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I - Introdução 
 

Procura-se com este relatório cumprir o que consta do artigo 6.º da Lei n.º 31/2002 que estabelece os 
aspetos a considerar na autoavaliação dos estabelecimentos de ensino não superior. Desta forma, neste 
relatório, pretende-se dar cumprimento às várias alíneas do artigo 6.º da Lei n.º 31 / 2002, de 20 de 
dezembro. Particularmente, no capítulo II pretende-se concretizar a alínea a) do artigo suprarreferido e, 
parcialmente, as demais alíneas; no capítulo III faz-se um enfoque na alínea d); o capítulo IV, ao fazer o 
acompanhamento das recomendações emitidas, fornece um reflexo das alíneas c) e d) que se procurará 
completar no capítulo V. 

Com este relatório procuramos dar o nosso contributo visando sempre a melhoria do serviço público 
prestado por todos os que trabalham e frequentam o conjunto de estabelecimentos de educação e ensino 
deste Agrupamento.  
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II - Execução do Projeto Educativo (final) 
 

Procurando verificar o grau de execução do Projeto Educativo (PE) do Agrupamento, a Equipa de 
Autoavaliação (EA) solicitou aos diversos órgãos do Agrupamento as informações necessárias que constam 
da Tabela em anexo. O PE foi excecionalmente revisto e atualizado no final do ano letivo de 2014/15. A 
avaliação dessas alterações consta deste relatório, só com as informações respeitantes ao ano letivo de 
2015/16. Tal como no relatório do ano anterior, a análise percorrerá todos os objetivos específicos, 
salientando-se as metas específicas que não estão a ser alcançadas ou que sofreram situações excecionais 
que levaram ao seu incumprimento, podendo ser sugeridas propostas de melhoria a incluir no próximo PE.  

Quando à consideração de cumprimento ou não dos objetivos e metas entendeu-se que nem sempre 
a diferença entre o ano de partida (2012/13) e o ano de chegada (2015/16) daria a imagem adequada do 
trabalho desenvolvido, pois poderia estar-se perante anos excecionais, pela positiva ou pela negativa. Desta 
forma, procurou-se completar a análise tendo em consideração os valores médios do triénio do PE face ao 
ponto de partida e/ou face ao triénio anterior. Esta combinação de visões é, segundo a nossa opinião, mais 
reveladora das dinâmicas do Agrupamento. 

 Assim sendo, passar-se-á a abordar cada um dos objetivos do PE: 
 

Objetivo 1 – Promover a qualidade do serviço público de educação, das aprendizagens e dos 

resultados escolares. 
 

1.1 – Melhorar os resultados escolares. 
Este objetivo específico é, sem dúvida, o mais relevante para as funções desempenhadas pelos 

estabelecimentos escolares. Aqui os resultados referentes ao cumprimento das metas mostram vários 
pontos a merecer aperfeiçoamento. Comparando exclusivamente os valores do ano de partida (2012/13) e 
os do ano de chegada (2015/16), somente foram cumpridas as metas a) manter a taxa de sucesso escolar 
no 1.º ciclo acima dos 90%; e) aumentar em 1%, anualmente, a taxa de transição no 6.º ano; f) melhorar em 
0,5%, anualmente, a taxa de sucesso escolar nas disciplinas com menor aproveitamento no 2.º ciclo - 
Matemática, Inglês e Ciências Naturais; e j) assegurar que a diferença média entre a média nacional e a 
média dos resultados obtidos pelos alunos do Agrupamento na avaliação sumativa externa não seja superior 
a 5%. As restantes seis metas não foram cumpridas, segundo este critério de análise. São elas a: b) 
aumentar em 1%, anualmente, a taxa de transição no 2.º ano; c) melhorar em 0,5%, anualmente, a taxa de 
sucesso escolar na disciplina com menor aproveitamento no 1.º ciclo - Português; d) melhorar em 1%, 
anualmente, a taxa de sucesso escolar no 2.º ciclo; g) melhorar em 1%, anualmente, a taxa de sucesso 
escolar no 3.º ciclo; h) aumentar em 1%, anualmente, a taxa de transição no 7.º e 8.º anos; e i) melhorar em 
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0,5%, anualmente, a taxa de sucesso escolar nas disciplinas com menor aproveitamento no 3.º ciclo - 
Matemática, História e Português. 

Procedendo a uma análise em que se compare a média do desempenho obtido no triénio face ao ano 
de partida, as metas a), b), c), e) e j)1 foram cumpridas, enquanto que as metas g), h) e i)2 não foram 
cumpridas. Fazendo uma comparação entre triénios (o triénio do PE anterior e o triénio deste PE), de modo 
a conseguir uma visão que mostre uma tendência mais alargada, os resultados revelam que as metas b), c) 
e e) melhoraram face ao triénio anterior, enquanto que as metas a), d), f)3, g), h) e i)4 pioraram. 

Perante estas informações, verifica-se que no 1.º ciclo houve um saldo favorável, pois cumpre em 
todas as metas na comparação ano de partida / média do triénio e as duas metas em que não cumpriu na 
comparação ano de partida / ano de chegada são as mesmas em que tem valores acima na comparação 
triénio / triénio, ou seja, as metas b) e c). O mesmo sucede no 2.º ciclo com o pleno cumprimento na 
comparação ano de partida / triénio, com duas metas cumpridas na comparação ano de partida /ano de 
chegada e uma na comparação entre triénios. Aqui, a nota de alerta vai precisamente para  a evolução mais 
alargada no tempo que é desfavorável. Quanto ao 3.º ciclo, revela dados preocupantes pois não cumpre em 
todas as metas e em todas as formas de comparação. No que respeita à comparação do desempenho do 
Agrupamento nas provas de avaliação externa, excetuando Matemática em algumas situações, o 
desempenho está dentro dos parâmetros definidos. 

 

1.2 – Melhorar a prática letiva  
Neste objetivo específico, a meta d) aumentar em 50% a colaboração da Biblioteca com as diferentes 

disciplinas/áreas, na dinamização de atividades de atividades de âmbito curricular - apoio ao currículo e 
planificação conjunta, é a única que permite as três formas de comparação desenvolvidas no objetivo 
anterior. Em todas elas cumpre. As metas a) utilizar pelo menos uma metodologia e estratégia de 
ensino/aprendizagem que promova o trabalho autónomo, a criatividade e o espírito crítico, em todas as 
disciplinas; b) realizar, pelo menos, 5 atividades de trabalho experimental, anualmente, na área das ciências, 
em cada ano de escolaridade; c) utilizar pelo menos 10% das horas disponíveis para a aplicação de medidas 
de promoção do sucesso educativo em práticas de coadjuvação em sala de aula; e, e) implementar 
estratégias de acompanhamento e supervisão da prática letiva, em todos os departamentos; não requerem 
comparações, mas sim, a verificação da sua execução anual. Em todos os anos foram executadas, pelo que 
se consideram cumpridas. 
                                                           
1 Esta meta é conseguida fazendo a média dos desvios em todas as disciplinas sujeitas a avaliação externa, nos vários anos de 
escolaridade. A única disciplina que ocasionalmente teve um desvio superior ao definido foi a de Matemática. também se deve 
referir que ao longo deste Projeto Educativo houve avaliações externas no 4.º, 6.º e 9.º anos, exceto no último ano da sua 
aplicação. 
2 Aqui a única disciplina que teve um valor médio acima do esperado foi História. O mesmo acontece se tivermos como ponto de 
chegada o último ano do triénio do Projeto Educativo. 
3 Em todas as disciplinas envolvidas verifica-se uma redução nos resultados neste triénio. 
4 Idem. 
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1.3 – Desenvolver competências em literacias 

Neste objetivo específico, as metas c) e d) foram reformuladas em 2015. Quanto ao seu grau de 
execução, a meta a) aumentar o número de requisições domiciliárias em 5% foi largamente atingida, 
qualquer que seja a forma de comparação. A meta b) alargar a implementação do Passaporte da Leitura 
para 30 % dos alunos, nas escolas com Biblioteca da RBE não foi conseguida em nenhum ano. 

 

1.4 Monitorizar a avaliação do ensino e da aprendizagem 

Segundo as informações prestadas, todas as metas foram realizadas, logo cumpridas. 
 

Objetivo 2 – Prevenir o absentismo e o abandono escolar 

 

2.1 Garantir o cumprimento da escolaridade obrigatória 

Em nenhum dos anos em que este PE foi executado houve um valor igual ou inferior a 1% no 
abandono escolar. As razões foram sendo referidas em relatórios anteriores. Deve-se reforçar o facto de se 
ter procurado envolver as diversas autoridades legais para descobrir o paradeiro de alunos em abandono 
escolar. Mesmo assim, persistem as situações em que não chega informação sobre o paradeiro do aluno, 
pelo que continua inscrito no Agrupamento sem aparecer às aulas, em abandono escolar. 

 
 

Objetivo 3 – Promover a equidade social, criando condições para a concretização de igualdade 

de oportunidade para todos. 
 

3.1 Implementar ações de diferenciação pedagógica para os alunos com dificuldades de 
aprendizagem e / ou com necessidades educativas individuais 

Este objetivo foi o que sofreu mais alterações, sendo modificados os objetivos c), d) e e) e foram 
incluídas as metas f), g), h), i), j). Todas as metas foram alcançadas excetuando a meta a) aumentar em 1% 
a eficácia dos planos de acompanhamento no ensino regular que não é atingida, independentemente da 
forma de comparação. 

 

Objetivo 4 – Promover uma atitude responsável, o direito à participação e ao exercício da 

cidadania. 
 

4.1 Garantir o cumprimento de regras e a disciplina 

As metas deste objetivo específico foram totalmente cumpridas, nunca ultrapassando os valores limite 
definidos. No que respeita à meta b) não ultrapassar a média diária de 5 participações/ocorrências 
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disciplinares verifica-se que a ausência de um valor anterior de referência terá gerado uma visão 
desajustada da realidade. Quanto à meta c) não ultrapassar 20 procedimentos disciplinares por ano, fica-se 
com a noção de que o valor de referência ficou muito acima da realidade devido a alterações legislativas que 
reduziu as situações em que é necessário a abertura de procedimentos disciplinares. 

 

4.2 Facilitar a participação responsável dos alunos e o exercício da cidadania 

Todas as metas deste objetivo específico foram cumpridas. Seria interessante conseguir averiguar o 
impacto das mesmas junto dos alunos. Como não era o que constava das metas, fica esta observação como 
sugestão. 

 
 
 
 

Objetivo 5 – Incentivar o envolvimento das famílias e a interação com a comunidade. 
 

5.1 Reforçar o envolvimento / participação dos pais e encarregados de educação 

Neste objetivo específico, a meta d) assegurar, anualmente, um mínimo de 1 atividade dinamizada por 
iniciativa dos encarregados de educação em cada um dos estabelecimentos é considerada cumprida, não 
havendo necessidade de qualquer comparação de valores. 

Comparando os valores do ano de partida e do ano de chegada e ano de partida e média do triénio, a 
meta a) assegurar uma frequência mínima de 80% dos encarregados de educação nas reuniões de entrega 
das avaliações e a meta c) executar os procedimentos necessários para permitir a presença dos 
encarregados de educação nas estruturas de acompanhamento e de decisão, nos termos da lei, são 
cumpridas. A meta que não é atingida, independentemente do modo de comparação é a b) manter acima 
dos 90% a presença dos encarregados de educação na escola quando convocados pelo professor/diretor de 
turma. É preocupante verificar nesta meta a diferença de 16,91 pontos percentuais entre o ano de partida e 
o de chegada. No ano 2015-16 os encarregados de educação faltaram muito mais do que nos anos 
anteriores. Também é de referir que, durante o triénio, em nenhum ano a presença dos encarregados de 
educação foi igual ou superior a 90% quando convocados, conforme se pretendia na meta b). 

 

5.2 Aproximar a escola da comunidade 

As metas definidas para este objetivo foram plenamente cumpridas, verificando-se a existência de 
várias atividades para a comunidade educativa e local, algumas com bastante visibilidade e participação dos 
vários membros. 
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Objetivo 6 – Fomentar o gosto pela cultura e pelo conhecimento. 
 

