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Introdução 

 

1. Projeto de autoavaliação e sua fundamentação 

      A escola, enquanto organização, deve ser vista tanto como “objeto social” quanto como “processo 

social” (Friedberg, 1995:375). Desse modo, ela habita e, simultaneamente, integra um espaço de relações 

contextuais, ao mesmo tempo que influencia essas relações através do modo como os seus membros 

interpretam os estímulos e pressões contextuais. Construindo-se num espaço de relações, a escola não pode ser 

vista como objeto social acabado, definido de uma vez por todas, mas como o resultado de processos internos 

e externos que se desenvolvem na história e a transformam permanentemente, obrigando-a a contínuas 

aprendizagens e adaptações.  

     O presente documento foi elaborado no âmbito do Plano de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas 

de Sátão, pressupondo que este agrupamento se concebe a si mesmo como “organização aprendente” 

(Sammons, P; Hillman, J; Mortimore, P., 1995). 

 Numa perspetiva de desenvolvimento organizacional a avaliação das organizações só faz sentido se 

for consequente, ou seja, se dela se retirarem dados ou conclusões que permitam de alguma forma perceber os 

pontos fracos e pontos fortes da organização para, com esse conhecimento, se poderem introduzir melhorias 

no sistema organizacional e relacional da escola. No entanto, é necessário saber quais os elementos que 

compõem um tão complexo sistema como é o sistema “escola”. 

 Definimos como âmbitos fundamentais da análise desenvolvida pelo nosso processo de autoavaliação:  

- os resultados escolares e sociais dos alunos, 

- a relação da escola com a comunidade educativa, 

- o funcionamento global dos serviços prestados pela escola, 

- a relação pedagógica explicitada nas práticas de ensino, no seu planeamento, articulação e avaliação, 

- as relações humanas que definem o clima e a cultura da escola, 

- a relação com as lideranças. 

 A seleção destes diferentes âmbitos, em articulação com o quadro de referência da IGEC, levou-nos a 

adotar instrumentos de recolha de dados, bem como de monitorização das atividades desenvolvidas pela 

escola, tendo como base os instrumentos usados pela equipa anterior. Os resultados obtidos foram possíveis 

com a cooperação de uma parte significativa da comunidade educativa,  podendo considerar-se credíveis e 

potenciadores de melhoria efetiva da vida escolar nos diferentes âmbitos.  

 

1.1. Enquadramento sociopolítico 

Atualmente, todas as instituições educativas procuram dar resposta às exigências da qualidade e da 

excelência, vindas de uma política de contenção de recursos e de otimização dos custos em todas as áreas da 

atividade social.  

Os quadros normativos e os esforços internacionais, do ponto de vista das políticas educativas, 

orientam-se no sentido de instituir um regime de avaliação e de prestação de contas por parte dos serviços 
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públicos (Shedler, 2004; Bogdanor, 2007), integrando esses esforços num quadro ético de transparência e de 

equidade. 

Com a publicação da Lei nº 31/2002, de 20 de dezembro, as escolas tendem a constituir um grupo de 

trabalho – a equipa de autoavaliação - que organize um processo de autoavaliação, tanto quanto possível 

objetivo, sobre a qualidade do desempenho da escola.  

 Assim, cada escola/agrupamento procederá à elaboração dos seus objetivos gerais de autoavaliação, 

tendo em conta os seguintes:  

 a) Promover a melhoria da qualidade do sistema educativo, da sua organização e dos seus níveis de 

eficiência e eficácia, apoiar a formulação e desenvolvimento das políticas de educação e formação e assegurar 

a disponibilidade de informação de gestão daquele sistema;  

 b) Assegurar o sucesso educativo, continuando a promover uma cultura de qualidade, exigência e 

responsabilidade na Escola;  

 c) Permitir incentivar as ações e os processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e dos 

resultados da Escola, através de intervenções públicas de reconhecimento e apoio a estas;  

 d) Sensibilizar os vários membros da comunidade educativa para a participação ativa no processo 

educativo, valorizando o seu papel neste processo;  

 e) Garantir a credibilidade do desempenho da Escola;  

 f) Promover uma cultura de melhoria continuada da organização, do funcionamento e dos resultados 

da Escola, bem como do Projeto Educativo;  

 g) Procurar certificar o(s) padrão(ões) de qualidade da Escola.  

 Esta autoavaliação, ainda segundo a Lei nº 31/2002, de 20 de dezembro, é obrigatória e permanente, e 

assenta na análise dos seguintes aspetos (artº 6): 

 - Grau de concretização do projeto educativo e modo como se prepara e concretiza a educação, o 

ensino e as aprendizagens dos alunos, tendo em conta as suas características específicas; 

 - Nível de execução de atividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos capazes de 

gerarem as condições afetivas e emocionais de vivência escolar propícia à interação, à integração social, às 

aprendizagens e ao desenvolvimento integral da personalidade dos alunos; 

 - Desempenho do órgão de administração e gestão da Escola, abrangendo o funcionamento das 

estruturas escolares de gestão e de orientação educativa, o funcionamento administrativo, a gestão de recursos 

e a visão inerente à ação educativa, enquanto projeto e plano de atuação; 

 - Sucesso escolar, avaliado através da capacidade de promoção da frequência escolar e dos resultados 

do desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos, em particular dos resultados identificados através 

dos regimes em vigor de avaliação das aprendizagens; 

 - Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa.  

 Assim, na autoavaliação da organização educativa, a equipa de autoavaliação terá a incumbência de 

definir os indicadores de desempenho, seguindo os parâmetros definidos pela Lei nº31/2002, de 20 de 

dezembro, aos quais, a escola/agrupamento poderá acrescentar outros. São exemplos destes parâmetros: 

 a) Cumprimento da escolaridade obrigatória; 
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 b) Resultados escolares, em termos, designadamente, de taxa de sucesso, qualidade do mesmo e fluxos 

escolares; 

 c) Organização e desenvolvimento curricular; 

 d) Participação da comunidade educativa; 

 e) Organização e métodos e técnicas de ensino e de aprendizagem, incluindo avaliação dos alunos e 

utilização de apoios educativos; 

 f) Adoção e utilização de manuais escolares; 

 g) Níveis de formação e experiência pedagógica e científica dos docentes; 

 h) Existência, estado e utilização das instalações e equipamentos; 

 i) Eficiência de organização e de gestão; 

 j) Articulação com o sistema de formação profissional e profissionalizante; 

 k) Colaboração com a autarquia local; 

 l) Parcerias com entidades empresariais; 

 m) Dimensão do estabelecimento de ensino e clima e ambiente educativos. 

 

 

 O Relatório de Autoavaliação integra o conjunto dos documentos normativos que definem e 

determinam a autonomia dos estabelecimentos escolares  (Despacho Normativo nº10-A/2015). 
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1.2. Articulação entre Avaliação Interna e Avaliação Externa 

  

A Inspeção Geral de Educação e Ciência definiu para o avaliação externa das escolas um quadro de 

referência (anexo I) que, serviu de base à construção/reformulação dos instrumentos de recolha de dados e de 

monitorização das atividades escolares.  

Deste modo, no Quadro 1 pode compreender-se o enquadramento operacional dos instrumentos 

construídos: 

              Quadro 1 - Articulação entre o Quadro de Referência da IGEC e o Processo de autoavaliação da escola 
Itens do Quadro de 

Referência da IGEC 
Âmbitos da nossa análise 

Instrumentos de Recolha e 

Monitorização 
População Alvo 

 

RESULTADOS 

 

- Académicos 

 

 

- Sociais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reconhecimento da  

Comunidade 

 
 

 

- os resultados escolares e 
sociais dos alunos 

 

- a relação pedagógica 
presente nas práticas de 

ensino, no seu planeamento, 

articulação e avaliação. 
 

- a relação da escola com a 

comunidade educativa. 
 

 

 
- o funcionamento global dos 

serviços prestados pela 

escola. 
 

 

 
- Comparação dos resultados 

dos Alunos na Avaliação 

Interna e nos Exames 
Nacionais em todos os ciclos 

de ensino (PAASA) 

 
- Análise dos resultados finais 

dos alunos por ano de 

escolaridade (PAASA) 
 

- Monitorização das 

atividades da direção de 
turma. 

 

 
- Inquéritos aos Parceiros da 

Comunidade Educativa 

 
- Inquérito da monitorização 

da satisfação global da 

comunidade escolar. 

 
 

Os Alunos 

 
 

Os diretores de 

turma/professores do 1º CEB 
titulares de turma/educadores 

titulares de grupo 

 
 

Parceiros da Comunidade 

Educativa 
 

 

 
Pais/EE, Alunos, Professores, 

Assistentes Operacionais e 

Técnicos/Colaboradores 

 

PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO EDUCATIVO 

 

- Planeamento e articulação 

 

- Práticas de ensino 

 

- Monitorização e Avaliação 

do Ensino e das 

Aprendizagens 

 
 

 

 
- a relação pedagógica 

presente nas práticas de 
ensino, no seu planeamento, 

articulação e avaliação 

 

 
 

 

 
- Monitorização das 

atividades da direção de 
turma. 

