
Recursoshumanosenvolvidos para além da equipa operacional

Diretora, coordenadores de departamento, diretores de turma, docentes e educadoras, coordenador do
PAAA.
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Propostas de melhoramento da ação

A reunião entre os professores dos grupos disciplinares, por ano de escolaridade, deve ser efetuada no início,
a meio e no final do ano letivo, por forma a articular de forma próxima os procedimentos.
Avaliação descritiva da ação

Devido ao grande número de docentes enlvolvidos, optou-se pela reunião de professores que lecionavam o
mesmo ano de escolaridade.
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA
AM - 8
Designação da Ação de Melhoria

Articulação curricular (Departamento Curricular de Matemática e Informática)
Coordenador da ação

Equipa operacional

Diretora
Secção de articulação curricular – CDC

Docentes e conselhos de turma

Descrição da ação de melhoria

Aprofundamento das práticas de gestão vertical e horizontal do currículo, com vista a facilitar a articulação
entre ciclos, a sequencialidade das aprendizagens e a harmonização de conhecimentos.
Objetivos da ação de melhoria

• Aprofundar as práticas de gestão vertical e horizontal existentes.
• Implementar novas práticas de gestão vertical e horizontal dos curricula.
• Elaborar um plano de articulação curricular anual.
• Concretizar a articulação interdisciplinar.
• Potenciar o PAAA com iniciativas que resultem de uma articulação clara entre os conteúdos curriculares.
• Melhorar a organização das práticas de trabalho colaborativo.
Atividades realizadas

• Conhecimento explícito dos programas trabalhados nos anos anteriores.
• Partilha de informação sobre o comportamento e desenvolvimento dos alunos entre ciclos.
• Realização de reuniões entre docentes dos diferentes ciclos (pré-escolar com o 1º ciclo, 1º ciclo com o 2º
ciclo, 2º ciclo com 3º ciclo e 3º ciclo com secundário), pelo menos, no princípio, a meio e final do ano letivo,
para articulação curricular.
• Constituição de equipas de trabalho vertical com professores dos vários tipos de ensino.
• Articulação a nível do PAAA, com a realização de atividades conjuntas a todos os níveis de ensino.
Resultados a alcançar

Resultados alcançados

• Concretização da articulação vertical e horizontal
dos curricula.
• Incremento do sucesso dos alunos.
• Conhecimento do comportamento e
desenvolvimento dos alunos nos diferentes ciclos.

•Decorrente de um dos constrangimentos
apontados (último ponto)a articulação vertical
necessita de trabalho adicional.
• Relativamente à articulação com os professores do
grupo 510 os resultados foram atingidos dentro do
que é possível (porque , por exemplo , a nível do
secundário os programas das duas disciplinas estão
desfasados temporalmente).

Constrangimentos
Data de início
Calendário escolar muito cheio de atividades .
setembro de 2015
Difícil conciliação dos horários dos docentes do 1.º e 2.º ciclos.
Data de conclusão
Ênfase diferente colocada na exploração dos mesmos temas pelos
junho
de 2017
professores nos diferentes ciclos.
Recursos humanos envolvidos para além da equipa operacional

Diretora, coordenadores de departamento e docentes
por cada ciclo nos ten
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Propostas de melhoramento da ação

A reunião entre professores do 1.º ciclo com o 2.º ciclo e do 2.º ciclo com 3.º ciclo deve ser efetuada durante
o mês de julho ( ou, em alternativa,em Setembro, logo no inícioa da preparação das atividades letivas) por
forma a articular os procedimentos a ter em conta no ano letivo seguinte.
Avaliação descritiva da ação

Para além das reuniões entre docentes dos diferentes ciclos ( 1º ciclo com o 2º ciclo, 2º ciclo com 3º ciclo e
3º ciclo com secundário) realizaram-se reuniões entre professores dos grupos 500 (matemática) e 510(
ciências físico- químicas). Numa primeira fase optou-se por uma reunião conjunta ; como se tratava de um
grupo muito alargado, numa segunda fase realizaram-se duas reuniões distintas : uma com três professores
do 3.º ciclo de cada um dos grupos disciplinares e na outra três professores do ensino secundário de cada
um dos grupos disciplinares .
No que respeita ao PAA o trabalho colaborativo foi mais evidente entre os docentes dos grupos disciplinares
230 e 500 , sobretudo a nível da dinamização de atividades no âmbito da escola aberta ( “ A matemática
também é gira” incluiu pequenas atividades que podiam ser exploradas de diferentes formas consoante a
faixa etária dos alunos ).
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA
AM - 9
Designação da Ação de Melhoria

Educação Especial – articulação 1º ciclo
Coordenador da ação

Equipa operacional

Alexandrina Oliveira (Psicóloga)

SPO, um elemento da Educação Especial, docentes
e coordenador de escola

Descrição da ação de melhoria

Ajuste de procedimentos e articulação de proximidade entre os serviços especializados do 1º ciclo.
Objetivos da ação de melhoria

• Contribuir para a qualidade das respostas educativas proporcionadas às crianças.
• Aperfeiçoar e melhorar as práticas das escolas.
• Melhorar a articulação entre os serviços especializados e os docentes titulares do 1º ciclo.

Atividades realizadas

• Visita mensal às escolas do 1º ciclo.
• Reunião semestral entre os serviços especializados e os docentes do 1º ciclo.
• Aferição de procedimentos de referenciação e avaliação.
• Articulação próxima entre os diversos intervenientes.