6.1 Implementar iniciativas que valorizem o conhecimento e o enriquecimento cultural. 
Considera-se que todas as metas foram cumpridas, tendo-se permitido o contacto direto com diversas 

formas de cultura (meta a), a ocupação útil dos alunos na escola (meta b) e a participação da Biblioteca em 
projetos e atividades de índole cultural (meta c). Ao longo do triénio foi-se aperfeiçoando a organização do 
Plano Anual de Atividades (PAA), permitindo-se uma melhor diferenciação entre atividades e projetos e 
evitando-se uma multiplicação na indicação de atividades que não passavam de meras repetições da 
mesma em vários locais. Desta forma, a diminuição nos números de atividades ao longo do triénio resulta 
deste processo de clarificação que impediu uma comparação entre anos, mas que é positivo e que se deve 
manter as regras que se definiram e que já se aplicam. 

 

Objetivo 7 – Promover a educação para a saúde e a defesa dos valores ambientais. 
 

7.1 Dotar os alunos de conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar 
decisões adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar físico, social e mental. 

Neste objetivo específico, todas as metas são cumpridas, quer no cumprimento anual dos valores 
definidos, quer no valor percentual a alcançar no ano de chegada (2015-16). As anotações que se fazem 
referem-se à meta c) garantir que a maioria dos alunos que utilizam a cantina escolar, no 2.º e 3.º ciclo, 
consuma a refeição completa. Aqui, lamenta-se que não se tenha conseguido recolher informações 
respeitantes ao segundo ano de execução do PE e o facto de o valor médio do triénio (dados disponíveis) 
esteja abaixo do definido na meta.  

 

7.2  Mobilizar os alunos para a proteção e valorização ambiental. 
Ambas as metas são consideradas cumpridas, embora a meta a) participar anualmente, em cada 

estabelecimento, num mínimo de 5 atividades ou projetos que promovam a defesa do meio ambiente, tenha 
sido difícil de verificar, conforme se lê nas observações da tabela anexa.  

 

Objetivo 8 – Desenvolver o sentido de pertença e de identificação com o Agrupamento. 
 

8.1 Reforçar a identidade do Agrupamento. 
Todas as metas definidas para este objetivo específico foram cumpridas, apesar da meta f) celebrar 

momentos significativos da história e do quotidiano do Agrupamento, a definir pelo Conselho Pedagógico, só 
tenha tido atividades nos dois últimos anos de execução do PE. 
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8.2 Projetar a imagem da escola a nível local e nacional. 
As metas definidas para este objetivo específico foram cumpridas tendo-se participado em atividades 

e projetos propostos por entidades externas ao Agrupamento. Ao mesmo tempo utilizaram-se vários meios e 
mecanismos de divulgação da ação e atividade do Agrupamento a nível interno e externo. 

 

Objetivo 9 – Promover a inovação, o conhecimento tecnológico e o empreendedorismo. 
 

9.1 Apoiar o desenvolvimento de aptidões vocacionais e profissionais. 
Considera-se que as metas deste objetivo específico foram largamente cumpridas, quer em número 

de atividades, quer em termos da sua qualidade. A título de exemplo destaca-se o projeto Hippo, havendo 
muitos mais. 

 

Objetivo 10 – Fomentar uma cultura de autoavaliação contínua e sistemática e o 

desenvolvimento qualitativo do Agrupamento. 
 

10.1 Avaliar internamente o trabalho desenvolvido e o serviço prestado. 
As várias metas deste objetivo específico foram sendo implementadas ao longo do triénio, acabando 

todas por estar em execução no último ano deste PE. Assim, foi-se continuando com as práticas existentes 
nos órgãos de gestão e intermédios e procurou-se aprofundar este esforço de avaliação da ação do 
Agrupamento com a implementação dos inquéritos de satisfação do serviço prestado e o estudo do percurso 
dos alunos após a conclusão dos estudos no Agrupamento, respetivamente metas d) e e). Certamente que 
ainda haverá aspetos a aperfeiçoar e a retificar, devendo-se continuar com este esforço. 
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III - Resultados das avaliações dos alunos (triénio) 
 
Na realização deste relatório, os dados das classificações internas foram retirados do Programa 

Alunos, as classificações das Provas Finais foram obtidos dos programas PFEB e ENEB e os resultados 
nacionais das Provas Finais são os indicados na comunicação à imprensa do Ministério da Educação e 
Ciência. 

As classificações qualitativas, para análise dos resultados terão correspondência com as 
classificações quantitativas, apenas para simplificação de tratamento de informação e para uma leitura mais 
eficiente dos resultados. 

Os comparativos entre anos letivos diferentes não têm em consideração o número diferente de alunos 
nos anos, nem a mudança de programas nas disciplinas. Trata-se de uma análise puramente numérica sem 
a preocupação das diferenças anteriormente referidas. 

Ano/Ciclo Taxa de Transição/Conclusão Abandono Escolar 

2012/2013 2014/2015 2015/2016 2012/2013 2014/2015 2015/2016 

1.º ano 96,92 92,86 94,07   
  
  
  
 
 
  

1,4 
(o valor 

recalculado, 
conforme referido 

no objetivo 
operacional 5, é 

de 1,1%) 

 
 
 
 
 

 
 

1,8 

  
  
  
  
  
  
  

1,64 

2.º ano 86,21 92,13 82,30 

3.º ano 96,99 95,62 94,31 

4.º ano 95,51 93,69 98,38 

1.º ciclo 93,90 93,33 92,24 

5.º ano 88,42 87,1 81,33 

6.º ano 81,48 90,48 89,61 

2.º ciclo 84,95 88,89 85,53 

7.º ano 77,36 71,82 70,00 

8.º ano 78,13 88,42 81,25 

9.º ano 82,52 88,61 83,33 

3.º ciclo 79,34 82,04 76,76 
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Análise das competências/metas de aprendizagem adquiridas pelas crianças de 5 anos no 

triénio 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 
Considerando que a avaliação na Educação Pré-escolar assume uma dimensão formativa, que se 

desenvolve num processo contínuo e interpretativo, implicando o desenvolvimento de estratégias de 
intervenção adequadas às características de cada criança e do grupo, atendendo por isso á sua 
especificidade, a análise que aqui se apresenta procurou incidir, preferencialmente, sobre os processos, 
entendidos numa perspetiva de construção progressiva das aprendizagens e de regulação da ação. 

Considerando ainda que, avaliar assenta na observação contínua dos progressos da criança, tendo 
em vista a construção de novas aprendizagens, o quadro apresentado serviu de referência e constitui 
apenas mais um instrumento de observação do desenvolvimento e aprendizagens das crianças. Neste 
sentido, permite uma leitura reflexiva/crítica das práticas educativas implementadas, sem contudo abarcar, 
integralmente, o processo de avaliação. 

Partindo do quadro acima referenciado, nomeadamente dos resultados decorrentes da observação 
das crianças de 5 anos nas respetivas áreas de conteúdo/domínios entende-se ser de relevar as seguintes 
conclusões: 

x Ano letivo 2013/2014 

Constata-se que, no domínio da aquisição de competências e metas de aprendizagens, no final do 
ano letivo, as crianças de 5 anos atingiram um desenvolvimento de Muito Bom em todas as áreas 
curriculares da educação pré-escolar, atendendo aos seguintes factos: 

Idade 

 

 

             Áreas de Conteúdo 

5 Anos 

% Competências Adquiridas 
1.º P 

13/14 

2.º P 
13/14 

3.º P 

13/14 

1.º P 

14/15 

2.º P 

14/15 

3.º P 

14/15 

1.º P 

15/16 

2.º P 

15/16 

3.º P 

15/16 

Formação Pessoal e Social 84,32% 90,53% 95,88% 76,55% 85,79% 93,45% 73,98% 88,22% 94,77% 

Ex
pr

es
sã

o e
 co

mu
nic

aç
ão

: D
om

íni
os

 

Expressão Motora 77,35% 87,64% 95,04% 81,12% 89,78% 93,65% 80,83% 91,05% 95,44% 

Expressão dramática 71,41% 83,22%% 95,92% 71,89% 81,89% 90,59% 64,31% 83,09% 93,21% 

Expressão Plástica 78,16% 88,29% 94,25% 74,41% 84,48% 93,76% 66,23% 83,45% 94,03% 

Expressão Musical 66,38% 81,35% 93,25% 51,97% 73,19% 88,22% 52,95% 72,40% 89,29% 

Linguagem oral e 
abordagem à escrita 

68,60% 79,77% 90,63% 74,20% 86,30% 93,15% 72,23% 87,49% 94,35% 

Matemática 65,76% 78,71% 92,27% 68,53% 83,64% 91,75% 64,55% 82,54% 93,20% 

Conhecimento do Mundo 68,50% 78,28% 87,17% 69,72% 81,99% 91,40% 66,55% 82,67% 92,30% 

TOTAL 72,56% 83,47% 93,05% 71,05% 83,38% 92,00% 67,70% 83,87% 93,32% 
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a) A percentagem de aquisição de competências e metas de aprendizagens é superior a noventa por 
cento em todas as áreas de conteúdo, com exceção da Área do Conhecimento do Mundo, que é de 
87,17%; 

b) A área de conteúdo com uma percentagem mais elevada de competências adquiridas é a Área da 
Formação Pessoal e Social, com 95,88%, e a que apresenta menor percentagem é a Área de 
Conhecimento do Mundo, com 87,17%; 

x Ano letivo 2014/2015 

Constata-se que, no domínio da aquisição de competências e metas de aprendizagens, no final do 
ano letivo, as crianças de 5 anos atingiram um desenvolvimento de Muito Bom em todas as áreas 
curriculares da educação pré-escolar, atendendo aos seguintes factos: 

a) A percentagem de aquisição de competências e metas de aprendizagens é muito elevada, à 
semelhança do período homólogo do ano anterior, considerando que o enquadramento  institucional  
relacionado com este nível educativo enuncia apenas metas finais, numa perspetiva transversal do 
desenvolvimento e da aprendizagem. A percentagem mais elevada de competências adquiridas no 
final do ano letivo é no domínio da Expressão Plástica – 93,76% e a que apresenta menor 
percentagem continua a ser a Expressão Musical – 88,22%. 

x Ano letivo 2015/2016 

Constata-se que, no domínio da aquisição de competências e metas de aprendizagens, no final do 
ano letivo, as crianças de 5 anos atingiram um desenvolvimento de Muito Bom em todas as áreas educação 
pré-escolar, atendendo aos seguintes factos: 

a) Comparativamente ao terceiro período do ano letivo transato, regista-se uma evolução em todas 
as áreas curriculares, com destaque para a área de expressão e comunicação, em que o 
domínio da expressão motora obteve a maior percentagem, ou seja, 95,44%. No entanto, todas 
as restantes áreas/domínios atingiram níveis superiores a 89,29%. 

Pelo exposto considera-se que a avaliação, no que respeita à aquisição de competências e metas 
de aprendizagens das crianças de 5 anos, no triénio a que se reporta o presente relatório, é francamente 
positiva, tendo-se registado sempre um desenvolvimento de Muito Bom em todas as áreas curriculares da 
educação pré-escolar. 



 
 

 
 

 
 

 
1.º Ciclo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Os 
resultados de Educação Moral e Religiosa Católica foram analisados por ciclo. 
 

Ano 
 
 

          Disc. 

1.º Ciclo 

1.º Ano 2.º Ano 3.º Ano 4.º Ano 

13/14 
3.º P 

14/15 
3.º P 

15/16 
1.º P 

15/16 
2.º P 

15/16 
3.º P 

13/14 
3.º P 

14/15 
3.º P 

15/16 
1.º P 

15/16 
2.º P 

15/16 
3.º P 

13/14 
3.º P 

14/15 
3.º P 

15/16 
1.º P 

15/16 
2.º P 

15/16 
3.º P 

13/14 
3.º P 

14/15 
3.º P 

15/16 
1.º P 

15/16 
2.º P 

15/16 
3.º P 

Port. 89,57 89,62 84,96 88,50 87,50 92,48 89,52 77,78 79,63 79,82 91,38 95,28 93,33 92,62 92,62 94,44 96,33 96,72 98.33 98,33 

Mat 90,43 88,68 92,92 92,92 91,96 93,23 87,10 79,62 78,70 79,82 91,38 92,13 76,66 83,61 90,98 91,27 88,99 93,44 95,83 96,67 

Exp. Fís-
Mot/Exp. 