 

 

 
 

 

Os diretores de turma/ do 2º e 
3º CEBe Ensino  

 
 

Grupos de Recrutamento 

 
Equipa de Educação Especial 

 

Psicóloga dos S.P.O. 
 

 

LIDERANÇA E GESTÃO 

 

- Liderança 

 

- Gestão 

 

 

 

 
- a relação com as lideranças. 

 

 

 

- Monitorização das 
atividades da gestão 

 

- Inquérito de monitirização 

da satisfação global da 

comunidade escolar. 

 
 

 

 

Direção 
 

Pais/EE, Alunos, Professores, 

Assistentes Operacionais e 

Técnicos/Colaboradores 

 

Como se pode verificar pelo Quadro 1, além dos gráficos resultantes da recolha de dados dos 

resultados escolares dos alunos, foram elaborados 6  instrumentos de monitorização (das atividades da gestão, 

das atividades de apoio educativo, das atividades da direção de turma, das atividades letivas dos docentes de 

todos os níveis de ensino, um dirigido às parcerias e outro dirigido a toda a comunidade escolar). Estes 

instrumentos estão disponíveis no Anexo II deste relatório. 
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Os objetivos inerentes à utilização dos instrumentos construídos são:  

- recolher informação para responder aos diferentes referenciais do quadro da IGEC; 

- proporcionar aos membros da comunidade educativa uma oportunidade de reflexão sobre a vida, a 

organização e funcionamento da escola, da turma e do grupo de recrutamento, as práticas de ensino e de 

avaliação; 

- fazer um elenco das práticas correntes em termos de ensino, sua planificação e avaliação; 

- identificar caraterísticas do clima relacional entre os membros da comunidade escolar; 

- identificar os pontos fortes e fracos do funcionamento organizacional; 

- construir um quadro de sugestões de melhoria concretas, exequíveis e avaliáveis no futuro. 

 

 Seguiu-se uma metodologia qualitativa, privilegiando a possibilidade dos membros da comunidade 

educativa utilizarem a sua própria linguagem e exprimirem o seu pensamento e preocupações, tendo sido feita 

também uma análise de conteúdo, no sentido de encontrar os pontos mais relevantes e comuns nos diferentes 

âmbitos avaliados. Considera-se concluído o processo de autoavaliação quando forem apresentados à 

comunidade escolar o relatório de autoavaliação e o plano de melhoria. 

 O processo de autoavaliação não dispõe atualmente de financiamento específico. Os respetivos 

encargos indispensáveis serão suportados pelo Orçamento da Escola depois de autorizados pela Direção. No 

que respeita aos resultados esperados destaca-se a melhoria eficaz da escola, isto é, a entrada da escola num 

processo de melhoria contínua. 

 

 Equipa de Autoavaliação 

 - Madalena Diogo – Educação Especial e Coordenadora da Equipa 

- Jorge Baptista – Educação Pré-escolar 

- Alcina Dias – 1º Ciclo do Ensino Básico 

- Isabel Demar  – 2º Ciclo do Ensino Básico 

- Manuel Albuquerque - 2º Ciclo do Ensino Básico 

- Isabel Monteiro - 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário 

- Celeste Sousa - 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário 

- Fernanda Barros – 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário 

- José Cabral – 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário 

- Joaquim Marinho – 3º Ciclo e Ensino Secundário 
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2. METODOLOGIA DE RECOLHA DA INFORMAÇÃO 

 
Um processo de autoavaliação institucional é sempre um processo de recolha e triangulação de dados 

(Guerra, 2000), visando encontrar as caraterísticas prevalecentes das práticas e do clima escolar. Para alcançar 

informação pertinente, que possa suscitar uma reflexão conjunta e um compromisso para a mudança, 

utilizamos fundamentalmente duas metodologias: 

 

- Inquéritos à comunidade escolar, para conhecer a perceção dos diferentes membros da comunidade 

sobre o funcionamento global do Agrupamento, identificar e monitorizar as práticas de ensino correntes e 

conhecer o impacto do agrupamento no meio local. 

 

- Recolha de informação existente no Agrupamento sobre equipamentos e recursos, pessoal docente,  

não docente e alunos, bem como sobre os resultados escolares internos e externos nos diferentes níveis de 

ensino. 

 

2.1. Inquéritos à Comunidade Educativa1 

 
Os inquéritos enviados à comunidade educativa tiveram a finalidade de recolher informação sobre:  

- o funcionamento global do Agrupamento e seu impacto na comunidade educativa 

- a prestação do serviço educativo 

    - a liderança e a gestão 

 

2.1.1. Monitorização da Satisfação global do funcionamento do Agrupamento  

 
Na impossibilidade de inquirir todos os membros da comunidade escolar e meio envolvente, foram 

definidos como critérios de recolha representativos dos diferentes grupos, os seguintes: 

 

a) Pais/EE – 2 Inquéritos por turma/sala entregues aos EE eleitos como representantes dos pais no 

Conselho de Turma/ Turma, à exceção da educação pré-escolar, que foi entregue 1 inquérito por sala. 

b) Alunos – 1 Inquérito por turma, preenchido com a consulta dos alunos por parte do Diretor de Turma/ 

Professor titular de turma, à exceção da educação pré-escolar. 

c) Professores/Educadores – 1 Inquérito por grupo de recrutamento, 1 por Coordenador de 

Departamento, 1 por Coordenador de Estabelecimento, 1 para cada Coordenador de Diretores de 

Turma e 1 para o Coordenador dos Cursos Profissionalizantes. 

                                                           
 
 
1 Comunidade escolar corresponde ao conjunto das pessoas implicadas diretamente no Agrupamento (alunos, pais, 
professores e pessoal não docente) 
Comunidade educativa corresponde à comunidade escolar e à restante comunidade envolvente (parcerias, entre 
outros) 
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d) Assistentes Operacionais – 2 Inquéritos para EBFL, 2 para a  EBIFA, 2 para a ESFROV, 1 para o 1º 

ciclo. 

e) Assistentes Técnicos – 1 Inquérito para todo o grupo. 

f) Lideranças – 1 Inquérito para a equipa da Direção, 1 para cada Coordenador de Estabelecimento e 1 

para cada Delegado de grupo de recrutamento. 

 

2.1.2. Monitorização das Entidades Parceiras do Agrupamento 

 

a) Parcerias – 1 Inquérito enviado a cada uma das entidades parceiras. 

 

2.1.3. Monitorização das atividades letivas e prestação do serviço educativo 

 

Na mesma lógica seguida no ponto anterior, fez-se a recolha de alguns dados que permitissem uma 

monitorização e análise das práticas de ensino, valorizando dois âmbitos: 

a) 1 Inquérito para cada 1 dos 4 Técnicos dos Cursos Profissionais;  

b) Grupo de Recrutamento: 1 inquérito por cada professor de todos os grupos de recrutamento, visando o 

conhecimento das práticas de ensino, avaliação e articulação curricular existentes no agrupamento.   

 

2.1.4. Monitorização das atividades da Direção de Turma 

 
a) 1 Inquérito por cada Diretor de Turma dos 2º,  3º ciclos e  ensino secundário. 

  

2.1.5. Monitorização das atividades da gestão 

 

a) 1 Inquérito para a equipa da Direção. 

b) 1 Inquérito para cada elemento da Liderança Intermédia. 

 

2.1.6. Monitorização das atividades da Educação Especial e dos Técnicos 

Especializados 

 

a) 1 Inquérito para o grupo de Educação Especial. 

b) 1 Inquérito para a Psicóloga dos SPO. 
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2.2. Recolha de dados nos serviços escolares 

 

Fez-se uma recolha de dados junto dos serviços administrativos da escola para poder elaborar a 

caraterização da escola, do pessoal não docente e docente, e os quadros relativos aos resultados escolares, 

internos e externos, nos diferentes níveis de ensino. 

 

2.3. Caracterização global das respostas obtidas nos Inquéritos à Comunidade 

Escolar 

 
Num total de 663 inquéritos enviados, a equipa de autoavaliação recebeu 373, o que corresponde a 

uma participação de 56% da comunidade escolar. Considera-se um resultado positivo. 

 

Pais e Encarregados de Educação 

O Agrupamento enviou 151 inquéritos aos pais/EE, tendo recebido 113 respostas, o que correspondeu 

a uma participação global de 75% dos pais/EE.  

 

Alunos   

O Agrupamento possui 69 turmas. Excluindo-se as respostas dos alunos da educação pré-escolar (13 

salas), pela tenra idade, foram recebidos 64 inquéritos, correspondentes aos restantes níveis de ensino, o que 

aponta para uma participação de 93% dos alunos.  