Resultados a alcançar

Resultados alcançados

•Conhecimento mais assertivo do desenvolvimento das
crianças.
•Tomada de medidas conducentes ao sucesso.
• Proporcionar um conhecimento mais assertivo do
• Articulação de proximidade entre os serviços
desenvolvimento das crianças.
especializados (SPO e Educação Especial) com a
• Agilizar a tomada de medidas conducentes ao
Educação Pré-escolar e o 1º Ciclo do Ensino Básico.
sucesso.
•Intervenção direta e/ou indireta com os alunos que
apresentavam insucesso no seu percurso escolar.
Constrangimentos

Data de início

O número de horas que foi possível disponibilizar para a setembro de 2015
intervenção na Educação Pré-Escolar e 1º CEB, acabou por se Data de conclusão
verificar insuficiente, atendendo ao elevado número de
solicitações efectuadas, nomeadamente ao nível da junho de 2017
intervenção direta com os alunos.
Recursos humanos envolvidos para além da equipa operacional

SPO, docentes do 1º ciclo e Educação Especial
Propostas de melhoramento da ação
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- Proposta para se proceder à alteração do texto referente à “Designação da Ação de Melhoria”.
Passaria a ser:
“Serviços Especializados (S.P.O. e Educação Especial), em articulação com a Educação Pré-Escolar e
o 1º Ciclo do Ensino Básico”.
- Proposta para se proceder à alteração do texto referente à “Equipa Operacional”. Passaria a
constar:
Psicóloga, um elemento da Educação Especial; o Coordenador de Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico, Coordenador de Departamento da Educação Pré-Escolar: Coordenadores de cada
estabelecimento de ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e do Pré-Escolar.

- Proposta para se proceder à alteração do texto referente à “Descrição da ação de melhoria”.
Passaria a ser:
Ajuste de procedimentos e articulação de proximidade entre os serviços especializados (SPO e
Educação Especial) com a Educação Pré-escolar e o 1º Ciclo do Ensino Básico.
Intervenção direta e/ou indireta com os alunos que mantêm insucesso no seu percurso escolar.
- Proposta para se proceder à alteração do texto referente aos “Objetivos da ação de melhoria”.
Passaria a ser:
• Melhorar a articulação entre os serviços especializados (SPO e Educação Especial) e os docentes
titulares da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico.
• Contribuir para a qualidade das respostas educativas proporcionadas às crianças.
• Aperfeiçoar e melhorar as práticas das escolas.
• Intervir direta e/ou indiretamente com os alunos que mantêm insucesso no seu percurso escolar.
- Proposta para se proceder à alteração do texto referente às “Atividades Realizadas”. Passaria a
ser:
• Visita mensal aos estabelecimentos de ensino da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino
Básico.
• Reunião semestral entre os serviços especializados e os docentes da Educação Pré-Escolar e do
1º Ciclo do Ensino Básico.
• Aferição de procedimentos de referenciação e avaliação.
• Articulação próxima entre os diversos intervenientes (Encarregados de Educação; Comunidades
Educativa e outras Estrutras da Comunidade).
• Intervenção direta e/ou indireta com os alunos que mantêm insucesso no seu percurso escolar.
- Proposta para se proceder à alteração do texto referente aos “Resultados a alcançar”. Passaria a
ser:
• Identificar objetiva e atempadamente as áreas em défice nas crianças, em específico, naquelas
em que o insucesso se mantem, apesar das intervenções realizadas.
• Agilizar a tomada de medidas conducentes ao sucesso.
• Envolver de forma efetiva todos quanto interagem em contexto educativo com a criança.
- Proposta para se proceder à alteração do texto referente aos “Recursos humanos envolvidos para
além da equipa operacional”. Passaria a ser:
Psicóloga; Docentes da Educação Especial; Docentes do Ensino Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino
Básico; Médicos de Família dos Centros de Saúde, Médicos da Consulta de Desenvolvimento do
Hospital de Aveiro, Técnicos da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Ílhavo /
Tribunal, Intervenção Precoce, Terapeutas da Fala (CRI e particulares), Psicólogos, Técnicos e
Docentes de outras estruturas de apoio.
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Avaliação descritiva da ação
Mais uma vez neste segundo ano, em que para além de coordenadora da AM9, fui agente ativa na realização
da mesma, procurei dinamizar e implementar no terreno e em conjunto com os docentes envolvidos e outros
técnicos, todas as estratégias que considerei serem as adequadas para a consecução dos objetivos previstos
para a mesma.
No Relatório Final realizado no ano letivo anterior (2015/2016), já o balanço realizado por todos os
envolvidos, apontava para o grande grau de satisfação na concretização dos objetivos, tendo considerado já
nessa altura, que nos encontrávamos no caminho certo para a criação de uma resposta integrada e eficaz.
Neste ano letivo, consolidei melhor este caminho, contribuindo ainda mais, quer para uma maior articulação
entre os Serviços Especializados (SPO e Educação Especial) e o 1º Ciclo do Ensino Básico, quer ao nível da
prevenção e remediação das dificuldades de aprendizagem.
Desde a implementação da AM9 que, para além de direcionar o meu trabalho para concretizar todos os
objetivos previstos e de realizar todas as atividades programadas, fui ainda e de forma gradual, introduzindo
um outro objetivo, a saber, “- Intervir direta e/ou indiretamente com os alunos que mantêm insucesso no seu
percurso escolar. “ Consequentemente desenvolvi atividades ligadas a este objetivo, procurando contemplar
não apenas os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, como ainda os alunos indicados pelas docentes da
Educação Pré-Escolar. Deste modo, e porque cada vez mais tenciono que a minha intervenção como
Psicóloga passe mais pela prevenção do que pela remediação, apresentei já algumas alterações nas propostas
de melhoramento da ação, de forma a tentar implementar por mais tempo, as medidas já colocadas em
prática, reforçadas com novas que surjam e incidindo nos níveis de Ensino da Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo
do Ensino Básico.
Assim, e relativo ao presente ano letivo (2016-2017), apresentamos a seguir o público-alvo da AM9, a
calendarização das visitas realizadas e ainda uma descrição breve e geral das atividades realizadas:

I - Caracterização das Escolas do 1º CEB do AEGN
1- Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico da Barra
Nº de turmas: 4 (uma turma por cada ano escolar)
Nº total de alunos: 79
Nº de Professores: 4 Professores Titulares; 1 Professora de Educação Especial; 1 Professora de Apoio
Educativo e 6 Professores das AECs
Nº Assistentes Operacionais: 2
2- Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico da Cambeia
Nº de turmas: 4 ( uma turma por cada ano escolar)
Nº total de alunos: 84
Nº de Professores: 4 Professores Titulares; 2 Professores de Apoio Educativo; 1 Professora de Educação
Especial; duas Professoras de Inglês; 1 Professor de Programação e 7 Professores das AECs
Nº Assistentes Operacionais: 2
3- Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico Cale da Vila 1
Nº de turmas: 4 ( uma turma por cada ano escolar) + 1 da pré
Nº total de alunos: 101 (80 + 21)
Nº de Professores: 4 Professores Titulares; 2 Professores de Educação Especial, 2 professores de Apoio
Educativo, 1 Educadora de Infância e 9 Professores das AECs
Nº Assistentes Operacionais: 2 (1º CEB) + 2 (pré)
4- Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico da Chave
Nº de turmas: 5 (duas turmas do 4ºano)
Nº total de alunos: 106
Nº de Professores: 5 Professores Titulares; 1 Professora de Educação Especial, 1 professora de Apoio
Educativo e 7 Professores das AECs
Nº Assistentes Operacionais: 2 +1(C.M.I.)
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5- Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico Marinha Velha
Nº de turmas: 4 ( uma turma por cada ano escolar)
Nº total de alunos: 70
Nº de Professores: 4 Professores Titulares; 1 Professora de Educação Especial, uma professora de apoio
a tempo inteiro e um professor de apoio a tempo parcial ( uma vez por semana para o 3º e 4º anos
Nº Assistentes Operacionais: 2

6- Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico Santa Maria Manuela
Nº de turmas: 7
Nº total de alunos: 158
Nº de Professores: 7 Professores Titulares; 1 Professora de Educação Especial e 1 professora de apoio
Professores das AECs
Nº Assistentes Operacionais: 5

II – Atividades Realizadas nas Escolas do 1º CEB do AEGN
À semelhança do ano letivo anterior, altura em que se iniciou a implementação desta estratégia de
melhoria referente à prestação do serviço educativo, direcionada especificamente para a articulação
dos Serviços Especializados –SPO/Educação Especial com o 1º Ciclo do Ensino Básico, realizei uma
primeira reunião em setembro, em conjunto com a Coordenadora do 1º CEB- Professora Alcina
Castanheiro e a Subcoordenadora da Educação Especial – Professora Valentina Cardoso. Nesta reunião
manteve-se a calendarização da minha visita mensal às escolas do 1º ciclo, sempre no período da manhã
(das 9:00 às 12:30), tendo sido posteriormente comunicado aos respetivos coordenadores os dias em
que me deslocaria à escola.
No 1º CEB da Barra realizaram-se as seguintes visitas:
Mês

Dia

Observações

outubro
novembro
dezembro
janeiro

11
8
9
9
10
2
13
2
19
18

Para além das datas calendarizadas tratei de assuntos
relacionados com os alunos a 23 de novembro, 13 de dezembro,
18 de janeiro, 8 de fevereiro e 20 de março, para concluir
avaliações; reunir com Encarregados de Educação e/ou
Professores.
Ainda integrado no Projeto (Re)Criar, estive na escola nos dias 9
de dezembro; 10 de março e 5 de maio onde dinamizei em
conjunto com a Psicóloga do Centro de Saúde de Aveiro (ACES
Baixo Vouga) as atividades com os alunos da turma do 4º ano, em
que as temáticas foram: “Medos”; “Bulling” e “Ansiedade”. Ainda
no âmbito da promoção da Disciplina, realizamos uma sessão com
os alunos do 4º ano sob o tema “Vem aí a escola Nova”.

fevereiro
março
abril
maio
junho

8
12
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No 1º CEB da Cambeia realizaram-se as seguintes visitas:
Mês

Dia

Observações

outubro
novembro
dezembro
janeiro

27
24
15
9
17
13
13
12
24
9
23

Para além das datas calendarizadas tratei de assuntos
relacionados com os alunos a 13 de dezembro, 19 de março e 2, 3
e 18 de maio para concluir avaliações; reunir com Encarregados
de Educação e/ou Professores, ou ainda, reunir com os Médicos
de Família no Centro de Saúde da Gafanha da Nazaré, ou com o(s)
Médico(s) da Consulta de Desenvolvimento no Hospital de Aveiro.
Ainda integrado no Projeto (Re)Criar, estive na escola nos dias 02
de dezembro; 03 de março e 28 de abril onde dinamizei em
conjunto com a Psicóloga do Centro de Saúde de Aveiro (ACES
Baixo Vouga) as atividades com os alunos da turma do 4º ano, em
que as temáticas foram: “Medos”; “Bulling” e “Ansiedade”.

fevereiro
março
maio
junho

No 1º CEB da CV1 realizaram-se as seguintes visitas:
Mês

Dia

Observações

outubro
novembro
dezembro
janeiro
fevereiro
março
maio
junho

25
22
16
24
16
16
16
6
13

Para além das datas calendarizadas tratei de assuntos
relacionados com os alunos a 10 e 31 de janeiro, 20, 21 e 23de
fevereiro, a 9 de março e ainda 11 e 31 de maio para concluir
avaliações; reunir com Encarregados de Educação e/ou
Professores ou ainda, reunir com os Médicos de Família no Centro
de Saúde da Gafanha da Nazaré.
Ainda integrado no Projeto (Re)Criar, estive na escola nos dias 4
de novembro; 3 de fevereiro e 17 de março onde dinamizei em
conjunto com a Psicóloga do Centro de Saúde de Aveiro (ACES
Baixo Vouga) as atividades com os alunos da turma do 4º ano, em
que as temáticas foram: “Medos”; “Bulling” e “Ansiedade”.
Ainda no âmbito da promoção da Disciplina, realizamos uma
sessão com os alunos do 4º ano sob o tema “Vem aí a escola
Nova”.