Art. 
96,52 99,06 99,11 99,11 100,0 98,50 100 100,0 100,0 100,0 98,28 100 100,0 100,0 100,0 99,21 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ap. Est. 93,91 95,28 96,46 96,46 95,54 94,74 94,34 81,48 83,33 85,32 96,55 94,31 93,33 91,80 94,26 96,83 100,0 99,18 98,33 98,33 

Est Meio 97,39 98,11 99,12 99,12 97,32 97,74 94,35 78,70 87,04 89,00 93,1 97,64 90,83 88,52 95,08 96,83 99,08 99,18 100,0 100,0 

Ed. Cívi.. 95,65 98,11 100,0 100,0 99,11 96,24 98,39 98,15 100,0 100,0 98,28 95,28 99,17 99,18 100,0 100 100,0 97,54 97,50 98,33 

ING   --- --- ---   --- --- ---   94,74 97,62 93,44   --- --- --- 

EMRC * 100,0 100,0 100,0 100,0 * 100,0 100,0 100,0 100,0 * 100,0 100,0 100,0 100,0 * 100,0 100,0 100,0 100,0 



 
 

 
 

 
 

O 1.º ano apresenta níveis de sucesso superiores a 90% em todas as disciplinas curriculares. A 
única exceção é Português cujo nível de sucesso é de 87,50%. As percentagens de sucesso mantêm-se do 
ano de 2014/2015 para o ano 2015/2016 praticamente inalteradas. Apenas uma pequena variação de 2,12 
pontos percentuais na disciplina de Português. 

Relativamente ao 2.º ano apresenta níveis de sucesso superiores a 75% em todas as disciplinas 
curriculares. Será de salientar que do ano letivo 2014/2015 para o ano letivo de 2015/2016, na disciplina de 
Português, houve uma variação negativa de 9,7 pontos percentuais no nível de sucesso. Na disciplina de 
Matemática uma variação negativa de 7,28 pontos percentuais. Nas restantes disciplinas houve também 
variação, mas não tão elevada. Houve uma diferença na percentagem de sucesso do primeiro ano do triénio 
para o último ano de 12,66 pontos percentuais na disciplina de português e de 13,41 pontos percentuais na 
disciplina de matemática. Consideramos preocupante essa variação primeiro porque não cumpre a meta 
assumida de diminuir a taxa de retenção no segundo ano em 1% por ano e segundo porque a variação da 
taxa de sucesso do primeiro ano do triénio para o terceiro ano é muito elevada.  

O 3.º ano apresenta níveis de sucesso superiores a 90% em todas as disciplinas curriculares 
havendo alterações na percentagem de sucesso do ano letivo de 2014/2015 para 2015/2016 apenas 
residuais. 

O 4.º ano apresenta níveis de sucesso superiores a 95% em todas as disciplinas curriculares. É de 
salientar um aumento na percentagem de sucesso do ano letivo de 2014/2015 para 2015/2016, na disciplina 
de Matemática, de 7,68 pontos percentuais. Houve apenas descida do nível de sucesso nas disciplinas de 
Apoio ao Estudo e Educação Cívica e em valores inferiores a 2 pontos percentuais. 

Apreciando-se as avaliações dos alunos, verificou-se, ao longo do triénio, uma descida progressiva 
das percentagens de sucesso em todos os anos, com especial incidência nas disciplinas de Português e 
Matemática. A exceção foi o 4.º ano que apresentou um aumento progressivo em quase todas as disciplinas, 
com especial incidência na disciplina de Matemática. 
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2.º Ciclo 
 

Ano 
 
 

         Disciplina 

 2.º Ciclo 

5.º Ano 6.º Ano 

13/14 
3.º P 

14/15 
3.º P 

15/16  
1.º P 

15/16 
2.º P 

15/16 
3.º P 

13/14 
3.º P 

14/15 
3.º P 

15/16  
1.º P 

15/16 
2.º P 

15/16 
3.º P 

Port 74,55 87,34 77,27 74,24 79,10 86,60 91,35 72,46 71,01 85,51 

Ing 72,48 79,73 92,96 81,16 85,71 73,20 79,41 79,71 79,71 82,61 

HGP 86,24 82,28 79,10 67,16 75,00 88,30 85,58 78,26 76,81 86,96 

Mat 67,29 73,33 68,57 66,67 70,00 75,53 66,35 73,91 82,61 79,71 

CN 82,40 88,75 79,10 85,07 85,29 88,54 93,14 86,96 91,30 91,30 

EV 98,20 95,18 94,37 92,96 95,83 98,98 100,0 94,81 96,10 96,10 

ET 97,22 94,44 94,59 94,74 94,87 100 100,0 94,81 96,10 96,10 

EM 97,20 87,78 91,89 84,21 87,18 97,92 99,03 92,91 93,51 96,10 

EF 95,41 89,29 95,77 94,37 94,44 97,87 99,04 88,31 90,91 92,21 

EMRC 100 100,0 100,00 100,00 100,00 100 100,0 98,33 98,33 98,33 

EC 96,16 92,77 100,00 95,77 95,24 96,10 98,08 94,81 93,51 96,10 

 

Para a análise dos resultados do 5.º ano, devemos referir a diminuição de uma turma em cada ano 
letivo, assim, no ano letivo 2013/2014 o 5.º ano era constituído por 5 turmas e no ano letivo 2015/2016 eram 
3 turmas. A análise não terá esse pormenor em conta, no entanto, devemos referir que o número de alunos 
é diferente. 

O 5.º ano apresenta resultados (níveis superiores a três) superiores a 70% a todas as disciplinas, 
apenas Educação Visual, Educação Tecnológica, EMRC, Educação Física e Educação Cívica apresentam 
percentagens superiores a 90%. Ao longo deste ano letivo é notória uma diminuição, quase generalizada no 
segundo período, das percentagens. Comparativamente com o ano letivo 2014/2015, as disciplinas de 
Português, História e Geografia de Portugal, Matemática, Ciências Naturais e Educação Musical obtiveram 
resultados percentuais inferiores. No sentido inverso, destacam-se as subidas de Inglês, Educação 
Tecnológica, Educação Física e Educação Cívica. 

Relativamente ao 6.º ano é de realçar que todas as disciplinas apresentam uma evolução positiva 
(subiram ou mantiveram) ao longo dos três períodos, apenas História e Geografia de Portugal teve uma 
ligeira descida do 1.º período para o 2.º período de aproximadamente 1,45 pontos percentuais. Destaca-se 
as subidas de 13,05 pontos percentuais na disciplina de Português entre o 1.º e o 3.º períodos. Comparando 
os resultados do ano letivo 2014/2015 com o ano letivo 2015/2016, verifica-se que Matemática (79,71%) 
apresenta uma subida de 13,36 pontos percentuais. As disciplinas de Português (85,51%), desceu 5,84 
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pontos percentuais, e Educação Física (92,21%), desceu 6,83 pontos percentuais. As restantes disciplinas 
as diferenças não foram superiores a 5 pontos percentuais. 

No que diz respeito às taxas de transição, no 5.º ano, ao longo dos 3 anos letivos, existiu uma 
descida. Neste último ano, a descida foi acentuada relativamente ao ano letivo 2014/2015, apresentando 
uma variação de 5,67 pontos percentuais. Relativamente ao 6.º ano, apesar da descida de 0,87 pontos 
percentuais, destaca-se a subida de 8,13 pontos percentuais, em comparação com o ano letivo 2013/2014. 



 
 

 
 

 
 

3.º Ciclo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Sem os alunos que passaram a autopropostos, só realizam as provas na 2.ª fase 
 

Ano 

 

 

Disciplina 

   3.º Ciclo 

7.º Ano 8.º Ano  9.º Ano 

13/14 

3.º P 

14/15 

3.º P 

15/16 

1.º P 

15/16 

2.º P 

15/16 

3.º P 

13/14 

3.º P 

14/15 

3.º P 

15/16 

1.º P 

15/16 

2.º P 

15/16 

3.º P 

13/14 

3.º P 

14/15 

3.º P 

15/16 

1.º P 

15/16 

2.º P 

15/16 

3.º P 

15/16 

CF 

Port 78,50 53,77 57,26 54,24 59,66 58,7 82,22 56,96 47,44 56,41 72,62 83,12 57,50 50,00 81,25 84,42* 
Ing 74,77 81,90 68,38 62,71 70,59 70,65 83,33 62,03 73,08 75,64 96,43 75,32 77,50 77,50 91,25  

Fran 76,64 78,30 79,49 70,34 77,31 84,78 80,00 70,89 79,49 88,46 97,62 93,51 45,68 57,50 70,00  

Hist 61,68 56,19 51,28 56,78 57,14 66,30 67,78 63,29 55,13 75,64 75,00 70,13 88,75 70,00 93,75  

Geo 74,77 80,95 81,20 65,25 77,31 75,00 76,67 84,81 73,08 89,74 100 98,70 93,75 97,50 98,75  

Mat 66,04 61,90 62,39 41,53 55,46 44,57 57,78 48,10 46,15 52,56 57,14 44,16 41,25 52,50 56,25 58,44* 

CN 89,72 77,36 61,54 68,64 79,83 90,22 96,67 83,54 84,62 93,59 97,62 94,81 92,50 78,75 96,25  

CFQ 65,42 69,81 62,10 57,63 65,55 83,70 56,67 44,30 47,44 62,82 60,71 84,42 52,50 58,75 68,75  

EV 93,64 89,81 82,05 84,75 89,92 93,55 95,79 97,50 97,47 96,20 97,65 92,41 98,82 97,62 98,80  

EM 98,20 95,33 77,78 83,90 93,28 96,77 97,89 95,00 94,94 97,47   --- --- ---  

EF 97,32 93,52 98,26 98,31 99,16 100,00 96,84 92,59 93,75 98,75 100,00 100,00 98,82 100,00 100,0  

EMRC 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0  

TIC 99,10 97,25 97,44 98,31 100,0 95,70 96,84 90,12 91,25 93,75   --- --- ---  

Educação Cívica 96,43 94,39 85,47 83,90 94,96   90,12 91,25 96,25   98,82 100,00 100,0  



 
 

 
 

 
 

Relativamente ao 7.º ano todas as disciplinas nos 3 momentos de avaliação apresentaram valores 
superiores a 50%, com exceção da disciplina de Matemática (41,53%). As disciplinas de História, Ciências 
Naturais, Educação Visual, Educação Musical, Educação Física e TIC apresentam uma evolução positiva ao 
longo dos três períodos. Além destas disciplinas também Português, Inglês, Física e Química e Educação 
Cívica obtiveram percentagens superiores no 3.º período. A disciplina de Francês desceu ao longo dos dois 
primeiros. A disciplina de EMRC teve 100% de níveis superiores a três nos três períodos. As disciplinas de 
Português (59,66%), História (57,14%) e Matemática (55,46%) são as disciplinas com menor percentagem 
de níveis superiores a três, todas as outras têm resultados superiores a 70%. Comparando com os 
resultados do ano letivo 2014/2015, as disciplinas de Português, História, Ciências Naturais, Educação 
Visual, Educação Física, EMRC, TIC e Educação Cívica subiram ou mantiveram a percentagem de níveis. A 
disciplina de Inglês registou uma descida de 11,31 pontos percentuais, as outras descidas não ultrapassam 
os 7 pontos percentuais. 
             No 8.º ano foram registadas percentagens inferiores a 50% nas disciplinas de Português (2.º 
período), Matemática (1.º e 2.º períodos), Físico-Química (1.º e 2.º períodos). As disciplinas de Inglês, 
Francês, Ciências Naturais, Físico-Química, EMRC, TIC e Educação Cívica mantiveram ou subiram os 
níveis ao longo dos três períodos. Verifica-se a existência de disciplinas com uma subida acentuada entre o 
1.º período e o 3.º período, são as seguintes disciplinas: Inglês 13,61 pontos percentuais; Francês 17,57 
pontos percentuais; História 12,35 pontos percentuais; Ciências Naturais 10,04 pontos percentuais; Físico-
Química 18,52 pontos percentuais. Comparativamente ao ano letivo de 2014/2015 a disciplinas de 
Português registou uma descida de 25,81 pontos percentuais e as disciplinas de Francês e Geografia 
subiram 8,46 pontos percentuais e 13,07 pontos percentuais. 