 

Docentes do Agrupamento 

O Agrupamento entregou  102 inquéritos aos docentes do Agrupamento, tendo sido analisados 64, que 

correspondem a uma participação de 63% dos docentes. 

 

Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos 

O Agrupamento entregou 7 inquéritos, tendo sido recolhidos 5 relativos unicamente ao grupo dos 

Assistentes Operacionais, que corresponde a 71% da participação deste grupo. 

 

Entidades Parceiras 

 Foram distribuídos 24 inquéritos, tendo sido recebidos 8, que corresponde a 33% de participação. 

 

Monitorização das atividades letivas por Grupo de Recrutamento 

Foram enviados  182 inquéritos, um por docente de cada grupo de recrutamento e 4 inquéritos aos 

Técnicos Especializados, tendo sido recebidos 85, correspondendo a 46% das respostas esperadas.
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Monitorização das atividades da Direção de Turma 

 Foram enviados 49 inquéritos para os Diretores de Turma do 2º, 3º ciclos do Ensino Básico e Ensino 

Secundário, sendo recolhidos 38 inquéritos, o que corresponde a 78% de respostas. A recolha de dados foi 

feita até ao final do mês de fevereiro. 

 

Monitorização das atividades da Gestão 

Foram enviados 43 inquéritos às Lideranças: 1 para a Direção e  42 para as Lideranças Intermédias, 

sendo recolhidos 25, o que corresponde a 58% de respostas. 

 

Monitorização das atividades da Educação Especial e dos Técnicos Especializados 

 
Foram entregues 2 inquéritos: 1 para o grupo de Educação Especial e 1 para a Psicóloga dos SPO, 

sendo recolhidos os 2, o que corresponde a 100%. 

3.  CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 
 

3.1.  Estabelecimentos Escolares do Agrupamento 

 
O Agrupamento de Escolas de Sátão integra 16 estabelecimentos de ensino, sendo nove Jardins de 

Infância, 4 Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, uma Escola Básica Integrada, uma Escola Básica dos 2º e 3º 

Ciclos do Ensino Básico e uma Escola com 3º Ciclo do Ensino Básico e  do Ensino Secundário. 

 

Os Quadros 2, 3 e 4 caraterizam a estrutura física de cada um dos estabelecimentos. 

            Quadro 2- Estrutura Física dos Jardins de Infância 
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JI de Abrunhosa 1 2 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 

JI de Avelal 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 

JI de Casal de Cima 1 2 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 

JI de Cruz 2 2 * 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 

JI de Lamas 3 8 1 5 1 1 3 3 2 4 1 0 4 

JI de Mioma 1 3 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

JI de Pedrosas 1 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

JI de Rãs 1 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

JI de Sátão 6 6 1 4 1 1 2 2 0 3 1 1 1 

TOTAIS 17 28 2 17 8 4 12 9 2 10 5 1 12 

                                    Quadro 3 Estrutura Física das Escolas do 1.º Ciclo Ensino Básico 
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EB1 de Abrunhosa 2 2  0 1 1  0 1  1  0  0  0  0 1 

EB1 de Casal de Cima 2 4 1 3 1  0  2 1  1  0  0  0 1 

EB1 de Rãs 2 3  0 1 1 1  1  1 0 0 0 0 1 

EB1 de Sátão 14 6  2 1 1  1  1 1  2  1  1  2 2 

TOTAIS 20 15 3 6 4 2 5 4 3 1 1 2 5 
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Quadro 4 - Estrutura Física das Escolas do 2º, 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário 

 

 

 

 

Escolas dos 2º, 3º Ciclos e Secundário 
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Salas de aula 38 18 15 

WC 25 6  12 

WC adaptado 1 1 5 

Arrecadação/arrumos 18 3 16 

Cantina/refeitório 1 1 1 

Copa/cozinha 1 1 1 

Pbx 1 1 1 

Átrios  4 1 6 

Vestiário 3 1 3 

Biblioteca 1 1 1 

Sala de professores 1 1 1 

Gabinete 16 5 8 

Secretaria 1 1 1 

Papelaria/reprografia  1 1 1 

Sala polivalente 1 0 1 

Campo de jogos coberto 1 0 1 

Balneário 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 2 

Ginásio 1 1 1 

Bar de alunos/bufete 1 1 1 

Sala de convívio 0 2 2  

Elevador 1 1 0 

Sala de funcionários 1 1 1 

TOTAIS  49 80  
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3.2. Caracterização dos alunos 

 

A distribuição, por níveis de ensino, faz-se do seguinte modo: 

 

3.2.1. Distribuição dos alunos matriculados por nível de ensino no ano letivo 2012/2013 

 

             Quadro 5 - Distribuição dos Alunos Matriculados por nível de ensino 2012/13 

População discente do agrupamento 

Educação Pré-

Escolar 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário 

Profissional 

252 398 241 441 258 87 

TOTAL – 1677 

 

3.2.2. Distribuição dos alunos matriculados por nível de ensino no ano letivo 2013/2014 

 
               Quadro 6– Distribuição dos alunos matriculados por nível de ensino 2013/14 

População discente do agrupamento 

Educação Pré-

Escolar 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário 

Profissional 

212 395 225 390 236 99 

TOTAL – 1557 

              

 

3.2.3.  Distribuição dos alunos matriculados por nível de ensino no ano letivo 2014/2015 

 
            Quadro 7 - Distribuição dos alunos matriculados por nível de ensino 2014/15 

População discente do agrupamento 

Educação 

Pré-

Escolar 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário 

Profissional Vocacional 

212 376 206 380 266 96 17 

TOTAL – 1553 

 

3.2.4.  Alunos subsidiados 

 
Quadro 8– Alunos subsidiados nos 2º, 3º ciclos e secundário 

Ano Escalão A Escalão B Total de alunos 

com escalão  (2º, 

3º ciclos e ens. 

Sec.) 

Número total de alunos 

do Agrupamento (2º, 3º 

ciclos e ens. Sec.) 

2012/2013 234 213 447 1027  (43,5%) 

2013/2014 229 155 384 950   (40,4%) 

2014/2015 233 204 437 948   (46,1%) 
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Gráfico 1 – Alunos subsidiados por ano letivo 
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Gráfico 2 – Número de alunos subsidiados por Escalão 

 

 

Nos três anos em análise, observa-se que mais de 40% dos alunos dos 2º e 3º ciclos do Ensino 

Básico e Ensino Secundário são subsidiados. Em 2014/2015, os valores de alunos subsidiados 

aproximam-se dos 50%. 
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3.2.5. Alunos com retenções no percurso escolar: 2º e 3º ciclos do EB e do Ensino 

Secundário 
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Gráfico 3 – Alunos com retenções no percurso escolar: 2º e 3º ciclos, Ensino Secundário 

 

Das 38 turmas dos 2º, 3º ciclos e Ensino Secundário que responderam aos inquéritos, 34 têm alunos 

com retenções, existindo um número significativo de alunos (154 alunos)  que apresentam retenções no seu 

percurso escolar. A grande maioria desses alunos apresenta uma retenção. 

 

3.2.6.  Abandono escolar 

Nas turmas cujos diretores responderam ao inquérito, foram mencionadas 5 situações de alunos 

matriculados que deixaram de frequentar a escola. Em todos os casos, tratou-se de alunos que já tinham 

completado 18 anos de idade. 

Razões apontadas para o abandono escolar: 

- aluna de etnia cigana que estava prestes a fazer 18 anos e nunca compareceu na escola (1); 

- aluno com 18 anos que nunca compareceu na escola (1); 

- aluno que fez 18 anos e desistiu da escola (1). 

 

3.3. Caracterização dos pais/EE das turmas inquiridas 

 
A caracterização que se segue refere-se a turmas dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e turmas do 

Ensino Secundário.  
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Nível de escolaridade dos Pais/E.E : 

 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Ens. Sec. Ens. Sup. 

 
TOTAL 

Pais 97 164 100 115 42 518 

Mães 88 123 117 119 81 528 
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Gráfico 4 – Nível de escolaridade dos Pais/EE das turmas 

 

Da análise do gráfico nº 4 , verifica-se que  os pais / encarregados de educação são maioritariamente 

elementos do sexo feminino. 

 

Em relação ao nível de escolaridade dos pais/ encarregados de educação, constata-se que: 

 muitos pais/encarregados de educação têm o primeiro e segundo ciclos do Ensino Básico 

(aproximadamente 49%); 

 a maioria dos pais/E.E. apresenta um nível escolaridade superior ao segundo ciclo, havendo uma 

percentagem de 37,6%  de pais/ E.E. com o Ensino Secundário e o Ensino Superior. 