No 1º CEB da Chave realizaram-se as seguintes visitas:
Mês
Dia
outubro
novembro
dezembro
janeiro
fevereiro
março
maio
junho

20
17
12
19
7
15
14
17
14

Observações

Para além das datas calendarizadas tratei de assuntos
relacionados com os alunos a 6 e 9 fevereiro e ainda a 13 de
junho para concluir avaliações; reunir com Encarregados de
Educação e/ou Professores
Ainda integrado no Projeto (Re)Criar, estive na escola nos dias 11
de novembro; 10 de fevereiro e 31 de março onde dinamizei em
conjunto com a Psicóloga do Centro de Saúde de Aveiro (ACES
Baixo Vouga) as atividades com os alunos da turma do 4º ano, em
que as temáticas foram: “Medos”; “Bulling” e “Ansiedade”.
Ainda no âmbito da promoção da Disciplina, realizamos uma
sessão com os alunos do 4º ano sob o tema “Vem aí a escola
Nova”.
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No 1º CEB Marinha Velha realizaram-se as seguintes visitas:
Mês
Dia
outubro
novembro
dezembro
janeiro
fevereiro
março

18
15
6
26
21
9
21
27
17
9

abril
maio
junho

Observações

Para além das datas calendarizadas tratei de assuntos
relacionados com os alunos a 28 de setembro, 17 e 23 de
novembro, 2 de dezembro e 8 de fevereiropara concluir
avaliações; reunir com Encarregados de Educação e/ou
Professores ou ainda, reunir com outros técnicos de Centro de
estudos, ou com o(s) Médico(s) da Consulta de Desenvolvimento
no Hospital de Aveiro.
Ainda integrado no Projeto (Re)Criar, estive na escola nos dias 25
de novembro; 24 de fevereiro e 24 de março onde dinamizei em
conjunto com a Psicóloga do Centro de Saúde de Aveiro (ACES
Baixo Vouga) as atividades com os alunos da turma do 4º ano, em
que as temáticas foram: “Medos”; “Bulling” e “Ansiedade”.
Ainda no âmbito da promoção da Disciplina, realizamos uma
sessão com os alunos do 4º ano sob o tema “Vem aí a escola
Nova”.

No 1º CEB Santa Maria Manuela realizaram-se as seguintes visitas:
Mês
Dia
Observações
outubro
novembro
dezembro
janeiro
fevereiro
março

13
10
16
12
8
7
9
27
23
13

abril
maio
junho

Para além das datas calendarizadas tratei de assuntos
relacionados com os alunos a 23 de setembro, 21 de novembro e
24 de abril para concluir avaliações; reunir com Encarregados de
Educação e/ou Professores
Ainda integrado no Projeto (Re)Criar, estive na escola nos dias 18
de novembro; 17 de fevereiro e 21 de abril onde dinamizei em
conjunto com a Psicóloga do Centro de Saúde de Aveiro (ACES
Baixo Vouga) as atividades com os alunos da turma do 4º ano, em
que as temáticas foram: “Medos”; “Bulling” e “Ansiedade”.
Ainda no âmbito da promoção da Disciplina, realizamos uma
sessão com os alunos do 4º ano sob o tema “Vem aí a escola
Nova”.

No início do presente ano letivo, o coordenador, em reunião com os Docentes, procedeu ao
levantamento dos casos que, nas diferentes turmas, necessitariam de uma intervenção por parte dos
Serviços de Psicologia e Orientação. A tabela utilizada foi-me posteriormente enviada e com base na
qual foi realizada a minha intervenção.
Após o preenchimento da tabela, no 1º CEB da Barra foram propostos:
Número de alunos

22 alunos

Ano de Escolaridade
6 alunos do 1º ano
7 alunos do 2º ano
5 alunos do 3º ano
4 aluno do 4º ano
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Após o preenchimento da tabela, no 1º CEB da Cambeia foram propostos:
Número de alunos
11 alunos

Ano de Escolaridade
1 alunos do 1º ano
4 alunos do 2º ano
4 alunos do 3º ano
2 alunos do 4º ano

Após o preenchimento da tabela, no 1º CEB da Cale da Vila1 foram propostos:
Número de
alunos

Ano de Escolaridade
1 aluno do J.I.
6 alunos do 1º ano
5 alunos do 2º ano
+1 – transferida em
fevereiro, da Costa
Nova
4 alunos do 3º ano

18 alunos

Observações
- Caso analisado em conjunto com a Educadora.
- Os cinco alunos foram avaliados ou na sequência de
referenciações e sujeitos a avaliação especializada, ou para
análise das suas dificuldades.
- Os quatro alunos foram avaliados ou na sequência de
referenciações e sujeitos a avaliação especializada, ou para
análise das suas dificuldades.

1 aluno do 4º ano

Após o preenchimento da tabela, no 1º CEB da Chave foram propostos:
Número de
alunos

Ano de Escolaridade

Observações

1 aluno do J.I.
1 alunos do 1º ano
13 alunos

6 alunos do 2º ano

- Dos 6 alunos, 2 foram referenciados e sujeitos a avaliação
especializada.

3 alunos do 3º ano
2 alunos do 4º ano
Após o preenchimento da tabela, no 1º CEB da Marinha Velha foram propostos:
Número de alunos

7 alunos

Ano de Escolaridade
2 alunos do 1º ano
2 alunos do 2º ano
3 aluno do 3º ano
0 alunos do 4º ano