Relativamente ao 9.º ano foram registadas percentagens inferiores a 50% nas disciplinas de Francês 
(1.º período) e Matemática (1.º período). As disciplinas de Inglês, Francês, Geografia, Matemática, Físico-
Química, Educação Física e EMRC mantiveram ou subiram os níveis ao longo dos três períodos. Verifica-se 
a existência de disciplinas com uma subida acentuada entre o 1.º período e o 3.º período, a saber, 
Português 23,75 pontos percentuais; Inglês 13,75 pontos percentuais; Francês 24,32 pontos percentuais; 
Matemática 15,00 pontos percentuais; Físico-Química 16,25 pontos percentuais. Comparativamente ao ano 
letivo de 2014/2015 as disciplinas de Inglês, História, Geografia, Matemática, Ciências Naturais, Educação 
Visual, Educação Física e EMRC subiram ou mantiveram as percentagem de níveis superiores a três, 
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destacando-se a subida de 23,62 pontos percentuais a História, no entanto, a disciplina de Francês desceu 
23,51 pontos percentuais. 

 
 

Provas 

Agrupamento Nacional 

2012/2013 
2014/2015 2015/201

6 
2012/201

3 
2014/201

5 
2015/201

6 

Prova Final de 4.º ano 
Português 63,1 67,20 * 53,0 65,60 * 

Matemática 74,5 58,19 * 64,0 59,60 * 

Prova de Final de 6.º ano 
Português  59,1 59,69 * 57,4 59,50 * 

Matemática 61,5 51,56 * 55,1 51 * 

Prova final de 9.º ano 
Português 50,0 60,03 58,53 49,6 58 57 

Matemática 24,7 45,16 41,33 39,6 48 47 

Quanto à análise dos resultados das Provas Finais dos alunos do 9.º ano, na 1.ª fase, regista-se o 
facto de a disciplina de Português (58,43% de sucesso) apresentar uma média superior aos resultados 
nacionais e a disciplina de Matemática apresentar resultados inferiores em 5,67%. 

No que diz respeito às taxas de transição/conclusão, o 3.º ciclo teve 76,76% de sucesso. Deve-se 
realçar a taxa de transição do 7.º ano de 70%, bastante distante das percentagens dos outros anos do 3.º 
ciclo, com 81,25% no 8.º ano e com 83,33% no 9.º ano. 
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IV - Acompanhamento das Recomendações  
 

No Relatório de Avaliação do PE 1.º ano elaborado no ano letivo de 2014/15 foi proposto um conjunto 
de recomendações que a Equipa de Autoavaliação considerou adequadas para procurar melhorar o 
desempenho do Agrupamento tendo em vista a concretização dos objetivos e metas que constam do PE. 
Neste ponto, vai procurar fazer-se um ponto de situação sobre a aceitação ou não das recomendações pelos 
órgãos de gestão, da sua aplicação ou da sua substituição / complemento por outras medidas que procurem 
o mesmo objetivo.  

Há que referir que as recomendações foram propostas já com o ano letivo em curso pelo que várias 
medidas só foram aplicadas aquando da preparação do ano letivo em curso. Desta forma, os seus eventuais 
efeitos só se farão sentir ao longo deste ano e não poderão ser avaliadas agora. Para uma melhor 
visualização construiu-se a tabela que se segue. 
 

Objectivo/Meta do P.E. 
Recomendações Confirmação/Verificação 

1. 

1.4. Monitorizar a avaliação do 

ensino e da aprendizagem 

 

1. Continuar a promover uma 
cultura de trabalho de 
responsabilidade junto dos 
alunos e em todas as 
disciplinas. 

Todos os docentes continuam a 
promover uma cultura de trabalho e 
de responsabilidade. 

2. Procurar disponibilizar 
recursos educativos de modo 
a procurar evitar a descida 
dos resultados a Inglês no 2º 
ciclo. 

Apoios: 
Os alunos do 2º ciclo tiveram um 
tempo, por semana, de apoio ao 
estudo à disciplina de Inglês.  
Coadjuvação:  
Todas as turmas do 6º ano 
usufruíram desta atividade de 
Promoção do Sucesso Escolar; 
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3. Continuar com a 
disponibilização de recursos 
educativos a Matemática e 
Português, procurando um 
reforço dos mesmos a 
Matemática logo a partir do 7º 
ano, de modo a procurar 
diminuir o fosso interciclos e a 
queda continuada ao longo do 
ciclo. 

Aulas de apoio a Português e 
Matemática:  
As aulas realizaram-se do 5.º ano ao 
9º ano. 
Coadjuvação:  
No sétimo ano, só usufruiram as 
turmas B, D e E, no oitavo ano, as 
turmas A, B e D e todas as turmas do 
nono ano.  
Português: clube de leitura e escrita 
criativa (CLEC). 

 

4. Novas formas de 
envolvimento dos 
Encarregados de Educação 
como controladores dos 
trabalhos de casa e do 
estudo. Sugere-se a inserção 
de uma mensagem no verso 
da folha das avaliações. 
 

A alteração proposta no ano letivo 
transato continua a ser aceite. Não 
se concretizou, uma vez que o 
registo de avaliação dos alunos faz 
parte do programa “Alunos” que a 
escola usa e não é possível escrever 
no seu verso, pois o programa não 
possui essa opção. Desta forma, a 
menção ao empenho, estudo e 
cumprimento por parte do aluno das 
suas tarefas na sala de aula e fora 
dela é referida na apreciação 
global/síntese descritiva que consta 
no Registo de Avaliação do Aluno. 
Refira-se ainda que, entre os 
diversos itens da ficha intercalar de 
avaliação, consta a informação 
referente aos trabalhos para casa por 
disciplina. Acrescente-se que esta 
informação é sempre transmitida ao 
Encarregado de Educação e, no caso 
de estes não virem à escola, esta é 
enviada através da caderneta do 
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aluno, por carta ou telefonema. 

5. Articulação Biblioteca e 
disciplinas para a promoção 
da leitura. 

 A Biblioteca tem articulado 
constantemente com as disciplina de 
Português e Francês, por via da 
Secção Europeia de Língua Francesa 
(SELF), com o objetivo de promover 
a leitura. Além disso, planifica uma 
série de atividades com estas 
mesmas disciplinas.  
 

 A Biblioteca promove ainda diversas 
atividades da sua exclusiva 
responsabilidade que não articulam 
com nenhuma disciplina mas que 
promovem e desenvolvem a leitura. 
 

Refira-se ainda a articulação com 
outras disciplinas como Ciências 
Naturais, Geografia, Educação 
Física, História e História e Geografia 
de Portugal. Contudo, há disciplinas 
que continuam sem solicitar o apoio 
da Biblioteca para a realização de 
atividades em articulação e outras 
denotam pouca preocupação em 
planificar atividades em conjunto. 
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6. Promover, de forma mais 
eficaz, a imagem do 
Agrupamento, divulgando os 
bons resultados nas 
avaliações externas. 

A Equipa de Comunicação continuou 
a divulgação de todas as atividades, 
projetos, prémios, concursos e 
resultados escolares dos alunos, com 
o intuito de promover a imagem do 
nosso Agrupamento. Esta divulgação 
foi realizada através de uma página 
eletrónica, no facebook do 
Agrupamento, em panfletos e 
cartazes. Os bons resultados, das 
Provas Finais de ciclo, vão ser 
divulgados no site da Escola, no 
facebook e através da afixação de 
um cartaz. 

3. Promover a equidade social, 

criando condições para a 

concretização de igualdade e de 

oportunidades para todos. 

1. Clarificação da meta 3.1 c) 
do PE sobre atividades para 
os NEE. 

Já foi feita a clarificação e alteração 
ao disposto em 3.1 c). 

2. Procura de ofertas 
educativas diversificadas e 
esforço de recuperação dos 
alunos, através dos planos de 
acompanhamento. 

Quanto à diversidade da oferta 
formativa, propusemos a abertura, no 
próximo ano letivo, de dois Cursos de 
Educação e Formação de Jovens 
(CEF), um Restauração e Bar e um 
de Pastelaria e Panificação e dois 
Cursos de Educação e Formação de 
Adultos (EFA), um EFA B3 escolar, 
que confere equivalência ao 9.º ano, 
e um EFA NS Tipo A, Técnico/a de 
Cozinha/Pastelaria dupla certificação 
que confere equivalência ao 12.º ano. 
 

Quando surge um caso específico, 
durante o ano letivo, o Diretor de 
Turma, em colaboração com o SPO, 
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procura a oferta educativa mais 
adequada ao seu aluno e tenta 
encaminhar este para a mesma. 
 

A taxa de sucesso global dos Planos 
de Acompanhamento Pedagógico 
(PAP) foi de 62,69% (2º e 3º ciclos). 

 

5.Incentivar o envolvimento das 

famílias e a interação com a 

comunidade. 

 

Utilização de todos os meios e 
formas de comunicação para 

mostrar a importância da ação 
dos Encarregados de 

Educação na melhoria dos 
resultados dos alunos e da 

educação. 
 

 

As Coordenadoras dos Diretores de 
Turma continuam a informar que os 
meios mais usados para os contatos, 
para a comunicação com os 
Encarregados de Educação são: o 
telefone, a caderneta do aluno, a 
carta ou diálogo com o E.E., na 
escola. 
Para confirmar se existiu ou não um 
maior envolvimento dos E.E. deverá 
ser feito um levantamento, ao longo 
do ano, do número de contactos 
estabelecidos, das diferentes formas 
utilizadas. Deverão, também, ser 
delineados os critérios a utilizar na 
recolha dos dados.  
 

A Direção continua a informar que os 
meios mais usados, sempre que é 
necessário, por esta equipa são: o 
email, o telefone e contacto pessoal.. 

 

7. Promover a educação para a 

saúde e a defesa dos valores 

ambientais. 

 

Maior sensibilização dos 
alunos em Educação Cívica e 

envolvimento dos 
Encarregados de Educação 

 

O tema Educação Alimentar faz parte 
do programa de Educação Cívica, 
cumprindo-se as indicações do 
Ministério da Saúde e Educação que 
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para que os alunos usem a 
cantina para as suas 

refeições. 

considera a Educação Alimentar uma 
das áreas prioritárias da Educação 
para a Saúde, em contexto escolar. 
Dentro deste tema, foram abordados 
os subtemas “Comportamentos 
Alimentares” e “Promoção de 
Refeitório da Escola” em todas as 
turmas e no 9º ano. Além do D.T, 
este tema foi igualmente abordado 
pela professora de Ciências Naturais. 
Esta questão tem a colaboração do 
PES, nomeadamente, através da 
implementação do Projeto “Ementa 
colorida, Vida divertida”. A 
sensibilização para este projeto foi 
realizada, em todas as turmas, pelas 
docentes de Ciências Naturais. 
A sensibilização para a promoção do 
refeitório escolar, junto dos 
Encarregados de Educação, foi feita 
com sucesso, tendo, estes, sido 
convidados a frequentar a cantina 
escolar de forma a colaborarem na 
monitorização da sua qualidade e a 
sensibilizarem os seus educandos 
para a importância de uma 
alimentação equilibrada, 
nomeadamente, à hora do almoço. 

 

8. Desenvolver o sentido de 

pertença e de identificação com 

o Agrupamento. 

 

Deliberação do Conselho 
Pedagógico para a criação de 
um dia do Agrupamento ou 
equivalente para promover um 
momento de história do 

 
 

Foi realizada uma Festa Final do 
Agrupamento - Dia 4 de junho. 
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Agrupamento que possa 
servir como momento 
aglutinador da comunidade 
escolar e educativa. 

8.  Desenvolver o sentido de 

pertença e de identificação com 

o Agrupamento.  
 

9.  Promover a inovação, o 

conhecimento tecnológico e o 

empreendedorismo. 

 
 

Divulgação dos bons 
resultados. 