 

3.4. Caracterização do Pessoal não Docente  

 

3.4.1. Educação Pré-Escolar  

 

Na educação pré-escolar, encontram-se a exercer funções os seguintes colaboradores: 

-  9 assistentes operacionais do Ministério da Educação, para apoio nas salas de atividades; 
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- 4 funcionários da Câmara Municipal de Sátão, com sete horas diárias atribuídas, para apoio nas salas 

de atividades; 

- 10 funcionários da Câmara Municipal de Sátão, com sete horas diárias atribuídas, em serviços de 

apoio nos almoços e/ou prolongamento de horário e/ou transporte; 

- 1 funcionário da Câmara Municipal de Sátão, com cinco horas e trinta minutos diários para apoio 

nos serviços de almoço; 

- 5 funcionários da Câmara Municipal de Sátão, com sete horas  diárias atribuídas, para apoio nos 

almoços e/ou antecipação e/ou AEC’s, nos estabelecimentos de educação pré-escolar e 1º ciclo, da mesma 

localidade; 

- 1 funcionário da Câmara Municipal de Sátão, com cinco horas diárias atribuídas, para apoio no 

almoço, num estabelecimento de educação pré-escolar e 1º ciclo, da mesma localidade. 

 

3.4.2. 1º Ciclo do Ensino Básico  

 

No 1º ciclo do ensino básico, encontram-se a exercer funções os seguintes colaboradores: 

- 7 assistentes operacionais do Ministério da Educação, para apoio às escolas do 1º Ciclo;  

- 4 funcionários da Câmara Municipal de Sátão, com sete horas atribuídas, para apoio às escolas do 1º 

Ciclo;  

- 5 funcionários da Câmara Municipal de Sátão, com sete horas atribuídas, para apoio a serviços de 

almoços e/ou AEC’s e/ou limpeza. 

 

3.4.3. 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e  Ensino Secundário 

 

Segundo o Quadro 8, num total de 84* assistentes, 16 são dos serviços administrativos, sendo que 1 é 

coordenadora técnica; 68 são assistentes aperacionais, sendo que 1 é encarregado. 

Quadro 9  Número de Assistentes por categoria profissional 

 Assistente Operacional Serviços administrativos 

Categoria 

Profissional 

 

Assistente 

 

Encarregado 

 

Técnicos 

Coordenadora 

técnica 

Total parcial 67* 1 15 1 

Total  84* 

                *Acresce a este valor um assistente operacional que se apresentou ao serviço em 01 de março.  

 

3.4.4. Serviços de Psicologia e Orientação 

 
A psicóloga Teresa Fernandes é a técnica superior do Ministério da Educação que desenvolve a sua 

atividade em todo o Agrupamento (do 1º Ciclo ao Ensino Secundário). 
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3.4.5. Ratio Alunos/ Assistentes Operacionais por níveis de ensino 

 
Quadro 10 - Ratio Alunos/ Assistentes Operacionais na Ed. Pré-Escolar e 1º Ciclo do EB 

 Pré-Escolar 1º Ciclo 

N.º total de Assistentes Operacionais 

por sala de actividades 

13 22 

N.º total de alunos 202 367 

Ratio Alunos/Assistentes Operacionais 6,4 16,7 

       
 Quadro 11 - Ratio Alunos/Assistentes Operacionais no 2º e 3º Ciclos do EB e no Ensino Secundário por 

estabelecimentos 

 ESFRoV EBFL EBIFA 

N.º total de Assistentes Operacionais 22 23 (4 na cozinha) 7 

N.º total de alunos 552 277 72 

Ratio Alunos/Assistentes Operacionais 25,1 12,0 10,3 

 

Na EBFL exercem funções 23 assistentes operacionais, seguida da ESFRoV com 22 e da EBIFA com 

7. O maior número de assistentes operacionais na EBFL pode ser explicado com a existência, nesta escola, de 

uma cozinha que não é concessionada. 

O ratio alunos/assistentes operacionais mais elevado na ESFRoV permite perceber a maior 

dificuldade de acompanhamento e vigilância que possa existir, relativamente aos restantes estabelecimentos/ 

níveis de ensino. 
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3.5.  Caracterização do Pessoal Docente  

 
O Quadro12 resume as características do corpo docente do Agrupamento de Escolas de Sátão, no ano 

letivo de 2015 / 2016: 

Quadro 12 – Pessoal docente e sua relação laboral, no ano letivo 2015/2016 

Grupo 

Recrutamento / 

Departamento 

 

Número de 

Professores 

 

Média de Idades 

 

Habilitações 

 

Tipo de Vínculo 

Pré- Escolar 17 53.4 L – 15 

M - 2 

QA – 15 

QZP – 2 

1º Ciclo Ensino 

Básico 

31 48.5 M – 1 

L – 30 

QA – 22 

QZP – 9 

Ensino Especial 18 45.8 M – 5 

L – 13  

QA – 15 

QZP – 3  

Ciências Sociais e 

Humanas 

 

28 

 

47.6 

D – 1 

M – 2 

L – 25  

QA – 24 

QZP – 2 

CT – 2  

 

Línguas 

 

29 

 

47.8 

D – 1 

M – 2 

L – 26  

QA – 23 

QZP – 4 

CT – 2  

Matemática / 

Ciências 

Experimentais 

 

38 

 

46.4 

M – 1 

L – 37  

QA – 33 

QZP – 1 

CT – 4 

 

Expressões 

 

21 

 

46.6 

M – 6 

L – 15  

QA – 18 

QZP – 2 

CT – 1  

Técnicos 

Especializados 

4 

 

45.25 L – 4  CT – 4  

 

TOTAL 

 

186 

 

47.66 

D – 2 

M – 13 

L – 171 

QA – 148 

QZP – 25 

CT – 13 
 

NOTA 1: O Quadro de pessoal docente é estável, na medida em que 79,5% tem vínculo ao Quadro do Agrupamento.  

 

NOTA 2: O Racio entre o número total de alunos e o número total de professores é de 7,9 (1475 alunos).   

 

4. RESULTADOS 

 

O nosso Agrupamento aderiu ao Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso Académico (PAASA), 

tendo a equipa responsável elaborado, no ano letivo 2014/2015, um Relatório de Avaliação do Sucesso 

Académico, que se encontra em anexo, constituído por duas partes: a primeira apresenta os dados da avaliação 

interna e a segunda a avaliação da componente externa do sucesso académico (elaborada no 1º período do ano 

letivo 2015/2016). Todo o processo envolveu os Delegados dos Grupos de Recrutamento e os Coordenadores 

de Departamento das disciplinas em que o sucesso académico não foi o esperado, para permitir uma melhor 

compreensão dos resultados obtidos e possibilitar a definição de estratégias para o ano letivo seguinte. 
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Todo este trabalho de organização e de cálculo dos dados recolhidos foi partilhado com as 

coordenações dos Departamentos Curriculares, que organizaram também uma reflexão sobre os resultados 

escolares, partilhada em Conselho Pedagógico. 

Tendo em conta esse Relatório do PAASA, serão utilizados excertos considerados relevantes neste 

âmbito. 

Neste domínio, foi atribuída a classificação de BOM pela IGEC, no último ciclo de avaliação externa, 

decorrente da visita efetuada entre os dias 9 e 13 de março de 2015. Sendo assim, a ação da escola tem 

produzido um impacto em linha com os valores esperados na melhoria das aprendizagens, dos resultados dos 

alunos e nos respetivos percursos escolares. A escola apresenta uma maioria de pontos fortes nos campos em 

análise, em resultado de práticas organizacionais eficazes.  

 

4.1. Resultados Académicos 

 

4.1.1.    EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  

 

 Os dados apresentados constam dos registos dos educadores de infância disponibilizados na área 

reservada aos professores da página do Agrupamento. 

 

Transição para o 1º ciclo do ensino básico (Anos letivos 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015) 

 
Quadro 13- Transição para o 1º Ciclo EB em 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 (dados Serviços Administrativos) 

 Ano letivo 

2012/2013 

Ano letivo 

2013/2014 

Ano letivo 

2014/2015 
 

N.º total de crianças com 5 anos que 

frequentaram jardim-de-infância do 

Agrupamento 

 

108 

 

83 

 

82 

 

N.º de crianças que se matricularam 

no 1º ano 

 

 

90 

 

108 

 

83 

 

Na transição do ano letivo 2011/2012 (de acordo com o anterior relatório) para os dois anos letivos 

seguintes, verifica-se um ligeiro aumento de alunos matriculados (de 84 para 90 e 108 alunos, 

respetivamente), embora no ano letivo 2014/2015 haja novamente redução do número de alunos matriculados 

no 1ºciclo (23% a menos).      

 

Pontos Fortes  

 Globalmente, os resultados obtidos foram positivos nas áreas de conteúdo, na generalidade dos 

grupos. As crianças revelaram curiosidade, interesse, gosto em aprender, em particular nas atividades 

e projetos em desenvolvimento. Os pais e encarregados de educação participam ativamente no 

acompanhamento do percurso escolar dos seus educandos, bem como no trabalho desenvolvido.  
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Pontos Fracos  

 De acordo com os relatórios disponibilizados na página do Agrupamento, a área da Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita é a que apresenta resultados menos satisfatórios, particularmente no domínio da 

consciência fonológica, da compreensão de discursos orais e da interação verbal, sendo esta, também, 

a área onde se verifica o maior número de apoios educativos e especializados (terapia da fala), 

sobretudo pela Equipa Local de Intervenção Precoce na Infância.  