Após o preenchimento da tabela, no 1º CEB da Sta Maria Manuela foram propostos:
Número de
Ano de Escolaridade
Observações
alunos
9 alunos do J.I.
- Foram situações analisadas em conjunto com a
respetiva Educadora
17 alunos
3 alunos do 1º ano
2 alunos do 2º ano
- Os dois alunos foram avaliados ou na sequência de
referenciações e sujeitos a avaliação especializada, ou
para análise das suas dificuldades.
1 aluno do 3º ano
2 alunos do 4º ano
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Na intervenção que realizei aos 88 alunos e atendendo à especificidade do motivo do pedido,
realizei, à semelhança do ano letivo anterior:
- avaliações psicológicas (de uma forma mais demorada nos casos referenciados)
- observações em sala de aula;
- atendimentos pontuais aos respetivos Encarregados de Educação;
- reuniões em que simultaneamente estive com o Professor Titular, o de Educação Especial e
respetivo Encarregados de Educação;
- contactos (presencial ou telefonicamente) com os respetivos Médicos de Família e outros técnicos
(Psicólogos, Terapeuta da Fala ou em específico elementos da Equipa da Consulta da Unidade de
Desenvolvimento do Hospital de Aveiro).
- intervenção direta com os alunos indicados pelos docentes.
De todos os casos atendidos realizei os respetivos registos, sendo que no final da manhã redigia
ainda um breve resumo do trabalho desenvolvido, ficando na escola uma cópia que era arquivada em
dossier próprio.
Em todos os dias em que me desloquei à escola, mantive a prática iniciada no ano letivo anterior,
pelo que o tempo entre as 10:30 e as 11:00 (espaço em que os alunos tinham o momento do recreio),
foi ocupado sempre para, em conjunto com os professores:
- recolher/analisar as informações relevantes e relativas aos casos em intervenção;
- dar feedback das intervenções em curso;
- dar feedback dos contactos com os Encarregados de Educação e/ou outros técnicos.
- analisar de outras situações consideradas pelos Professores como preocupantes e que de uma
forma pontual era possível analisar e intervir de forma eficaz.
Nas reuniões com os Encarregados de Educação, considero que nestes contactos presenciais (e que
em algumas situações se complementaram com contactos telefónicos) foi possível intervir na promoção
das práticas parentais mais adequadas e potenciadoras de uma melhoria nas aprendizagens.
Ao nível do trabalho direto com os alunos e Professores, para além de se proceder à avaliação e à
intervenção nas dificuldades de aprendizagem, procurei em parceria com os professores, desenvolver
procedimentos de avaliação e monitorização do processo de ensino/aprendizagem, promovendo
sempre a reflexão para a adoção de estratégias de intervenção pedagógica adequadas.
- Realizei ainda quatro reuniões de coordenação em que para além de mim, estiveram presentes os
coordenadores de departamento da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico; os respetivos
coordenadores de cada escola do 1º CEB, a subcoordenadora da Educação Especial e ainda o elemento
da direção responsável por estes níveis de ensino.

À semelhança do ano letivo anterior, nas reuniões de coordenação, para além da ordem de
trabalhos específica, foi sempre analisado o funcionamento desta medida, aferindo assim,
periodicamente, os procedimentos que estavam a ser implementados. Apesar disso, foi solicitado aos
coordenadores de escola, que para a última reunião e após terem auscultado os restantes docentes,
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apresentaram por escrito uma avaliação da AM9. Assim, transcrevemos a seguir as apreciações que
cada coordenador trouxe consigo:
Da avaliação realizada pelos docentes é referido que esta medida (AM9):
“- permitiu uma recolha e análise de informações relativos aos alunos com necessidades de
intervenção, quer nos casos preocupantes quer nos pontuais, dando-lhes o respetivo encaminhamento e
resposta adequada;
- permitiu o contacto mais célere com os Encarregados de Educação e/ou com outros técnicos;
- permitiu o diálogo entre professores e psicóloga no sentido de adequar estratégias de intervenção de
modo a ajudar a ultrapassar as dificuldades / comportamentos / problemas familiares dos alunos;
Os docentes referiram que o trabalho de parceria desenvolvido entre os Serviços Especializados SPO/Educação Especial com o Primeiro Ciclo do Ensino Básico, quer ao nível da supervisão, quer ao nível
da prevenção, quer ao nível da remediação das dificuldades de aprendizagem, foi bastante benéfico e
eficaz, pelo que deverá continuar nos próximos anos letivos”.
Referem ainda que:
“- foram observados todos os alunos que foram propostos;
- foi dado o feedback das observações e sugestões de estratégias de atuação que, em alguns alunos, se
revelaram eficazes na progressão das aprendizagens, bem como o encaminhamento para referenciação
nos casos considerados necessários.
Desta forma, os professores continuam a considerar que esta articulação se revela importante, pelo
que deverá continuar.”
Acrescentam que:
“Os professores da escola salientaram o papel do SPO no acompanhamento dos alunos do Pré-escolar
e do 1º ciclo na medida em que, já neste período, se notam problemas que prejudicam o percurso escolar
dos alunos e que, se forem alvo de intervenção precoce, se atenuam evitando situações mais graves no
futuro.
O SPO, acompanhou alunos sujeitos a avaliação/acompanhamento psicológico que se encontram a
frequentar o Pré-Escolar ou 1º Ciclo, acompanhados pelos pais ou encarregados de Educação de modo
fornecerem dados relevantes relativos às crianças em causa, e que são um elemento fundamental em
todo o processo. O SPO forneceu estratégias de intervenção, não só aos professores, mas também aos
pais/ encarregados de educação.
Articulou a sua ação com outros serviços especializados, nomeadamente das áreas da saúde e da
segurança social, de modo a contribuir para o correto diagnóstico e avaliação sócio-médico-educativa de
crianças e planear medidas de intervenção mais adequadas.
Concebeu e participou na definição de estratégias que promoveram o sucesso educativo, a autonomia
e a estabilidade emocional dos alunos.”
Foi ainda referido que:
“A psicóloga, Dr.ª Alexandrina, continuou a ser uma mais-valia para a escola, professores e alunos, na
medida em que ajudou a observar e a avaliar situações relacionadas com dificuldades de aprendizagem
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dos alunos e com comportamentos menos ajustados. Orientou nas intervenções e procedimentos a
tomar e articulou com pais e encarregados de educação.
Também em parceria com outros serviços, nomeadamente o C.S.I. (Centro de Saúde de Ílhavo)
sensibilizou os alunos do quarto ano para as diferentes temáticas que abordou (Medos, Bullying e
Ansiedade) e garantiu a participação ativa dos alunos na exploração dos diferentes temas.
Manteve sempre o diálogo com os alunos, no sentido de contribuir para o seu desenvolvimento
integral e para a construção da sua identidade pessoal.
As docentes consideraram que seria benéfico para a comunidade escolar a atribuição de mais tempo,
por escola, para o acompanhamento/apoio dos alunos prioritários.”
Voltam a sublinhar que:
“Este apoio pela equipa é fundamental para uma mellhor articulação com todas as vertentes da equipa
e encaminhamento para médicos de familia ou outros técnicos da saúde.
No geral a equipa conseguiu fazer face às necessidades, embora o ser só uma vez por mês limita um
pouco o número de alunos que possam ser abrangidos ou para colmatar todas as necessidades
verificadas.
Seria importante um pouco mais de articulação do professor titular de turma com os professores da
Educação Especial , para aqueles alunos com dificuldades em diversas áreas, mas que ainda não será
necessária a sua referenciação, para se tentar aferir de uma forma mais consistente as suas reais
necessidades.
No geral consideramos muito importante o trabalho desenvolvido, e o ideal seria haver mais tempo
por parte da psicóloga, ou a contratação de uma psicóloga só para o 1º ciclo, ( o que sabemos ser dificil)
porque se têm verificado de ano para ano um maior número de alunos com dificuldades cognitivas,
sociais , emocionais , comportamentais ou outras, e a intervenção nos primeiros anos é fundamental e
essencial para um colmatar de dificuldades.
No geral o balanço é positivo, estando a psicóloga sempre disponivel para ajudar, sendo necessário
mais tempo.”