 

 Esta divulgação encontra-se visível 
na Página eletrónica, da Escola, no 
facebook do Agrupamento e em 
panfletos e cartazes. 
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V - Execução das atividades, colaboração entre a comunidade educativa e 

desempenho dos órgãos 
 

a) Execução das atividades 

Tendo em consideração que todas as atividades e projetos dos diversos Planos Anuais de Atividades 
(PAA) são aprovados e executados, obedecendo aos objetivos e metas do PE e que, este último, pelo 
exposto em capítulo acima, foi largamente cumprido, é de considerar que a execução das atividades do 
Agrupamento tem corrido muito bem. 

 

b) Colaboração entre a comunidade educativa 

A comunidade educativa (alunos, docentes, assistentes e encarregados de educação) tem vindo a ser 
chamados a participar em várias atividades e projetos do PAA, conforme os objetivos e metas do PE. Dado o 
elevado grau de execução referidos nos Relatórios Finais de Execução do PAA e a observação feita pelos 
vários membros desta equipa, nas várias situações em que estiveram presentes, considera-se que a 
colaboração entre a comunidade educativa existe, funciona e procura atingir os fins que regem a escola 
pública. 

 

c) Desempenho dos órgãos 

Pela observação dos membros da Equipa de Autoavaliação e pela informação prestada pelos 
representantes do Conselho Geral, Diretora e Conselho Pedagógico, os órgãos de gestão e os órgãos 
intermédios (departamentos, conselho de diretores de turma …) têm funcionado com normalidade, 
procurando a solução para os problemas que surgem garantindo o funcionamento da instituição. Não 
surgiram problemas graves que tenham suscitado divisões internas e intervenções externas. A nível do 
Conselho Geral, apesar de ter cumprido as funções, refere-se a quase inexistente participação dos 
representantes da comunidade socioeconómica e cultural, a baixa participação dos representantes 
autárquicos e participação oscilante (ainda que sempre presente) dos encarregados de educação, apesar de 
todos serem previamente convocados e informados das reuniões. 
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VI - Conclusões   
  

Depois de ao longo deste relatório se ter detalhado os vários aspetos da vida do Agrupamento que se 
consideraram adequados para o cumprimento dos fins que regem este documento, apresentam-se, de 
seguida os pontos fortes e os que suscitam alguma preocupação, assim como as recomendações que se 
consideram mais pertinentes. 

Pontos fortes: 
1. as metas do PE foram alcançadas na sua quase totalidade, registando-se mais incumprimentos na 

concretização  das metas associadas aos resultados a atingir na avaliação dos alunos; 
2. as recomendações foram alcançadas na sua quase totalidade, à exceção da inserção de uma 

mensagem na folha de avaliações, uma vez que o Programa “Alunos” não o permite; 
3. a melhoria global nos resultados no 1.º e 2.º ciclos; 
4. o grande esforço de dinamização do agrupamento, participando e criando projetos e atividades que 

ajudaram a criar e divulgar uma imagem do Agrupamento mais valorizada; 
5. a procura de clarificação dos conceitos base da construção do PAA e o maior rigor na sua 

organização e aplicação; 
6. a afirmação de uma imagem positiva do Agrupamento, através da divulgação das atividades que 

nele se realizam, junto da comunidade.  
 

Pontos que suscitam preocupação: 
1. o  nível de insucesso (% de retenções), em especial no 3.º ciclo; 
2. a diminuição da percentagem de sucesso nas disciplinas de Português e Matemática no segundo 

ano do primeiro ciclo; 
3. a tendência (últimos 6 anos) para agravamento dos resultados nas avaliações dos alunos. A 

considerar o alargamento das provas externas nesse período e a evolução do peso da área dos 
conhecimentos nos critérios internos de avaliação dos alunos; 

4. a diminuição da presença dos encarregados de educação na escola, quando convocados para 
contatos individuais com o professor / diretor de turma. Também a sua presença nas reuniões para 
entrega das avaliações não atinge o valor pretendido no PE (90%). Este aspeto torna-se 
preocupante, dada a importância dos encarregados de educação para ajudar a solucionar 
problemas de comportamento, motivacionais e de aproveitamento dos alunos (estudo doméstico).  
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Recomendações 
Tendo em conta a análise deste relatório, a experiência dos membros da equipa e as reflexões 
realizadas nas reuniões, sugerem-se os seguintes aspectos: 

1. evitar as alterações ao PE durante a sua vigência, dado que perturbam a sua análise. Em caso de 
dúvidas quanto à interpretação / execução deve dar-se preferência a esclarecimentos quanto ao 
objeto e processos, em detrimento de novas formulações / redações; 

2. proceder a uma reflexão/atualização dos critérios de avaliação, em especial no 7.º ano de 
escolaridade, que procure atenuar o insucesso na passagem de ciclo; 

3. considerar, no 3.º ciclo, a definição de critérios de avaliação específicos por ano de escolaridade, de 
modo a se ajustarem melhor às realidades resultantes do crescimento (físico e psicológico) dos 
alunos; 

4. refletir sobre as vantagens dos percursos alternativos ao ensino regular, verificando se a sua 
existência é, ou não, fator de desinvestimento propositado dos alunos no ensino regular; 

5. persistir na procura de estratégias pedagógicas que promovam o sucesso dos alunos, evitando-se 
cair em conformismos.  
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AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 2013 - 2016 

 

Objetivo / Metas 
Ponto de partida 

1.º ano 
de 

execução 

2.º ano 
de 

execução 

3.º ano 
de 

execução 
Média / 

Avaliaçã
o Final 

 
 

Observações 
Média do 
Triénio 

anterior1 
2012-20132 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1. Promover a qualidade do serviço público de educação, das aprendizagens e dos resultados escolares 
1.1 Melhorar os resultados escolares 
a) Manter a taxa sucesso escolar no 1.º ciclo acima dos 90%. 95,16 93,63 95,26 93,33 95,11 94,57 

Cumprida 
Informação da Direção. 

b) Aumentar em 1%, anualmente, a taxa de transição no 2.º ano. 90,87 86,2 (89,2%) 94,16 94,35 85,32 91,28 
Cumprida em 
termos de 
valores 
médios em 
relação ao 
ano de 
partida. 

Informação da Direção. 

c) Melhorar em 0,5%, anualmente, a taxa de sucesso escolar na 
disciplina com menor aproveitamento no 1.º ciclo – Português. 

90,2 89,56 (91,06%) 92,04 92,69 89,57 91,43 
Cumprida em 
termos de 
valores . 

Informação da Direção. 

d) Melhorar em 1%, anualmente, a taxa sucesso escolar no 2.º 
ciclo. 

91,7 85,8 (88,8%) 90,6 90,72 87,25 89,52 
Cumprida em 
termos de 
valores 
médios em 
relação ao 
ano de 
partida. 

Informação da Direção. 

e) Aumentar em 1%, anualmente, a taxa de transição no 6.º ano. 88,9 83,2 (86,2%) 91,5 91,35 89,61 90,82 
Cumprida 

Informação da Direção. 

f) Melhorar em 0,5%, anualmente, a taxa de sucesso escolar nas 
disciplinas com menor aproveitamento no 2.º ciclo – Matemática; 
Inglês; Ciências Naturais. 

80,73 
- Mat.: 74,19% 
- Ing.: 80,06% 
- CN: 88,25% 

74,38 (75,88%) 
- Mat.: 67,33 
(68,88%) 
- Ing.: 73,27 
(74,77%) 
-CN: 82,67 

76,41 
- Mat.: 71,14 
- Ing.: 72,82 
-CN: 85,29 

80,01 
- Mat.: 69,27 
- Ing.: 79,55 
-CN: 91,21 

82,44 
- Mat.: 74,82 
- Ing.: 84,17 
-CN: 88,32 

79,62 
- Mat.: 71,74 
- Ing.: 78,85 
-CN: 88,27 
Cumprida 

Informação da Direção. 

                                                           
1 Procedeu-se ao cálculo tendo-se detetado algumas incorreções que foram corrigidas. 
2 Este foi o ano de partida para efeitos de construção e avaliação do Projeto Educativo. Entre parêntesis regista-se o valor de chegada esperado para o ano final do projeto, 2015-16. 
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(84,17%) 
g) Melhorar em 1%, anualmente, a taxa sucesso escolar no 3.º 
ciclo. 

82,24 79,57 (82,57%) 79,17 82,33 77,03 79,51  
Não 
cumprida 

Informação da Direção. 

h) Aumentar em 1%, anualmente, a taxa de transição no 7.º e 8.º 
anos. 

85,25 77,60 (80,60%) 76,5 80,45 75 77,32  
Não 
cumprida 

Informação da Direção. 

i) Melhorar em 0,5%, anualmente, a taxa de sucesso escolar nas 
disciplinas com menor aproveitamento no 3.º ciclo – Matemática; 
História; Português. 

67,79 
- Mat.: 60,26 
- Hist.: 69,39 
- Port.: 73,58 

66,56 (68,06%) 
- Mat.: 60,32 
(61,82%) 
- Hist.: 64,16 
(65,66%) 
- Port.: 75,21 
(76,71%) 

64,61 
- Mat.: 56,38 
- Hist.: 67,14 
- Port.: 70,32 

63,64 
- Mat.: 55,51 
- Hist.: 63,97 
- Port.: 71,43 
 

64,26 
- Mat.: 54,87 
- Hist.: 72,92 
- Port.: 64,98 

64,17 
- Mat.: 55,59 
- Hist.: 68,01 
- Port.: 68,91 
Não 
cumprida, 
exceto a 
História 

Informação da Direção. 
Nota: no 9.º ano utilizaram-se as 
avaliações da penúltima reunião. 

j) Assegurar que a diferença entre a média nacional e a média dos 
resultados obtidos pelos alunos do Agrupamento na avaliação 
sumativa externa não seja superior a 5%. 

Não se revela 
necessária para 
verificação do 
cumprimento da 
meta. 

Não se revela 
necessária 
para 
verificação do 
cumprimento 
da meta. 

- Global: 0.62 
- Português 4.º 
ano: 1,71 
- Matemática 
4.º ano: - 1,39 
- Português 6.º 
ano: 3,7 
- Matemática 
6.º ano: 4,68 
- Português 9.º 
ano: 0,7 
- Matemática 
9.º ano: - 5,63 

-Global: 0,02 
- Português 4.º 
ano: 1,60 
- Matemática 
4.º ano: - 1,41 
- Português 6.º 
ano: 0,19 
- Matemática 
6.º ano: 2,44 
- Português 9.º 
ano: 2,03 
- Matemática 
9.º ano: - 2,84 

-Global:  -2,07 
- Português 9.º 
ano: 1,53 
- Matemática 
9.º ano: -5,67 

-Global: -0,48 
- Português 
9.º ano: 1,42 
- Matemática 
9.º ano: -4,24 
 
Cumprida. 
 

Forma de cálculo usada: média do 
Agrupamento – média nacional. Se o 
resultado for positivo, o agrupamento teve 
melhor resultado que o obtido a nível 
nacional e o contrário se for negativo. 
Informação da Direção. 
2014/15 – Os resultados nacionais são os 
comunicados pela Nota de Imprensa do 
Ministério da Educação e Ciência. 
2015/2016 – Os resultados nacionais 
foram retirados da Nota de Imprensa do 
Ministério da Educação e o da escola 
foram retirados do Programa ENEB. 
Neste ano não se realizaram provas finais 
do 4.º e 6.º anos de escolaridade. 

1.2 Melhorar a prática letiva.  
a) Utilizar pelo menos uma metodologia e estratégia de 
ensino/aprendizagem que promova o trabalho autónomo, a 
criatividade e o espírito crítico, em todas as disciplinas. 

s.d. s.d. Sim Sim Sim Cumprida Documento de verificação dos 
Departamentos. 

b) Realizar, pelo menos, 5 atividades de trabalho experimental, 
anualmente, na área das ciências, em cada ano de escolaridade. 