4.1.2.  ENSINO BÁSICO  

 

Os dados apresentados constam dos elementos disponibilizados na área reservada aos professores da 

página do Agrupamento, do relatório de avaliação do sucesso académico do grupo de trabalho do PAASA e 

do relatório da Diretora do Agrupamento, “Planeamento da Ação Estratégica de Promoção da Qualidade 

das Aprendizagens”. 

Taxas de referência propostas no Projeto Educativo para 2013-2016 

 

 
Gráfico 5 – Taxa de sucesso proposto no Projeto Educativo do Agrupamento 

in área reservada a professores (resultados escolares 2013/2014) 

 

Taxas de conclusão: 

 
Quadro 14– Taxas de conclusão 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

1º ciclo 99,5% 95,5% 95,5% 

2º ciclo 95,2% 95,3% 95,6% 

3º ciclo 90,4% 86,7% 91,7% 

 (in Planeamento da Ação Estratégica de Promoção da Qualidade das Aprendizagens) 

 

A análise dos resultados escolares incide sobre os anos letivos 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, 

tendo em conta os alunos que efetivamente frequentaram o respetivo ano/ciclo.  
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Apresenta-se de seguida um quadro global do Ensino Básico com o número de alunos em cada ciclo 

de ensino e por anos de escolaridade, a taxa de transição e a correspondente percentagem de insucesso. 

 

Quadro 15– Transição dos alunos, por sector de ensino e ano letivo, nos últimos 3 anos 

TRANSIÇÃO 

Ano 

Letivo 2012/2013 2013/2014 

 

2014/2015 

Sector 

Ensino 

N
º 
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s 

T
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a 
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T
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T
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T
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1º Ciclo 389 a) a) 383 95% 5% 376 97,3% 2,7% 

1º Ano 88 a) a) 107 100 0 83 100 0 

2º Ano 103 a) a) 94 87,8 12,2 112 96,4 3,6 

3º Ano 90 a) a) 96 95,8 4,2 87 97,7 2,3 

4º Ano 108 99,1 0,9 86 95,0 5 94 95,7 4,3 

 2º Ciclo 241 96,1% 3,9% 225 95% 5% 206 97,9% 2,1% 

5º Ano 117 98,2 1,8 107 98,0 2 92 96,4 3,6 

6º Ano 124 94,2 5,8 118 92,1 7,9 114 99,1 0,9 

 3º Ciclo 438 91,4% 8,6% 390 86,5% 13,5% 380 88,2% 11,8% 

7º Ano 121 97,4 2,6 116 94,9 5,1 115 97,3 2,7 

8º Ano 147 87,6 12,4 131 84,0 16 126 95,9 4,4 

Voc. ----- -------- -------- ---- ---- ------ 17 82,4 17,6 b) 

9º Ano 144 80,7 19,3 125 72,5 27,5 122 77,2 22,8 

9º CEF 26 100 0 18 94,7 5,3 ------ ------- ------- 

Total de 

alunos 
1068 998 962 

a) falta de dados 

b) Por falta de assiduidade. 

Dados serviços administrativos + taxa transição (área reservada a prof. 2014/2015) 

 

 

 

 

 

 Dados do PAASA (ano letivo 2014/2015) - 1ª parte (avaliação interna)  

 

No 1º Ciclo, verifica-se uma evolução ao longo dos períodos em todos os anos e em todas as 

disciplinas, à exceção da disciplina de Matemática no 1º ano, onde houve uma descida, embora pouco 

significativa,. As médias do 3º período em qualquer ano e disciplinasão  superiores a 3,6. Destacam-se as 

disciplinas de Estudo do Meio e Expressões, cuja média final é superior ou igual a 4,0 em todos os anos. 

 Relativamente às taxas de sucesso, observa-se que em todos os anos de escolaridade e em todas as 

disciplinas são superiores a 87,5%, sendo na maioria das disciplinas ultrapassados os 90%. 

 

 No que se refere ao 2º Ciclo, verifica-se uma evolução ao longo dos períodos nos dois anos de 

escolaridade e em todas as disciplinas, à exceção da disciplina de Inglês. Nesta disciplina onde houve uma 
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oscilação ao longo dos períodos, nos 5º e 6º anos, embora pouco significativa no 5º ano. Verificou-se na 

disciplina de Matemática que a média final mais baixa é de 3,3. 

 Relativamente à taxa de sucesso, constata-se que é superior a 87% em todas as disciplinas e em todos 

os anos de escolaridade, à exceção da disciplina de Matemática no 5º ano (73,5%) e no 6º ano (73%). 

No que diz respeito ao 3º ciclo, uma vez que existe um aumento significativo do desenho curricular 

por ano letivo, verifica-se uma maior diversidade de resultados. A média das disciplinas situa-se entre 3,0 e 

3,7, à exceção das disciplinas de Francês e Espanhol, no 7º ano, sendo superiores ou iguais a 4,0. Constata-se 

ainda que as médias mais baixas são as  das disciplinas de Português, Matemática e Físico-Química (médias 

entre 3,0 e 3,2). 

Relativamente às taxas de sucesso, a maioria está acima dos 79,8%. São as disciplinas de Matemática, 

Físico-Química e Português do 9º ano que registam as taxas mais baixas, situando-se entre 68,1% e 78,4%. 

Nas disciplinas de caráter mais prático, as médias são maioritariamente superiores a 4,0 e com uma 

taxa de sucesso de 100%, à exceção da disciplina de Educação Tecnológica. 

 

Dados do PAASA (ano letivo 2014/2015) - 2ª parte (avaliação externa)  
 

 Em todos os anos, na disciplina de Português, os resultados da avaliação externa situam-se acima dos 

65%; verifica uma melhoria em relação aos anos letivos 2012/2013 e 2013/2014 nos 4º e 6º anos, e uma 

pequena descida no 9º ano,embora a taxa de sucesso  seja de 78%. A disciplina de Matemática, nos anos 

letivos  de 2012/2013 e 2013/2014, apresenta taxas de sucesso superiores a 52%, verificando-se uma 

decréscimo no 9º ano.  

 Salienta-se que os alunos que realizaram exames na 2ª fase dos 4º e 6º anos obtiveram 100% de 

sucesso. O mesmo não se verifica no 9º ano, onde, em ambas as disciplinas, apenas uma pequena percentagem 

de alunos obteve sucesso. 

 As médias da disciplina de Português, na avaliação externa nos 4º e 6º anos, apresentam uma ligeira 

subida nos anos letivos 2012/2013 e 2013/2014. No 9º ano, verificou-se uma ligeira descida em relação ao ano 

letivo 2013/2014. 

 Na disciplina de Matemática, as médias nos 4º e 6º anos foram de 3,7 e 3,3, respetivamente, 

superiores ao ano letivo 2013/2014 e inferiores ao ano letivo 2012/2013. No 9º ano, a média foi de 2,8 em 

2014/2015, inferior ao ano 2013/2014 e ligeiramente superior ao ano 2012/2013.  

No ano letivo 2014/2015, constata-se que nas áreas disciplinares de Português e Matemática dos 4º e 

6º anos, os resultados académicos superaram os valores de referência definidos, quer na eficácia, quer na 

qualidade externas.  

No que concerne ao 9º ano, não foram alcançados os resultados de referência relativamente aos 

resultados do ano letivo anterior, em ambas as disciplinas sujeitas a avaliação externa. 

Verifica-se a coerência entre os resultados da avaliação interna e externa, na generalidade. 
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4.1.3. ENSINO SECUNDÁRIO   

Apresenta-se de seguida um quadro global do Ensino Secundário dos Cursos Científico-Humanísticos                                                                                                                                                                                                                                         

com o número de alunos por anos de escolaridade, a taxa de transição nos 10º e 11º anos, a taxa de 

conclusão/aprovação do 12º ano, bem como a correspondente percentagem de insucesso. 

 

Quadro 16 – Taxas de transição e conclusão/aprovação no ensino secundário nos últimos 3 anos  

TRANSIÇÃO/CONCLUSÃO 

 

Ano 

Letivo 2012/2013 2013/2014 

 

2014/2015 
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T
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10º Ano 
98 83,9% 16,1 87 89,7% 10,3 98 91,5% 8,5 

 

11ºAno 
90 83,7% 16,3 84 96,4% 3,6 

 

81 
93,8% 6,2 

 

 

Taxa de Conclusão Taxa de Conclusão Taxa de Conclusão 

12ºAno 
70 60,9% 39,1 65 71,9% 28,1 

 

87 
67,8% 32,2 

Total de 

alunos 
258 236 266 

     

Dados do PAASA (ano letivo 2014/2015) - 1ª parte (avaliação interna)  

 
Numa análise comparativa dos resultados do segundo para o terceiro período, nas disciplinas do 

Curso de Ciências e Tecnologias, no 10.º ano, verifica-se, no 3º período, uma ligeira subida a todas as 

disciplinas, tanto da taxa de sucesso, como das respetivas médias, o que contribuiu para a melhoria dos 

resultados do 10.º ano. Destaca-se a disciplina de Matemática A como aquela que apresenta a mais baixa taxa 

de sucesso; quanto às médias, as mais baixas são as de Matemática A e Física e Química A. 