A propósito da questão do tempo, foi sugerido por unanimidade, nesta última reunião de coordenação
do AM9, um aumento do número de horas para esta medida. Assim, e tendo em conta que o número de
horas que em 2015/2016 e 2016/2017 se disponibilizou para a intervenção na Educação Pré-escolar e 1º
CEB, foi num total de 7 horas (duas manhãs), está a ser pensada a possibilidade de a partir de
2017/2018 se aumentar em mais 7 horas (um dia). Assim, à semelhança do que tem vindo a ser
realizado, nas duas manhãs, continuarei a deslocar-me aos locais da Educação Pré-Escolar e 1º CEB,
desenvolvendo o mesmo tipo de trabalho que tenho vindo a ser realizar até à data e que tem sido
considerado adequado, passando a disponibilizar mais um dia, este na Escola Básica do 2º Ciclo. Este dia
será dedicado para atendimentos e trabalho mais específico com alunos e Encarregado de Educação,
pelo que está a ser pensada, para o efeito, a criação de um sistema de comunicação entre mim e os
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coordenadores, de forma que o agendamento seja realizado atempadamente e de acordo com a
disponibilidade dos Encarregados de Educação.

Com base em tudo o que foi referido anteriormente, considero ter conseguido atingir na totalidade, os
objetivos inicialmente pensados para esta medida. Considero ter conseguido produzir, em conjunto com
todos os docentes e técnicos, ganhos significativos, que se manifestaram em todos os casos em que
houve sucesso e, mesmo naqueles em que o sucesso não foi tão evidente, notaram-se pelo menos
pequenas mudanças positivas. Estes resultados mostram como devemos continuar a intervir e faz-nos
acreditar no caminho iniciado.
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA
AM - 10
Designação da Ação de Melhoria

Articulação de procedimentos no 1º ciclo – Inglês
Coordenador da ação

Equipa operacional

Coordenadora do 1º ciclo – Alcina Castanheiro
Coordenadora do DCL – Nazaré Matos

Docentes de Inglês do 1º ciclo
Docentes titulares de turma do 1º ciclo

Descrição da ação de melhoria

Reunião, no início do ano letivo, com todos os intervenientes.
Objetivos da ação de melhoria

• Articular as práticas entre os docentes de Inglês e os docentes titulares do 1º ciclo.

Atividades realizadas

• Reunião, no início do ano letivo, com todos os docentes titulares e de turma e de Inglês, com o objetivo de
dar a conhecer aos docentes do grupo 120:
- normas gerais de funcionamento;
- gestão da sala de aula;
- informações sobre os alunos.
• Reunião, no início e a meio do ano letivo com todos os docentes titulares de turma e de Inglês, com o
objetivo de se elaborar a planificação de Inglês em articulação com os conteúdos das outras disciplinas do 1.º
Ciclo.
Resultados a alcançar

• Proporcionar um conhecimento mais assertivo dos
alunos.
• Agilizar a tomada de medidas conducentes ao
sucesso.

Resultados alcançados

• Os docentes partilharam informações sobre os
alunos da turma (comportamento, aprendizagem…)
• Partilharam estratégias para gerir em sala de aula o
comportamento dos alunos.
• O sucesso dos alunos reflexo da eficácia da
articulação de procedimentos no 1.º ciclo com Inglês.

Constrangimentos

Data de início

Dificuldade em conciliar os horários dos docentes para reunir. setembro de 2015
Data de conclusão

junho de 2017
Recursos humanos envolvidos para além da equipa operacional

Docentes do grupo 120, docentes titulares de turma do 1ºciclo.
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Propostas de melhoramento da ação

• Reunião de calendarização vertical, no início, no meio e no final de cada ano letivo, por escola.
Avaliação descritiva da ação

• No ano letivo 2015/2016, na reunião no início e no meio do ano letivo, os docentes elaboraram a
planificação de Inglês articulada com os conteúdos das outras disciplinas.
• Na reunião, no início do ano letivo, os docentes titulares de turma deram a conhecer aos docentes de
Inglês, as normas gerais de funcionamento da turma/escola do 1.ºciclo e informações sobre os alunos.
• Ao longo do ano, sempre que foi oportuno ou necessário, os docentes partilharam no início e/ou no final
da aula de Inglês:
- informações sobre os alunos da turma (comportamento, aprendizagem…)
- estratégias para gerir em sala de aula o comportamento dos alunos.
- Com a planificação articulada os docentes puderam mobilizar os conhecimentos dos alunos nas outras
disciplinas.

• Na reunião, no início do ano letivo, também estiveram presentes os docentes de oferta
complementar/Programação.
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA
AM - 11
Designação da Ação de Melhoria

Articulação vertical do 1º com o 2º ciclo - Inglês
Coordenador da ação

Equipa operacional

Coordenadora do 1ºciclo – Alcina Castanheiro
Coordenadora do DCL – Nazaré Matos

Docentes de Inglês dos grupos 120 e 220
Subcoordenadora do grupo 220 – Lourdes Vidal

Descrição da ação de melhoria

Selecionar os conteúdos essenciais a lecionar.
Objetivos da ação de melhoria

• Melhorar a autoestima dos alunos face à aprendizagem da língua inglesa.
• Articular as práticas entre docentes de Inglês.