Sim Sim Sim Sim Sim Cumprida Informações recolhidas junto dos 
docentes responsáveis. 

c) Utilizar pelo menos 10% das horas disponíveis para a aplicação 
de medidas de promoção do sucesso educativo em práticas de 
coadjuvação em sala de aula. 

s.d. s.d. Sim 
(24,75%) 

Sim 
20,19%) 

Sim 
(14,15%) 

Cumprida Distribuição do serviço letivo. 

d) Aumentar em 50% a colaboração da Biblioteca com as 
diferentes disciplinas/áreas, na dinamização de atividades de 
âmbito curricular – apoio ao currículo e planificação conjunta. 

8 7 (11 
atividades no 
fim do PE) 

14 
1) 

17  
2) 

23 (subida de 
228%) 
1,2,3) 
 

18 (157%) 
Cumprida 

1) Documento de verificação da 
Biblioteca. 
2) Informação do responsável. 
3) PAA-Atividades das bibliotecas. 

e) Implementar estratégias de acompanhamento e supervisão da 
prática letiva, em todos os departamentos. 

Sim Sim Sim 
1) 

Sim 
2) 

Sim 
3) 

Sim 
Cumprida 

1) Ata pedagógico de 3 de julho de 2014. 
2) Atas dos Pedagógicos de 8 e 24 de 
julho de 2015.  
Documentos de verificação dos 
Departamentos. 
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3) Ata da Equipa de Articulação Curricular 
de 13 de julho de 2016 e ata dos 
Pedagógico de 25 de julho de 2016. 
Documentos de verificação dos 
Departamentos. 

1.3 Desenvolver competências em literacias  
a) Aumentar o número de requisições domiciliárias em 5%. 1965 1673 2054        

Triénio: 
+4,52% 
Ano anterior: 
+22,77% 
1) 

20533 

Triénio: 
+4,47% 
2012/13: 
+22,71%  
2) 

23332 

1,2) 
Triénio: 
+18,73% 
2012/13: 
+39,45%  
 

Média 2147 
requisições 
Triénio: 
+9,26% 
2012/13: 
+28,33%  
Cumprida 
 

1) Documento de verificação da 
Biblioteca. 
2) Informação do responsável. 

b) Alargar a implementação do Passaporte da Leitura para 30% 
dos alunos, nas escolas com Biblioteca da RBE. 

 NV 63 alunos 
(8,10%) 

88 alunos / 
12,05%  
1) 

162 4 

23,24% 

2) 

1653 

20,52% 
2) 

138 
18,55% 
Não 
cumprida 

1) Documento de verificação da 
Biblioteca. Retificada em 2015 devido a 
engano no cálculo da % em causa. 
2) Informação do responsável. 

c) Aumentar em 5% o número de utilizações das TIC pelos alunos 
para a elaboração de trabalhos e investigação de conteúdos.5 
 
c) Aumentar em 5% o número de utilizações das TIC pelos 
alunos(as). (nova redação após revisão em 2015) 
 

5144 3777 4846 
Triénio: -6,79% 
Ano anterior: 
+28,3%  
1) 

67504 

Triénio: 
+31,22% 
2012/13: 
+78,71% 
2) 

69384 

Triénio: 
+34,88% 
2012/13: 
+83,69% 
1) 

Média 6178 
Triénio: 
+20,10% 
2012/13: 
+63,57% 
Cumprida 

1) Documento de verificação da 
Biblioteca. 
2) Informação do responsável. 
 

d) Aumentar em 5% o número de alunos que frequentam a 
Biblioteca da escola sede.6 
 
 
d) Aumentar o número médio de entradas, por aluno(a), na 
Biblioteca da escola sede. (nova redação após revisão em 2015) 
 

18397 15299 13722 
Triénio:  
-26,41% 
Ano anterior: 
 -10,3% 
1) 

150017 

Triénio: 
 -18,46% 
2012/13: 
 -1,95% 
2)  

 

170066 

Triénio:  
-7,56% 
2012/13: 
11,16% 
1, 2, 3) 

Média 15243 
Triénio:  
-17,14% 
2012/13: 
-0,37% 
Não 
verificável 

1) Documento de verificação da 
Biblioteca. 
2) Informação do responsável. 
3) Não é possível avaliar esta meta na 
sua nova formulação pois desconhece-se 
os valores dos pontos de partida 
(2012/2013). 

1.4 Monitorizar a avaliação do ensino e da aprendizagem.   

                                                           
3 Este número resulta da soma dos valores fornecidos pela aplicação on-line gestão bibliográfica “Nyron”, da Rede Concelhia de Bibliotecas, (2297) e do número de requisições, para casa, 
registado manualmente no PC (36). 
4 99 Passaportes de Leitura no 1.º ciclo e 66 Passaportes de Leitura no 2.º e 3.º ciclos. 
5 Importa neste valor realçar o número de alunos NEE pertencentes ao projeto “Todos Juntos Podemos Ler – NEEtbook”, que desenvolviam tarefas no PC. Das 4455 utilizações, só por parte 
destes alunos, contabilizamos 2413 para preenchimento de ficha de leitura e cópia de textos em Word.  
6 A contabilização dos alunos que frequentam a Biblioteca não é exata, pois nem todos se registam no computador, quando a frequentam. Apesar disso, tem sido feito um esforço de 
contabilização, o mais exato possível, tendo em conta um cálculo médio de alunos que diariamente não efetuam esse registo. 
7 Este número é conseguido pela leitura dos dados do PC do registo, do cálculo médio de 20 alunos por dia que não efetuam qualquer registo (este número tem por base registos manuais 
efetuados em alguns dias do ano) e do número de alunos do projeto “Todos Juntos Podemos Ler – NEEtbook”, que não efectuam registo no PC, aquando da permanência na Biblioteca (4455). 
Este número total, não comporta o número de registo de professores que, no ano letivo 2015/2016, frequentaram a biblioteca (1650). 
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a) Definir, anualmente, critérios de avaliação gerais e específicos. Sim Sim Sim 

1) 
Sim 
2) 

Sim Sim 
Cumprida 

1) Ata de pedagógico de 6 de setembro 
de 2013. 
2) Ata do Pedagógico de 8 de setembro 
de 2014. 
3) Ata do Pedagógico de 14 de setembro. 
Atas de Departamento. 

b) Elaborar, pelo menos, 3 matrizes e instrumentos de avaliação 
em comum, ao longo do ano letivo, em todas as disciplinas e em 
todos os anos de escolaridade. 

Não verificável 8 
 

Não verificável9 
 

Sim 
 

Sim 
 

Sim Sim 
Cumprida 

Documento de verificação dos 
Departamentos  

c) Participar em instrumentos de avaliação disponibilizados pela 
tutela, em pelo menos, 2 disciplinas. 

Sim Sim Sim 
1) 

Sim 
2) 

Sim 
3) 

Sim 
Cumprida 

1) Testes Intermédios e Provas 
finais/Exames nacionais. 
2) Provas Finais e PET. 
3) Provas Finais 9.º e Provas de Aferição 
2.º, 5.º e 8.º. 

d) Analisar trimestralmente os resultados escolares. Sim Sim Sim 
1) 

Sim 
2) 

Sim Sim 
Cumprida 

1) Atas dos pedagógicos de 29 de janeiro 
de 2013, 22 de maio de 2014 e  
21 de julho de 2014. 
2) Atas dos Pedagógicos de 8 de 
setembro de 2014, 28 de janeiro, 27 de 
maio, 8 de julho e 24 de julho de 2015. 
3) Atas dos Pedagógicos de 14 de 
setembro, 28 de janeiro, 17 de maio e 25 
de julho de 2016. 
Atas de Departamento. 
 

 
 
  

                                                           
8 Ausência de documentos de registo próprio.  
9 No ano letivo de 2012/2013, a meta só foi totalmente cumprida pelo Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais, Departamento de Línguas e Departamento do 1.º ciclo. 
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Objetivo / Metas 
Ponto de partida 

1.º ano 
de 

execução 

2.º ano 
de 

execução 

3.º ano 
de 

execução 
Média / 

Avaliaçã
o Final 

 
 

Observações 
Média do 

Triénio anterior 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

2. Prevenir o absentismo e o abandono escolar.  
2.1 Garantir o cumprimento da escolaridade obrigatória. 
a) Diminuir a taxa de abandono escolar, no ensino regular, para 
um valor igual ou inferior a 1%. 

0,0064 
(0,6%  do total 
dos alunos) 

0,011 
(1,1% do total 
dos alunos) 

0,014 
(1,4% do total 
dos alunos) 

0,013 
(1,3% dos 
alunos) 

0,016 
(1,6% dos 
alunos) 

0,014 
(1,4% do total 
dos alunos) 
 
Não 
cumprida 

Informação da Direção. 
Fórmula de cálculo da taxa de abandono 
escolar: número de abandonos a dividir 
por o número de matriculados no final do 
ano letivo a multiplicar por 100. 
Nota: Os dados comunicados ao MISI são 
diferentes dos recolhidos pala escola por 
motivos relacionados com a programação 
do programa informático JPM. Usou-se 
sempre os dados internos (mais gravosos 
para o Agrupamento). 

 
 

Objetivo / Metas 
Ponto de partida 

1.º ano 
de 

execução 

2.º ano 
de 

execução 

3.º ano 
de 

execução 
Média / 

Avaliaçã
o Final 

 
Observações 

Média do 
Triénio anterior 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

3. Promover a equidade social, criando condições para a concretização de igualdade e de oportunidades para todos.  
3.1 Implementar ações de diferenciação pedagógica para os alunos com dificuldades de aprendizagem e/ou com necessidades educativas individuais. 
a) Aumentar em 1% a eficácia dos planos de acompanhamento no 
ensino regular. 

72,88 74,40 70,07 
1) 

73,44 
2) 

64,98  
3) 

69,50 
 
Não 
cumprida 

1) Ata do Pedagógico de 21 de julho de 
2014  e Relatório de análise da avaliação 
do 3. P do 1.º ciclo e Relatório de 
avaliação do 3.º P dos 2.º e 3.º ciclos. 
2) Ata do Pedagógico de 24 de Julho de 
2015. 
3) Tabelas de análise dos resultados do 
final do ano a apresentar ao Pedagógico 

b) Propor, anualmente, pelo menos 1 oferta educativa adequada 
ao perfil dos alunos. 

Sim 
CEF 

Sim 
CEF 

Sim 
Ensino 
Vocacional 1) 

Sim  
2) 
 

Sim  
3) 

Sim 
 
Cumprida 

1)Candidatura ao Ensino Vocacional para 
o ano letivo 2014/15 que foi concedido. 
2) Candidatura ao Ensino Vocacional para 
o ano letivo 2015/16 e oferta de Ensino 
Articulado no 5.º ano. 
3) Candidatura aos cursos CEF. 

c) Dinamizar anualmente 2/5 das atividades e/ou projetos 
direcionados para os alunos com necessidades educativas 

Não verificável 
 
 

Não verificável Sem 
atividades. 
 

6 atividades 
 
 

Projeto “Todos 
Juntos 
Podemos Ler” 

 
 
 

1) Solicitou-se clarificação desta meta. 
Enquanto tal não chega, foram somente 
tidos em consideração as atividades e 
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especiais. 1) 
 
c) Garantir, acima dos 80%, a eficácia dos programas educativos 
individuais dos(as) alunos(as) com NEE acima dos 80%. (meta 
após revisão em 2015) 

 
 
 
 

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

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

(Biblioteca). 
 