 

No 11.º ano, mantém-se a mesma tendência de subida, quer da taxa de sucesso, quer da média. As 

disciplinas que registam valores mais baixos nos dois itens, são as de Matemática A e Física e Química A. 

Porém, fazendo uma comparação com os resultados do 10.º ano, verifica-se um aumento das taxas de sucesso 

a todas as disciplinas, exceto à disciplina de Física e Química A, onde se constata uma ligeira diminuição. 

Quanto às médias, a diminuição dos seus valores regista-se a Português e Filosofia. 

 

No 12.º ano, nas três disciplinas de continuidade (Português, Educação Física e Matemática A), 

continua a haver evolução do 2.º para o 3.º período.  
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Nas restantes disciplinas do 12.º ano (Biologia, Geologia, Química, Psicologia e Física), não só se 

regista uma taxa de sucesso perfeito, como se verifica também uma melhoria da respetiva média, no 3º 

Período. 

 
Na mesma linha de comparação já utilizada, no Curso de Línguas e Humanidades, no 10.º ano, 

constata-se uma ligeira subida da taxa de sucesso, ao longo dos três períodos a todas as disciplinas, à exceção 

da disciplina de Geografia A. Relativamente às médias, na maioria das disciplinas, os resultados estão abaixo 

dos 125,0, destacando-se a disciplina de Literatura Portuguesa com média negativa nos três períodos. Com 

uma média superior a 138,0 surgem as disciplinas de Espanhol, Educação Física e Educação Moral e 

Religiosa Católica. 

Atendendo aos resultados obtidos ao longo do 11.º ano, verifica-se, comparativamente ao 10º ano, 

uma evolução positiva da taxa de sucesso e respetivas médias a todas as disciplinas, à exceção de História A, 

que apresenta média e taxa de sucesso inferiores às do 10º ano, e um decréscimo significativo na média da 

disciplina de Educação Física. 

 

No 12.º ano, relativamente às disciplinas comuns, verifica-se um aumento quer na média, quer na taxa 

de sucesso. Nas restantes disciplinas do 12.º ano (Psicologia B e Sociologia), regista-se uma taxa de sucesso 

perfeito e uma melhoria da respetiva média. 

 

No Curso de Ciências Socioeconómicas, numa análise comparativa de todos os períodos, verifica-se 

que, no 10.º ano, há uma melhoria da taxa de sucesso a todas as disciplinas, à exceção da disciplina de 

Matemática A. Relativamente às médias, a evolução poderia considerar-se generalizadamente positiva, não 

fosse a ligeira diminuição da respetiva média à disciplina de Espanhol Continuação, Economia A e Educação 

Física. No que concerne à disciplina de Matemática A, a taxa de sucesso é muito baixa e a média manteve-se 

negativa, tendo descido ambos os indicadores no 3º período. Tal panorama nesta disciplina aponta claramente 

para um desinvestimento por parte dos alunos, sendo esta uma turma com alguns problemas disciplinares, 

onde os alunos mais perturbadores revelaram atitudes de imaturidade e irresponsabilidade que acabaram por 

se repercutir nos resultados escolares. 

 

Dados do PAASA (ano letivo 2014/2015) - 2ª parte (avaliação externa)  

 
11ºano; 1ª fase 

Na disciplina de Biologia e Geologia verifica-se uma evolução das taxas de sucesso ao longo dos três 

anos letivos em análise. 

As disciplinas de Física e Química A, Filosofia, Geografia A e Literatura Portuguesa, apesar das taxas 

de sucesso terem registado uma melhoria no ano letivo 2013/2014, tiveram um decréscimo no ano letivo 

2014/2015, salientando-se uma descida significativa na disciplina de Literatura Portuguesa. 
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12ºano; 1ª fase 

            A disciplina de Português apresenta uma taxa de sucesso superior a 77%, apesar de se verificar uma 

descida pouco significativa no ano letivo 2014/2015. 

 Na disciplina de Matemática, as taxas de sucesso têm vindo a aumentar ao longo dos três anos em 

análise, sendo a do ano letivo 2014/2015 de 83,3%. 

Na disciplina de História A, verificou-se uma descida de 31,1% no ano letivo 2013/2014, invertendo-

se a situação no ano letivo seguinte, cuja taxa de sucesso foi de 78,9%. 

 

11ºano; 2ª fase 

            Nas disciplinas de Biologia e Geologia e Física e Química A, houve um aumento das taxas de sucesso 

em relação ao ano letivo 2013/2014. 

Nas disciplinas de Filosofia e Geografia, nenhum aluno realizou exame na 2ª fase. 

Na disciplina de Literatura Portuguesa, a taxa de sucesso foi de 66,7%, inferior à do ano letivo 

2012/2013. 

 

12ºano; 2ª fase 

            Na disciplina de Português, as taxas de sucesso são iguais nos dois últimos anos letivos e são 

superiores às do ano letivo 2012/2013. 

 Na disciplina de Matemática, verificou-se uma subida no ano 2013/2014 e uma descida significativa 

no ano 2014/2015 (25%). 

 

Nos anos letivos 2013/2014 e 2014/2015, na disciplina de Biologia e Geologia houve uma ligeira 

subida das médias. Nas restantes disciplinas (Física e Química A, Filosofia, Geografia A, Literatura 

Portuguesa) regista-se uma subida no ano letivo de 2013/2014; verifica-se o contrário no ano letivo 

2014/2015, sendo no entanto médias positivas. 

Realça-se o facto das disciplinas de Português, Matemática A e História A apresentarem médias 

superiores a 11,5 valores. No ano letivo 2014/2015, registam-se médias superiores ao ano letivo anterior nas 

disciplinas de Matemática e História e inferior na disciplina de Português. 

Na 2ª fase, na disciplina de Biologia e Geologia, verificou-se uma subida nos anos letivos 2013/2014 e 

2014/2015, constatando-se o contrário na disciplina de Filosofia. Verificou-se uma oscilação nas médias da 

disciplina de Física e Química A sendo a do último ano letivo positiva e a melhor dos três anos. Nas 

disciplinas de Geografia A e Literatura Portuguesa, nenhum aluno realizou exame no ano letivo 2014/2015 e 

2013/2014, respetivamente. 

Na 2ª fase do 12º ano, na disciplina de Português verificou-se uma subida nos anos letivos 2013/2014 

e 2014/2015, constatando-se o contrário na disciplina de História A. Na disciplina de Matemática A, apesar de 

ter havido uma subida no ano letivo 2013/2014 de 2,8 valores, a situação inverteu-se no ano letivo 2014/2015. 
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No ano letivo 2014/2015, apenas se verifica coerência entre a CIF (Classificação Interna de 

Frequência) e a CE (Classificação de Exame) nas disciplinas de Português, Matemática A  e História A. No 

que diz respeito à média de exames, apenas a disciplina de Geografia A registou uma média inferior à 

nacional. 

 

Após a conclusão do ensino secundário, os dados recolhidos mostram que, em 2014-2015, na 1ª fase,  

dos alunos que concluíram os cursos científico humanísticos, 78% candidataram-se ao ensino superior, tendo 

58% destes obtido colocação na 1.ª opção. 

 

Quadro 17– Resultados do concurso nacional de acesso em 2015 
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4.1.4. ENSINO PROFISSIONAL    

 

Apresenta-se, de seguida, um quadro global do Ensino Profissional com o número de alunos por 

anos de escolaridade, a taxa de transição  nos 10º e 11º anos, a taxa de conclusão/aprovação do 12º ano, 

bem como a correspondente percentagem de insucesso. 

 

      Quadro 18– Taxas de transição e conclusão/aprovação no ensino profissional nos últimos 3 anos 

TRANSIÇÃO/CONCLUSÃO 
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10º Ano 
32 84,4% 15,6 50 66% 34,0 43 67,4% 32,6 

 

11ºAno 
24 91,7% 8,3 27 100% 0,0 

 

33 
87,9% 12,1 

 

Taxa de conclusão Taxa de conclusão Taxa de conclusão 

12ºAno 
30 

73,3% 
(inclui 

2 A.M.) 

26,7 22 
45,5% 
(inclui 

8 A.M.) 
54,5 

 

27 
96,3% 3,7 

Total de 

alunos 
86 99 103 

 

 Verifica-se um aumento do número total de alunos a frequentar o Ensino Profissional. 