Atividades realizadas

• Análise dos programas de Inglês do 1º e 2.º ciclos pelos docentes dos grupos 120 e 220.
• Reunião, no início e no final do biénio, com todos os intervenientes.

Resultados a alcançar

• Melhorar os resultados dos alunos no 1º período,
no 5º ano de escolaridade.
• Agilizar a tomada de medidas conducentes ao
sucesso.

Resultados alcançados

• Melhoria dos resultados dos alunos no 1.º período,
no 5.º ano de escolaridade:
2015/2016 – 79,1%
2016/2017 – 98%

Constrangimentos

• Dificuldades nos domínios da interação e da produção
oral.

Data de início

setembro de 2015
Data de conclusão

junho de 2017
Recursos humanos envolvidos para além da equipa operacional

Docentes dos grupos 120 e 220, subcoordenadora do grupo 220.
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Propostas de melhoramento da ação

•
•
•

Análise dos programas de Inglês do 1.º e 2.º ciclos, no início do ano letivo.
Reunião de articulação vertical a realizar, no início e no final do ano letivo, com todos os intervenientes.
Introdução do objetivo: melhorar os resultados nos domínios da interação e da produção oral.

Avaliação descritiva da ação
•

Houve articulação vertical entre os docentes do 1.º e 2.º ciclos que se revelou eficaz.
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA
AM - 12
Designação da Ação de Melhoria

Supervisão da prática letiva em sala de aula (Departamento Curricular do 1º ciclo)
Coordenador da ação

Equipa operacional

Diretora

Coordenadores de departamento, docentes
observados e observadores

Descrição da ação de melhoria

Definição de mecanismos de acompanhamento, monitorização da prática pedagógica em sala de aula e
desenvolvimento de processos de reflexão.
Objetivos da ação de melhoria

• Instituir práticas de supervisão das atividades letivas em sala de aula numa perspetiva formativa.
• Promover uma cultura de reflexão sobre as práticas ou procedimentos.
• Identificar pontos fortes e fracos ou constrangimentos na prática letiva.
• Partilhar as boas práticas pedagógicas e cientificas entre os docentes.
Atividades realizadas

• Reflexão e registo, em reunião entre os docentes envolvidos, sobre a eficácia das estratégias pedagógicas
utilizadas, no âmbito do PNPSE.
• Reflexão e partilha de estratégias pedagógicas e de boas práticas, em sede de departamento/Conselhos de
Ano/Estabelecimentos.

Resultados a alcançar

• Instituição de boas práticas pedagógicas com
resultados visíveis no sucesso dos alunos.
• Promoção de um sistema participado de supervisão
em contexto de sala de aula.
• Otimização e partilha das boas práticas.

Constrangimentos

Resultados alcançados

• Reflexão e partilha de boas práticas nas reuniões ,
no âmbito do PNPSE, de Conselhos de Ano e de
estabelecimento.

Data de início

O horário dos docentes do 1.º Ciclo não dá para conciliar com janeiro de 2016
a observação da prática letiva em sala de aula, pois todos os Data de conclusão
docentes têm o mesmo horário com alunos.
junho de 2017
Recursos humanos envolvidos para além da equipa operacional

Coordenadora de departamento, docentes.
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Propostas de melhoramento da ação

Um docente com disponibilidade no horário para fazer supervisão.

Avaliação descritiva da ação

• Nas reuniões semanais em cada escola, no âmbito do PNPSE, os docentes do 1.º, 2.º anos e Apoio
Educativo, refletiram, planificaram e partilharam estratégias e práticas pedagógicas.
• Nas reuniões de Conselhos de ano, os docentes de cada ano de escolaridade partilharam estratégias
adotadas perante as dificuldades apresentadas pelos alunos e práticas pedagógicas relativamente aos
conteúdos desse ano de escolaridade lecionados ou a lecionar nas diferentes disciplinas.
• Nas reuniões de estabelecimento, os docentes de cada escola, partilharam práticas pedagógicas e
estratégias a implementar com os alunos das turmas.
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA
AM - 12
Designação daAção deMelhoria

Supervisão da prática letiva em sala de aula (Departamento Curricular de Ciências Experimentais)
Coordenador(denação)

Equipa operacional

Diretora

Coordenadores de departamento, docentes
observados e observadores

Descrição da ação de melhoria

Definição de mecanismos de acompanhamento, monitorização da prática pedagógica em sala de aula e
desenvolvimento de processos de reflexão.
Objetivos da ação de melhoria

•Instituir práticas de supervisão das atividades letivas em sala de aula numa perspetiva formativa.
•Promover uma cultura de reflexão sobre as práticas ou procedimentos.
•Identificar pontos fortes e fracos ou constrangimentos na prática letiva.
•Partilhar as boas práticas pedagógicas e cientificas entre os docentes.
Atividades realizadas

•Conceção até ao início do 2º período de uma grelha de observação de boas práticas.
•Observação de aulas entre pares pedagógicos numa perspetiva de divulgação de boas práticas observadas.
•Reflexão e registo, em reunião entre os docentes envolvidos, sobre a eficácia das estratégias pedagógicas
utilizadas.
•Partilha, em sede de departamento/grupo disciplinar, das conclusões.
•Inclusão, trimestralmente, de um ponto na ordem de trabalhos da reunião de departamento
curricular/área disciplinar para autoavaliação e reflexão sobre os pontos fortes e fracos das práticas
pedagógicas.
Resultados a alcançar

Resultados alcançados

Apenas se realizou nas turmas em que existiram
coadjuvâncias.
• Instituição de boas práticas pedagógicas com
resultados visíveis no sucesso dos alunos.
• Promoção de um sistema participado de supervisão
em contexto de sala de aula.
• Otimização e partilha das boas práticas.