 
82,05% 

 
 
 
Cumprida  
(meta de 
2015) 

projetos que foram criados para estes 
alunos. Não se considerou outras 
situações em que também poderiam 
participar. 

d) Dinamizar anualmente o mínimo de 5 atividades e/ou projetos 
direcionadas para os(as) alunos(as) com NEE. (nova meta após 
revisão em 2015) 

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

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

Sim 
(10 atividades) 
1) 

Cumprida 1) Continua a verificar-se que as 
atividades não são exclusivas para os 
alunos NEE. Os relatórios das atividades 
não distinguem esta exclusividade. 

d) Manter uma modalidade de Desporto Escolar adequada aos 
alunos com necessidades educativas especiais. 
 
e) Manter uma modalidade de Desporto Escolar adequada aos(às) 
alunos(as) com NEE. (nova meta após revisão em 2015) 

Sim Boccia Sim Boccia Sim 
Boccia 1) 

Sim  
Boccia 1) 

Sim 
Boccia 

Cumprida 
 

1) Relatório do Desporto Escolar de 
2013/15,  2014/15 e 2015/16. 

f) Estabelecer, anualmente, parcerias com instituições da 
comunidade e/ou centros de recursos especializados para garantir 
apoios específicos para os(as) alunos(as) com NEE. (nova meta 
após revisão em 2015) 

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

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

Sim 
CRI/Cerci 
Lamas  
ELI 
CASTIIS 
Cerci -Espinho 

Cumprida  

g) Incluir em todos os currículos específicos individuais (CEI) 
conteúdos conducentes à autonomia pessoal e social do(a) 
aluno(a). (nova meta após revisão em 2015) 
 

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

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

Sim 
(todos os CEI) 

Cumprida  

h) Garantir que todos os CEI dão prioridade ao desenvolvimento 
de atividades de cariz funcional centradas nos contextos de vida, à 
comunicação e à organização do processo de transição para a 
vida pós-escolar. (nova meta após revisão em 2015) 

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

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

Sim 
(todos os 
CEI/PIT) 

Cumprida  

i) Organizar, anualmente, no mínimo, 1 atividade de 
acompanhamento vocacional que permita a (re)orientação do 
percurso escolar dos(as) alunos(as). (nova meta após revisão em 
2015) 

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

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

Sim 
“O futuro 
depende de ti” 

Cumprida  

j) Realizar, anualmente, o mínimo de 1 ação de reflexão/formação 
para docentes e outros profissionais, sobre estratégias de 
diferenciação pedagógica e/ou outras temáticas no âmbito da 
Educação Especial. (nova meta após revisão em 2015) 

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

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

Sim Cumprida  
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Objetivo / Metas 
Ponto de partida 

1.º ano 
de 

execução 

2.º ano 
de 

execução 

3.º ano 
de 

execução 
Média / 

Avaliaçã
o Final 

 
Observações 

Média do 
Triénio anterior 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

4. Promover uma atitude responsável, o direito à participação e ao exercício da cidadania. 
4.1 Garantir o cumprimento de regras e a disciplina. 
a) Informar, no início de cada ano letivo, todos os alunos acerca 
dos seus direitos e deveres e das regras de funcionamento da 
escola e da sala de aula. 

Sim 
Reunião inicial 

Sim 
Reunião inicial 

Sim 
Reunião inicial 

Sim 
Reunião inicial 

Sim 
Reunião inicial 

Sim 
 
Cumprida 

Informação recolhida junto dos docentes e 
responsáveis pela coordenação das 
educadoras e professores titulares de 
turma / diretores de turma. 

b) Não ultrapassar a média diária de 5 participações/ocorrências 
disciplinares. 

Não verificável Não verificável 469/(5*33) 
=2,84 

366/(5*33)=2,2
2 

429/(5*33)=2,6 2,55 
Cumprida 

Baseado nas respostas a inquérito feito 
por via eletrónica. 

c) Não ultrapassar 20 procedimentos disciplinares por ano. 7,27 3 1 2 4 2,33 
Cumprida 

Informação resultante do levantamento 
dos procedimentos disciplinares junto da 
Direção. 

4.2 Facilitar a participação responsável dos alunos e o exercício da cidadania. 
a) Assegurar, anualmente, um mínimo de 3 atividades 
dinamizadas por iniciativa dos alunos. 

Sim Sim Sim Sim 
 

Sim Sim 
Cumprida 

Plano Anual de Atividades. 

b) Organizar, anualmente, um mínimo de 2 assembleias 
representativas dos alunos. 

Sim Sim Sim 3 
assembleias 

Sim 3 
assembleias 

Sim 3 
assembleias 

Sim 
Cumprida 

Convocatórias das reuniões (Direção). 
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Objetivo / Metas 
Ponto de partida 

1.º ano 
de 

execução 

2.º ano 
de 

execução 

3.º ano 
de 

execução 
Média / 

Avaliação 
Final 

 
Observações 

Média do 
Triénio anterior 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

5. Incentivar o envolvimento das famílias e a interação com a comunidade. 
5.1 Reforçar o envolvimento/participação dos pais e encarregados de educação. 
a) Assegurar uma frequência mínima de 80% dos encarregados de 
educação nas reuniões de entrega das avaliações. 

Não é possível 
calcular por 
inexistência de 
dados para o 1.º 
período de 
2010/11 no pré 
escolar e 1.º 
ciclo. 

82.58% 84,58% 
(3885 
convocatórias 
de EE do 
Agrupamento e 
3286 
presenças) 

83,79% 
(3725 
convocatórias 
de EE do 
Agrupamento e 
3121 
presenças) 

83,17 % 
(3720 
convocatórias 
de EE do 
Agrupamento e 
3094 
presenças) 

83,85% 
 
Cumprida 

Informações recolhidas junto dos 
responsáveis pelas reuniões através de 
documento próprio. 

b) Manter acima dos 90% a presença dos encarregados de 
educação na escola quando convocados pelo professor/diretor de 
turma. 

84,59% 94,34% 
 

83,7% 88,15% 77,43% 83,09% 
 
Não cumprida 

Baseado nas respostas a inquérito feito 
por via eletrónica. 

c) Executar os procedimentos necessários para permitir a 
presença dos encarregados de educação nas estruturas de 
acompanhamento e de decisão, nos termos da lei. 

Sim 
CP 
CG 

Sim 
CP 
CG 

Sim 
CP 
CG 

Sim 
CP 
CG 

Sim 
CP 
CG 

Sim 
 
Cumprida 

Convocatórias dos respetivos órgãos. 

d) Assegurar, anualmente, um mínimo de 1 atividade dinamizada 
por iniciativa dos encarregados de educação em cada um dos 
estabelecimentos. 

A verificar A verificar Sim Sim 1) Sim 1) Sim 
 
Cumprida 

Plano Anual de Atividades. 
1) Existem dúvidas sobre a real 
dinamização das atividades pelos 
encarregados de educação fruto do que 
é descrito nas atividades. 

5.2 Aproximar a escola da comunidade.  

a) Dinamizar, pelo menos, 1 evento anual em cada 
estabelecimento dirigidos à comunidade educativa. 

Sim 
Festa Final  

Sim Sim Sim Sim Sim 
Cumprida 

Plano Anual de Atividades. 

b) Dinamizar, pelo menos, 2 eventos anuais na ou para a 
comunidade local. 

Sim 
Festa Final, 
Prémio de 
Mérito, Teatro e 
Biblioteca 

Sim 
Festa Final, 
Prémio de 
Mérito, Teatro 
e Biblioteca 

Sim 
Festa Final, 
Prémio de 
Mérito, Teatro 
e Biblioteca 
Formação nas 
Juntas de 
Freguesia … 

Sim 
Festa do 
Agrupamento, 
Prémio de 
Mérito, Gala 
dos clubes… 

Sim 
Festa do 
Agrupamento, 
Prémio de 
Mérito, Gala 
dos clubes… 

Sim 
 
Cumprida 

Plano Anual de Atividades. 
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Objetivo / Metas 
Ponto de partida 

1.º ano 
de 

execução 

2.º ano 
de 

execução 

3.º ano 
de 

execução 
Média 
Final 

 
Observações 

Média do 
Triénio anterior 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

6. Fomentar o gosto pela cultura e pelo conhecimento. 
6.1 Implementar iniciativas que valorizem o conhecimento e o enriquecimento cultural. 
a) Manter o número de atividades/projetos que permitam o 
contacto direto com variadas formas de arte e cultura. 1) 

  Ver 
observações 1) 
e 2) 
284 atividades 
(245 do PAA + 
55 não 
previstas e -16 
não realizadas) 

Ver 
observações 1) 
e 2) 
203 atividades 
(145 do PAA + 
68 não 
previstas e -10 
não realizadas) 

Ver 
observações 1) 
e 2) 
151 atividades 
(116 do PAA + 
36 não 
previstas e -1 
não realizadas) 

 
Média: 212 
atividades 
 
Não 
cumprida (o 
n.º de 
atividades 
tem vindo a 
diminuir, não 
se manteve) 

1) Entendeu-se que formas de arte e 
cultura é tudo o que envolva o ser 
humano. Aguarda-se clarificação. 
2) Plano Anual de Atividades e Relatório 
Final de Atividades de 2013/14. 

b) Manter as atividades que permitam a ocupação útil dos alunos 
durante o período de permanência na escola em função dos 
recursos disponíveis. 

Sim clubes, 
Projetos, sala de 
estudo e 
Desporto 
Escolar 

Sim clubes, 
Projetos, sala 
de estudo e 
Desporto 
Escolar 

Sim, Clubes, 
Projetos, sala 
de estudo e 
Desporto 
Escolar 

Sim, Clubes, 
Projetos, sala 
de estudo e 
Desporto 
Escolar 

Sim, Clubes, 
Projetos, sala 
de estudo e 
Desporto 
Escolar 

Sim 
 
Cumprida 

Deliberações do Conselho Pedagógico, 
Direção, distribuição do serviço docente. 

c) Manter o envolvimento da Biblioteca Escolar em projetos e 
atividades de índole cultural, em função dos recursos disponíveis. 

Sim (1) Sim (5) Sim (8) 
1) 

Sim (15) 10  
2) 

Sim (17)11 Sim (13) 
 
Cumprida 

1) Documento de verificação da 
Biblioteca. 
2) Informação do responsável. 

 
  

                                                           
11Concurso “Imagens contra a corrupção” (exploração da temática com 8.ºA); Podcast na Educação – Conta-me uma História (Em parceria com - E. B. São Domingos); Ciência em Cena; SELF; 
Eco-Escolas; Projeto Sou Feira; Plano Nacional de Cinema; Rádio Intervalo; Concurso Nacional de Leitura; aLer+ - aLer Aqui&Acolá; HIPPO; Concurso Ilídio Pinho; Projeto Máquina do Tempo. 
Literacia 3D;, Pequeno Grande C; Ajudaris;  Estafeta de Contos. 
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Objetivo / Metas 
Ponto de partida 

1.º ano 
de 

execução 

2.º ano 
de 

execução 

3.º ano 
de 

execução 
Média / 

Avaliaçã
o Final 

 
Observações 

Média do 
Triénio anterior 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

7. Promover a educação para a saúde e a defesa dos valores ambientais. 
7.1 Dotar os alunos de conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar 
físico, social e mental. 
a) Dinamizar, no mínimo, anualmente, 10 atividades promotoras 
de saúde, nas áreas de alimentação e atividade física, postura 
corporal, sexualidade, consumo de substâncias psicoativas ou 
violência em meio escolar/saúde mental. 

Sim 
PES 

Sim 
PES 

Sim 
 

Sim 
Com base no 
PAA 

Sim 
Com base no 
Relatório do 
PES 

Sim 
 
Cumprida 

Plano Anual de Atividade (PAA) 
Relatório do PES. 

b) Participar e/ou dinamizar, anualmente, no mínimo, 3 projetos 
locais, regionais ou nacionais, no âmbito da promoção da saúde 
em meio escolar. 

Sim 
PES 

Sim 
PES 

Sim Sim Sim Sim 
 
Cumprida 

Relatórios do PES. 

c) Garantir que a maioria dos alunos que utilizam a cantina 
escolar, no 2.º e 3.º ciclo, consuma a refeição completa. 

Sim 
Vigilantes 

Sim 
Vigilantes 

Não 1) 
(2.º ciclo 
=13,1%; 3.º 
ciclo =19%) 

Não verificável 
2) 

Sim. 
50,3% 
3) 

Não (triénio) 
 
Sim (tendo 
em conta o 
ano de 
chegada, 
2015/16)) 

1) Relatório do PES. 
2) Segundo informação da Coordenadora 
PES foi feita a vigilância e incentivo ao 
consumo da refeição completa, incluindo 
na disciplina de Educação Cívica, mas 
não foi feita qualquer avaliação 
quantitativa como no ano anterior. 
3) Relatório do PES. 

d) Assegurar que pelo menos 20% dos alunos do 2.º e 3.º ciclos 
se inscrevem no Desporto Escolar. 

25% 25% 44.16%  
1) 

54,44% 
 2) 

29,35% 
3) 

Sim (média 
42,65%) 
Cumprida 

1) Relatório do Desporto Escolar 2013/14. 
2) Relatório do Desporto Escolar 2014/15. 
3) Relatório do Desporto Escolar 2015/16. 