 Nos anos letivos 2013/2014 e 2014/2015, as taxas de transição do 10º ano encontram-se abaixo da 

meta estipulada no Projeto Educativo para o Ensino Secundário. 

 No 11º ano de escolaridade, as taxas de transição são elevadas. 

 As taxas de conclusão oscilam ao longo dos três anos em análise, sendo a taxa do ano letivo 

2014/2015 bastante positiva; por oposição, a taxa do ano letivo 2013/2014 é muito baixa. 
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4.1.5. SÍNTESE DOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

 
Destacam-se os seguintes pontos fortes e fracos relativos aos resultados académicos: 

 
        Quadro 19 –  Quadro Resumo – Resultados Académicos 

 PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Níveis    

Educação 

Pré-Escolar 

- Os resultados obtidos foram positivos na 

generalidade dos grupos;  

- Os pais/EE participam ativamente no 

percurso escolar dos seus educandos; 

 

- A área da Linguagem Oral e Abordagem à 

Escrita apresenta resultados menos 

satisfatórios; 

1º CEB 

 

 

 

 

2º CEB 

 

 

 

 

 

3º CEB 

- No 1º e 2º CEB, as taxas de sucesso da 

maioria das disciplinas são superiores a 

87%; 

 

-  Os resultados das provas finais de 

Português e Matemática dos 4º e 6º anos de 

escolaridade são superiores à média 

nacional; 

 

- As taxas de transição dos 1º e 2º CEB são 

superiores às metas propostas no Projeto 

Educativo; o mesmo se verifica nos 7º e 8º 

anos de escolaridade; 

 

- Verifica-se a coerência entre os resultados 

da avaliação interna e externa, na 

generalidade; 

 

- As medidas de apoio educativo 

implementadas procuram adaptar-se às 

necessidades dos alunos. 

 

- Relativamente à taxa de sucesso, no 2º 

CEB, a  disciplina de Matemática, no 5º ano,  

é de 73,5% e,  no 6º ano, é de 73%; 

 

- As taxas de transição revelam um 

decréscimo, essencialmente do 2º para o 

3ºciclo, contribuindo para este facto o 9ºano 

que não atinge as metas propostas no Projeto 

Educativo; 

 

- As disciplinas com menor grau de sucesso 

no 3º CEB são Matemática, Físico e Química 

e Português; 

 

- A referenciação dos alunos com NEE nem 

sempre foi feita atempadamente. 

 

Ensino 

Secundário 

- As taxas de transição dos 10º e 11º anos 

são superiores às metas propostas no 

Projeto Educativo;  

- No ano letivo 2014/2015, todas as 

disciplinas sujeitas a avaliação externa 

registaram uma média superior à nacional, à 

exceção da disciplina de Geografia A. 

- As taxas de conclusão do 12º ano ficam 

aquém das metas do Projeto Educativo; 

- No ano letivo 2014/2015, apenas se verifica 

coerência entre a CIF (Classificação Interna 

de Frequência) e a CE (Classificação de 

Exame) nas disciplinas de Português, 

Matemática A  e História A. 

 

Ensino 

Profissional 

- No 11º ano de escolaridade, as taxas de 

transição são elevadas. 

 

- Nos anos letivos 2013/2014 e 2014/2015, as 

taxas de transição do 10º ano encontram-se 

abaixo da meta estipulada no Projeto 

Educativo para o Ensino Secundário; 

- As taxas de conclusão do 12ºano 

apresentam oscilações bastante acentuadas. 

SUGESTÕES DE MELHORIA 

 Reforçar a identificação precoce dos alunos com NEE, na Educação Pré-Escolar; 

 Incrementar os hábitos de estudo/trabalho; 

 Valorizar os comportamentos de cooperação e de convivência democrática; 

 Reduzir as taxas de insucesso nas disciplinas com piores resultados; 

 Aumentar as taxas de conclusão; 

 Reduzir a diferença entre a CIF  e a CE. 
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4.2. Resultados Sociais 

 

4.2.1. Participação na vida da escola e assunção de responsabilidades ( neste ponto os dados 

reportam-se ao período compreendido entre o início do ano letivo até ao fim de fevereiro de 2016) 

 

Contactos com Pais/ Encarregados de Educação 

 

a) percentagem dos Pais/Encarregados de Educação que mantiveram contacto com o D.T.. 

 
Quadro 20– Contactos com os pais/encarregados de educação 

 0 a 

25% 

25 a 

50% 

50 a 

75% 

75 a 

100% 

por iniciativa própria (por escrito, pessoal e/ou 

telefonicamente) 

(responderam 38) 

22 8 4 3 

quando convocados  

(1 não respondeu; 4 não convocaram) 

2 6 3 21 

nas reuniões de final de período 

 (1 não respondeu) 

0 1 4 32 

 
b) Considera que esses contactos foram produtivos: 

 

Escala: 1 2 3 4 5 TOTAL 

Nº  de 

respostas 

0 2 6 18 12 38 

 

 

 
Gráfico 6 – Os contactos dos EE com os DT foram produtivos 
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4.2.2. Cumprimento das regras e disciplina ( neste ponto os dados reportam-se ao período 

compreendido entre o início do ano letivo até ao fim de fevereiro de 2016 

 

Comportamento dos alunos face à disciplina e ao respeito pelas regras do RI 

 

     Caracterização do comportamento dos alunos da turma face à disciplina e ao respeito pelas regras do 

Regulamento Interno. 
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TOTAL38

 
Gráfico 7 – Respeito pelas regras do Regulamento Interno 

 

O gráfico nº 7,  evidencia que, por um lado,  apenas 10,5 %  dos diretores de turma apontaram como 

Insuficiente o comportamento dos alunos face à disciplina e ao respeito pelas regras do RI. Mas, por outro 

lado,  44,7% avaliaram com Suficiente esse mesmo comportamento. 

 

Faltas disciplinares, medidas e sua eficácia 

 

 
Gráfico 8 – Nº de ocorrências disciplinares nas turmas 

 

 
Do gráfico nº 8,  constata-se que na maioria das turmas registaram-se ocorrências disciplinares, não 

tendo havido qualquer ocorrência  em 42,1% das turmas. 
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 Faltas disciplinares registadas 

 
Nº de faltas disciplinares : 

 
0 1 a 3 4 a 7 Mais de 7 TOTAL 

Nº de faltas disciplinares nas 

turmas 

22 13 3 0 38 

% de faltas disciplinares nas 

turmas 

57,9 % 34,2 % 7,9 % 0% 100 
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Gráfico 9 – Nº de faltas disciplinares nas turmas 
 

Do gráfico nº 9 , observa-se que, nas 22 turmas onde ocorreram problemas de comportamento, 16  

apresentaram faltas disciplinares; o que evidencia que nem todas as ocorrências levaram à necessidade de se 

efetuar a marcação da respetiva falta. 

Na maioria das turmas com faltas disciplinares, foram marcadas de 1 a 3 faltas. 

 

Medidas disciplinares tomadas 

 
Quadro 21– Medidas disciplinares adotadas 

a) Advertência pelo professor 22 

b) Ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar 17 

c) Realização de tarefas e atividades de integração na escola ou na comunidade 8 

d) Condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na utilização de certos materiais e 

equipamentos 

1 

e) Mudança de turma 0 

f) Repreensão registada 1 

g) Suspensão até 3 dias úteis 0 

h) Suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis 0 

i)Transferência de escola  0 

j) Expulsão da escola 0 

 

Da análise do quadro número 21, verifica-se que nas turmas onde foram registadas ocorrências 

disciplinares, foi tomada apenas 1 medida disciplinar sancionatória (repreensão registada). Na maioria das 
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situações, as medidas disciplinares corretivas tomadas foram a advertência pelo professor (22 

advertências) e a ordem de saída da sala de aula (17 situações). 

 

 Eficácia das medidas  
 
Dos 22 inquéritos onde se verificou terem sido tomadas medidas . 

 
                Quadro 22– Eficácia das medidas adotadas. 

Escala: 1 ( Nada) 2 (Pouco) 3 (Razoável) 4 (Bastante) 5  (Muito) TOTAL 

Nº  de 

respostas 

1 1 11 5 4 22 

 

Do quadro  nº 22, verifica-se que a generalidade dos diretores de turma com alunos aos quais foram 

aplicadas medidas disciplinares consideraram que as mesmas foram eficazes, salientando-se que a maioria 

desses diretores de turma as avaliou com nível 3, isto é, razoavelmente eficazes. 

 

4.2.3. Formas de solidariedade 

 
Ao longo dos anos letivos em análise, foram realizadas as iniciativas que se seguem: 

- Campanhas de Cabazes de Natal que abrangeram anualmente cerca de 120 alunos. Foi importante o apoio do 

Intermarché. 