Constrangimentos
Datadeinício
- Os docentes do departamento, na sua generalidade, não concordam com a janeiro de 2016
aplicação desta medida (o que não é sinónimo de inexistência de trabalho
colaborativo e análise de estratégias).
- Falta de horas disponíveis, nos horários, para implementação da medida.

Datadeconclusão

junho de 2017

Recursoshumanosenvolvidos para além da equipa operacional

Diretora, estruturas intermédias, docentes
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Propostas de melhoramento da ação

Avaliação descritiva da ação
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA
AM - 12
Designação da Ação de Melhoria

Supervisão da prática letiva em sala de aula(Departamento Curricular de Línguas)
Coordenador da ação

Equipa operacional

Diretora

Coordenadores de departamento, docentes
observados e observadores

Descrição da ação de melhoria

Definição de mecanismos de acompanhamento, monitorização da prática pedagógica em sala de aula e
desenvolvimento de processos de reflexão.
Objetivos da ação de melhoria

• Instituir práticas de supervisão das atividades letivas em sala de aula numa perspetiva formativa.
• Promover uma cultura de reflexão sobre as práticas ou procedimentos.
• Identificar pontos fortes e fracos ou constrangimentos na prática letiva.
• Partilhar as boas práticas pedagógicas e cientificas entre os docentes.
Atividades realizadas

• Reflexão e registo, em reunião de grupo disciplinar, das estratégias pedagógicas utilizadas.
Resultados a alcançar

Resultados alcançados

Os resultados são muito frágeis. Limitam-se a troca de
• Instituição de boas práticas pedagógicas com
experiências.
resultados visíveis no sucesso dos alunos.
• Promoção de um sistema participado de supervisão
em contexto de sala de aula.
• Otimização e partilha das boas práticas.
Constrangimentos
•Na sua generalidade os docentes do departamento não

concordam com a aplicação desta medida.

Data de início

janeiro de 2016
Data de conclusão

junho de 2017
Recursos humanos envolvidos para além da equipa operacional

Coordenadora de departamento, docentes.
•Falta de horas disponíveis nos horários para implementação
desta medida
Propostas
de. melhoramento da ação
Concretização da ação nos termos propostos.
Avaliação descritiva da ação

• Nas reuniões semanais em cada escola, os docentes refletiram sobre as práticas pedagógicas.
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA
AM - 12
Designação da Ação de Melhoria

Supervisão da prática letiva em sala de aula (Departamento Curricular de Matemática e Informática)
Coordenador da ação

Equipa operacional

Diretora

Coordenadores de departamento, docentes
observados e observadores

Descrição da ação de melhoria

Definição de mecanismos de acompanhamento, monitorização da prática pedagógica em sala de aula e
desenvolvimento de processos de reflexão.
Objetivos da ação de melhoria

• Instituir práticas de supervisão das atividades letivas em sala de aula numa perspetiva formativa.
• Promover uma cultura de reflexão sobre as práticas ou procedimentos.
• Identificar pontos fortes e fracos ou constrangimentos na prática letiva.
• Partilhar as boas práticas pedagógicas e cientificas entre os docentes.
Atividades realizadas

• Conceção até ao início do 2º período de uma grelha de observação de boas práticas.
• Observação de aulas entre pares pedagógicos numa perspetiva de divulgação de boas práticas observadas.
• Reflexão e registo, em reunião entre os docentes envolvidos, sobre a eficácia das estratégias pedagógicas
utilizadas.
• Partilha, em sede de departamento/grupo disciplinar, das conclusões.
• Inclusão, trimestralmente, de um ponto na ordem de trabalhos da reunião de departamento
curricular/área disciplinar para autoavaliação e reflexão sobre os pontos fortes e fracos das práticas
pedagógicas.
Resultados a alcançar

Resultados alcançados

• Apenas se realizou nas turmas em que existiram
coadjuvâncias .
• Instituição de boas práticas pedagógicas com
resultados visíveis no sucesso dos alunos.
• Promoção de um sistema participado de supervisão
em contexto de sala de aula.
• Otimização e partilha das boas práticas.

Constrangimentos
•Na sua generalidade os docentes do departamento não concordam com a
aplicação desta medida ( o que não é sinónimo de inexistência de trabalho
colaborativo e análise de estratégias ) .
•Falta de horas disponíveis nos horários para implementação desta medida.

Data de início

janeiro de 2016
Data de conclusão

junho de 2017

Recursos humanos envolvidos para além da equipa operacional

Diretora, estruturas intermédias, docentes

Equipa de Autoavaliação 2015 / 2017

Propostas de melhoramento da ação

Avaliação descritiva da ação
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA
AM - 13
Designação da Ação de Melhoria

Monitorização das Ações de Melhoria
Coordenador da ação

Equipa operacional

Coordenador da EAA – Nazaré Matos

Comissão do Conselho Pedagógico: Cristina
Carmona, Rosário Cravo

Descrição da ação de melhoria

Constituição de instrumentos para monitorizar o processo de implementação das ações de melhoria e
desenvolvimento de mecanismos de autoavaliação em todas as estruturas.
Objetivos da ação de melhoria

• Construir instrumentos de monitorização com capacidade de aplicação às diferentes ações de melhoria em
curso.
• Avaliar regularmente o funcionamento das estruturas.

Atividades realizadas

• Construção de fichas de monitorização.
• Divulgação das fichas de monitorização.
• Aplicação das fichas de monitorização.
• Publicitação dos resultados.

Resultados a alcançar

•
•

Mensurabilidade da aplicação das ações de
melhoria.
Avaliação do funcionamento das estruturas.

Constrangimentos

Resultados alcançados

•
•

Mensurabilidade da aplicação das ações de
melhoria.
Avaliação do funcionamento das estruturas.

Data de início

setembro de 2015
-----------------------------------------------------------------------

Data de conclusão

junho de 2017
Recursos humanos envolvidos para além da equipa operacional

----------------------------------------------------------------------------------
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Propostas de melhoramento da ação

---------------------------------------------------------------------------Avaliação descritiva da ação

-----------------------------------------------------------------------------
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