7.2 Mobilizar os alunos para a proteção e valorização ambiental. 
a) Participar anualmente, em cada estabelecimento, num mínimo 
de 5 iniciativas ou projetos que promovam a defesa do meio 
ambiente. 

  Ver observações 
1) e 2). 
JI Aldriz – 4 
JI Ordonhe – 6 
JI S. Domingos 
– 8 
JI Pousadela – 7 
JI Candal – 5 
JI Igreja – 6 
EB Aldriz – 0 
EB S. Domingos 
– 0 
E. B. Carvalhal – 
2 
EB Pousadela – 
1 
EB Souto – 2 
EB Arraial – 1 

Ver 
observações 3) 
JI Aldriz – 6 
JI Ordonhe- 5 
Ji S. Domingos 
– 6 
JI Pousadela-5  
Ji Igreja- 6 
Eb Aldriz-5 
Eb S. 
Domingos- 5 
Eb Carvalhal -7 
Eb Pousadela- 
4 
Eb Souto-5 
Eb Arraial- 4 
Eb Argoncilhe- 
13 

Sim 
4) 
 

Cumprida 
(teve-se em 
conta o ano 
de chegada, 
apesar das 
falhas nos 
outros anos) 
 

1) O PAA de 2013/14 só refere o objectivo 
geral do PE, pelo que fez-se uma escolha 
tendo em conta o título e descrição da 
actividade / projecto. Esta escolha não 
deixa de ser subjetiva. 
2) PAA  e Relatório Final de Execução do 
PAA de 2013/14. 
3) O PAA de 2014/2015 só refere o 
objetivo geral e o específico, pelo que se  
fez  uma escolha tendo em conta o título e 
descrição da atividade/projeto: esta 
escolha não deixa de ser subjetiva. 
4) Considerou-se as atividades dos 
programas do Pré-Escolar e do PAA, 
apesar de dúvidas geradas pela descrição 
das atividades. 
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EB Argoncilhe - 
8 

 

b) Manter a bandeira Eco-Escolas na escola sede. Não Sim Sim 1) Sim 1) Sim 1) Sim  
Cumprida 

1) Informação da Direção e verificação da 
mesma hasteada. 
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Objetivo / Metas 
Ponto de partida 

1.º ano 
de 

execução 

2.º ano 
de 

execução 

3.º ano 
de 

execução 
Média / 

Avaliaçã
o Final 

 
Observações 

Média do 
Triénio anterior 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

8. Desenvolver o sentido de pertença e de identificação com o Agrupamento. 
8.1 Reforçar a identidade do Agrupamento. 
a) Dinamizar anualmente 1 atividade ou projeto comum a todo o 
Agrupamento. 

Sim 
Prémios de 
Mérito 

Sim 
Prémios de 
Mérito 

Sim  
Prémio de 
Mérito 

Sim  
Prémio de 
Mérito 

Sim  
Prémio de 
Mérito 

Sim 
Cumprida 

Plano Anual de Atividades. 
 

b) Organizar anualmente uma cerimónia pública de 
reconhecimento do mérito dos alunos. 

Sim 
Prémios de 
Mérito 

Sim 
Prémios de 
Mérito 

Sim  
Prémio de 
Mérito 

Sim  
Prémio de 
Mérito 

Sim  
Prémio de 
Mérito 

Sim 
Cumprida 

Plano Anual de Atividades. 
 

c) Organizar anualmente 2 momentos de convívio para o pessoal 
docente e não docente. 

Sim Jantar de 
Natal e Final de 
Ano letivo 

Sim Jantar de 
Natal e Final 
de Ano letivo 

Sim 
Jantar de Natal 
Fim do ano 
letivo. 

Sim 
Jantar de Natal 
Fim do ano 
letivo. 

Sim 
Jantar de Natal 
Fim do ano 
letivo. 

Sim 
Cumprida 

Plano Anual de Atividades. 
 

d) Preservar as instalações e os recursos materiais das escolas. Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Cumprida 

Informação da Direção e verificação pela 
Equipa. 

f) Celebrar momentos significativos da história e do quotidiano do 
Agrupamento, a definir pelo Conselho Pedagógico. 

Sim Aniversário 
da Escola 

Nada foi 
definido pelo 
CP 

Nada foi 
definido pelo 
CP 
1) 

Sim11 
2) 

Sim12 
3) 

Sim 
 
Cumprida 

1) Atas do Conselho Pedagógico e 
informação da sua representante. 
2) Ata do Pedagógico de 12 de novembro 
de 2014. 
3)Ata do Pedagógico (data a confirmar) 
 

8.2 Projetar a imagem da escola a nível local e nacional.  

a) Participar na maioria dos eventos locais para os quais sejamos 
convidados, no âmbito da oferta formativa do Agrupamento.  

Sim Sim Sim, CM da 
Feira com o 
CEF, 
Associação de 
Pais, Desporto 
Escolar 
(Mundial de 
Voleibol 
Desporto 
Escolar) 

Sim Feira das 
Profissões, 
Serviços para 
Escolas e 
Inauguração da 
Bilioteca da EB 
de São 
Domingos. 

Sim, Feira das 
Profissões, 
Serviços para 
Escolas 

Sim 
 
Cumprida 

Informação da Direção. 

b) Participar anualmente em pelo menos 5 concursos de âmbito 
local ou nacional. 

Sim: Canguru,  
Diz+, PNL, 
Equamat … 

Sim: Canguru, 
Diz+, PNL, 
Equamat … 

Sim: Canguru, 
Olimpiadas, 
Diz+, PNL, 
Equamat, Uma 

Sim 
Reinventar o 
traje das 
Fogaceiras; 

Sim 
Concurso 
Nacional de 
Leitura, 

Sim 
 
Cumprida 

Plano Anual de Atividades. 
 

                                                           
11 Festa do Agrupamento, Cerimónia de entrega de Prémios de Mérito, Jantar de Natal e Jantar de final de ano. 
12 Festa do Agrupamento, Cerimónia de entrega de Prémios de Mérito, Jantar de Natal, Almoço Convívio de final de ano e Comemoração do início das atividades da Escola do Carvalhal. 
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Aventura 
Literária, Inova 
Social, Ikea  … 

escola a 
mexer, 
Podcast- 
conta-me uma 
história, 
concurso 
nacional de 
leitura….  
Canguru 
matemático 
sem fronteiras 
 

Imagens contra 
a corrupção, 
Literacia 3D, 
Podcast S. 
Domingos, 
Ciência em 
Cena, Pequeno 
Grande C, 
Ajudaris. 

c) Divulgar mensalmente atividades e projetos desenvolvidos pelo 
Agrupamento. 

Sim, Página do 
Agrupamento 
Escola e Blog da 
Biblioteca, 
cartazes 

Sim, Página da 
Escola e Blog 
da Biblioteca, 
cartazes 

Sim, Página da 
Escola e Blog 
da Biblioteca, 
cartazes 

Sim, Página da 
Escola, 
Facebook, Blog 
da Biblioteca 

Sim Página da 
Escola, 
Facebook, Blog 
da 
Bibliotecaanim
ada. 

Sim 
 
Cumprida 

Informação da Direção. 

d) Divulgar anualmente os resultados da avaliação externa dos 
alunos. 

Sim  Sim Sim Sim Sim Sim 
Cumprida 

Informação da Direção, órgãos de Gestão 
e intermédios. Afixação de pautas. 

 
20 Festa do Agrupamento, Cerimónia de entrega dos Prémios de Mérito , Jantar de Natal e Jantar de Final de Ano. 
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Objetivo / Metas 
Ponto de partida 

1.º ano 
de 

execução 

2.º ano 
de 

execução 

3.º ano 
de 

execução 
Média / 

Avaliaçã
o Final 

 
Observações 

Média do 
Triénio anterior 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

9. Promover a inovação, o conhecimento tecnológico e o empreendedorismo. 
9.1 Apoiar o desenvolvimento de aptidões vocacionais e profissionais. 
a) Participar em pelo menos 3 iniciativas em que seja feito um 
apelo à inovação, criatividade e ao empreendedorismo. 

Sim Sim 
 

Sim: Hippo, 
Fundação Ilídio 
Pinho, Banco 
do Tempo 

Sim 
 Banco do 
Tempo; 
CLIC – Clube 
de Inovação e 
Criatividade; 
Pequenos 
Negócios .  
 

Sim 
Hippofolio; 
Fundação Ilídio 
Pinho; CLIC – 
Clube de 
Inovação e 
Criatividade; 
Pequenos 
Negócios; 
Banco do 
Tempo. 

Sim 
 
Cumprida 

Plano Anual de Atividades e informação 
da Direção e Coordenação de Projetos. 

b) Estabelecer as parcerias que se revelem adequadas com o 
tecido empresarial da comunidade. 

Sim. FCT dos 
CEF 

Sim. FCT dos 
CEF 

Sim. FCT dos 
CEF 

Sim. Estágio 
Vocacional. 

Sim. Estágio 
Vocacional. 

Sim 
Cumprida 

FCT (Formação em Contexto de 
Trabalho). 
CEF (Curso de Educação e Formação). 
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Objetivo / Metas 
Ponto de partida 

1.º ano 
de 

execução 

2.º ano 
de 

execução 

3.º ano 
de 

execução 
Média / 

Avaliaçã
o Final 

 
Observações 

Média do 
Triénio anterior 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

10. Fomentar uma cultura de autoavaliação contínua e sistemática e o desenvolvimento qualitativo do Agrupamento. 
10.1 Avaliar internamente o trabalho desenvolvido e o serviço prestado. 
a) Analisar trimestralmente os resultados escolares. Sim 

 CP e 
Departamentos 

Sim 
 CP e 
Departamentos 

Sim 
CP e Dep. 
1) 

Sim 
CP e Dep. 
2) 

Sim 
CP e Dep. 
3) 

Sim 
 
Cumprida 

1) Atas do Conselho Pedagógico. 
2) Atas dos  Pedagógicos de 8 de 
setembro de 2014, 28 de janeiro, 27 de 
maio,  8 de julho  e 24 de julho de 2015. 
3) Ata do Pedagógico de 14 de setembro, 
28 de janeiro, 17 de maio e 21 de julho. 
Atas dos Departamentos. 
Atas dos Departamentos. 
Grelhas de Apoio. 
Listas de verificação do Plano de 
Supervisão dos Departamentos. 
Relatório da Equipa de Autoavaliação. 
 

b) Avaliar, anualmente, o nível de execução das atividades e o seu 
impacto nos resultados escolares. 

Sim 
Departamentos 
e CP CG 

Sim 
Departamentos 
e CP CG 

Sim, 
Departamento, 
CP e  
CG 1) 

Sim, 
Departamento, 
CP e  
CG 1) 

Sim, 
Departamento, 
CP e  
CG 1) 

Sim 
 
Cumprida 

1) Atas do Conselho Pedagógico e 
Conselho Geral. 

c) Definir e implementar planos de ação para a melhoria da 
qualidade do serviço prestado. 

Não Não Em definição Sim. Plano 
estratégico. 
 

Sim. Plano 
estratégico. 
 

Sim Informação da Direção. 

d) Criar e aplicar inquéritos de satisfação do serviço educativo. Sim Sim Sim 
1) 

Não 
2) 

Sim 
3) 

Cumprida, de 
acordo com 
os recursos 
disponíveis. 

1) Equipa de Autoavaliação – inquérito 
realizado na Plataforma Moodle. 
2) Completou-se a análise do Inquérito do 
ano anterior. 
3) Inquérito de Satisfação 2016 

e) Analisar o percurso dos alunos após a conclusão dos estudos 
no Agrupamento. 

Não Não Não13 
 

Não14 Sim 1) Cumprida, na 
altura 
pretendida. 

Utilizar os endereços eletrónicos dos 
alunos do 9.º ano que constam do Moodle 
e, passados 3 anos enviar mail com 
inquérito eletrónico para inquirir o seu 
percurso. 
1) Relatório do Percurso Escolar (2016) 

 
 
 
                                                           
13 Em curso os preparativos para conseguir executar esta meta no 3.º ano de execução do PE. 
14 Idem. 