- Recolha de roupas e outros bens. Foram distribuídas as dádivas recolhidas, constituídas essencialmente por 

roupas e calçado, proporcionando momentos de conforto e bem-estar a muitas crianças e jovens do 

Agrupamento.   

- Apoio por parte de alguns parceiros institucionais, nomeadamente a Fundação D. José da Cruz Moreira 

Pinto, que tem colaborado com o nosso Agrupamento através do pagamento de alguns medicamentos e óculos 

a crianças e jovens mais desfavorecidos e ainda outros bens. 

- Atividades de confraternização/festas de Natal com idosos de diversos lares do concelho, no âmbito dos 

projetos da Biblioteca Escolar, da disciplina de EMRC e do Curso Profissional de Técnico de Restauração, 

variante Cozinha/Pastelaria (projeto “Saberes e Sabores Solidários”).  

- Campanha de solidariedade, por motivos de saúde, para com um aluno do primeiro ciclo da EBIFA, 

salientando-se o empenho de toda a comunidade educativa, no ano letivo 2012/2013.
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4.2.4. SÍNTESE DOS RESULTADOS SOCIAIS 

 

 
Nos  inquéritos aos diretores de turma dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário, 

verifica-se o seguinte:  

 

PONTOS FORTES:  

- Quando convocados, os pais/EE vêm à escola, para tratarem de assuntos relacionados com os seus 

educandos: em 63,6% das turmas, 75 a 100% dos pais/EE compareceram ao longo do ano e em 9,1% das 

turmas, 50 a 75%. 

- Os pais/EE estão presentes nas reuniões de entrega da avaliação, no final de período: em 86,9% das turmas, 

75 a 100% dos pais/EE vieram receber pessoalmente as fichas de informação. 

- 47,4% dos diretores de turma consideraram os contactos com os pais/EE bastante produtivos e  31,6% 

consideraram-nos muito produtivos. 

- Não existem situações graves de indisciplina no Agrupamento. 

 

PONTOS FRACOS: 

- Ainda poucos pais contactam com o diretor de turma por iniciativa própria: em 57,9 % das turmas, verifica-

se que 0 a 25% dos pais/EE contactaram o diretor de turma por escrito, pessoal ou telefonicamente. 

- Nem sempre os contactos com os EE  surtem o efeito desejado ao nível do comportamento e aproveitamento 

dos alunos com maiores dificuldades. 

 

SUGESTÕES DE MELHORIA:  

- Reforçar o acompanhamento dos alunos com mais dificuldades (disciplina, aproveitamento, motivação,...) 

por parte dos pais/EE; 

- Corresponsabilizar os pais/EE no cumprimento integral do Regulamento Interno; 

- Responsabilizar os pais/EE na elaboração e no  controlo de um  horário de estudo; 

- Valorizar os comportamentos de cooperação e de convivência democrática, na Educação Pré-Escolar e no 1º 

CEB; 

- Uniformizar as formas de atuação na sala de aula perante o incumprimento das regras do RI; 

- Melhorar os níveis de atenção e concentração dos alunos; 

- Divulgar o impacto da escolaridade na vida ativa de antigos alunos do Agrupamento. 

- Incrementar a sensibilização dos professores e dos alunos para participar ou cooperar nos projetos de 

solidariedade existentes no agrupamento. 

- Continuar a fomentar na comunidade educativa o espírito de voluntariado. 
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4.3.  Reconhecimento da Comunidade  

4.3.1.  Perspetiva das Entidades Parceiras 

 
Foi efetuada a análise de conteúdo das questões abertas do questionário aplicado aos elementos das 

entidades que cooperam com a escola. Através desta análise pôde constatar-se que emergiram três categorias 

associadas às parcerias com a comunidade: aspetos positivos, aspetos negativos e impacto.  

No que diz respeito aos aspetos positivos das parcerias (cf. Quadro 1) foram encontradas quatro 

subcategorias: “competências pessoais e sociais”, “sucesso escolar dos alunos”, “trabalho colaborativo” e 

“inovação”.  

Relativamente aos aspetos positivos associados à cooperação/ parcerias com a comunidade realça-se a 

aquisição de competências pessoais e sociais nomeadamente no “envolvimento das pessoas nas 

atividades/parcerias” (Q1) e no desenvolvimento de “comportamentos positivos envolvidas na referida 

parceria” (Q1). Foi, ainda, apontado o sucesso escolar dos alunos como fator positivo das parcerias através 

da promoção de percursos escolares alternativos que “potenciam o sucesso nos estudos” (Q2) e pela “criação 

de condições que favorecem a inserção na vida ativa” (Q2). O trabalho colaborativo também surgiu como 

um aspeto positivo através da articulação com as entidades locais ao nível da “prevenção e intervenção nas 

situações de risco/perigo e abandono escolar” (Q3) sendo considerada esta colaboração “profícua e valorizada 

pelos participantes” (Q4), permitindo uma “integração efetiva da comunidade na escola” (Q7). Neste trabalho 

colaborativo pôde observar-se, ainda, aspetos económicos pela existência de uma “interligação entre o ensino 

e as atividades económicas” (Q7). Ao nível da inovação verifica-se que o intercâmbio com as entidades “traz 

coisas novas” (Q5) e permite a “modernização das exigências pedagógicas mais favoráveis ao pleno 

desenvolvimento do processo educativo” (Q6). 

 
  Quadro 23 – Aspetos positivos das parcerias estabelecidas com a comunidade. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 
UNIDADES DE 

REGISTO 
UNIDADES DE CONTEXTO 

Aspetos positivos 

Competências 

pessoais e sociais  

Envolvimento das 

pessoas 

“…Muitas pessoas envolvidas nas 

atividades e parcerias” Q1 

Comportamentos 

positivos 

“Pode observar-se dedicação, 

pontualidade e empenho” Q8 

“Comportamentos positivos das 

pessoas envolvidas na referida 

parceria” Q1 

Sucesso escolar dos 

alunos 

 

Percursos escolares 

alternativos 

“…O percurso escolar contínuo 

potencia o sucesso nos estudos” 

Q2 

Inserção na vida ativa 

“…Criação de condições que 

asseguram a inserção na vida 

ativa” Q2 

 

Trabalho colaborativo 

Articulação com 

entidades 

“Articulação conseguida entre as 

duas entidades para a prevenção e 

intervenção nas situações de 

risco/perigo e abandono escolar” 

Q3 
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“Tem sido mantida estreita 

colaboração sendo a mesma 

profícua e valorizada pelos 

participantes” Q4 

“Integrar a comunidade na escola 

…” Q7 

Interligação do ensino 

com as atividades 

económicas 

“… Estabelecer a interligação do 

ensino e das atividades 

económicas” Q7 

Inovação 

Intercâmbio  

“As parcerias são sempre 

positivas e o intercâmbio de 

entidades traz coisas novas” Q5 

Modernização  

“Modernização das exigências 

pedagógicas mais favoráveis ao 

pleno desenvolvimento do 

processo educativo” Q6 

 

Quanto aos aspetos negativos das parcerias (cf. Quadro 24) foi encontrada uma subcategoria: “aspetos 

económicos” justificada pelo “excesso de pedidos” (Q6). 

 

             Quadro 24– Aspetos negativos das parcerias estabelecidas com a comunidade. 

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 
UNIDADES DE 

REGISTO 
UNIDADES DE CONTEXTO 

Aspetos negativos Económicos Excesso de pedidos 
- “Proliferação de auxílio 

financeiro” - Q6 

 

No que diz respeito ao impacto observado através das parcerias (cf. Quadro 25) foram encontradas 

três subcategorias: “impacto nos alunos”, “impacto nos professores” e “impacto na comunidade”. 

Relativamente ao impacto nos alunos as entidades que cooperam com a escola realçam os estágios 

profissionais e consideram que “A escola deu uma boa formação à estagiária” (Q1). Acresce, ainda, o 

desenvolvimento pessoal e social onde se constata que “A escola é o principal agente de socialização das 

crianças e jovens” (Q6) promovendo “Programas de desenvolvimento emocional” (Q3). Pode, ainda, 

observar-se que existe impacto nos alunos face à prevenção de comportamento de risco pois, “A escola é um 

meio privilegiado para a detenção de comportamentos desviantes” (Q6) e permite a “Divulgação de várias 

atividades de alerta em várias situações” (Q5) e fomenta a formação sobre a temática da “prevenção do 

bullying” (Q3). As parcerias vão, ainda, ao encontro de alguns apoios ao nível das “viagens de estudo” (Q5). 

No que se refere ao impacto nos professores as entidades que cooperam com a escola realçam a 

formação evidenciando o “Apoio na formação de professores” e na “formação para diretores de turma” (Q3). 

Relativamente ao impacto na comunidade as entidades que cooperam com a escola realçam a 

“formação/ sensibilização para os pais e encarregados de educação” (Q3) e, ainda, o desenvolvimento de 

atividades relevantes como por exemplo, a “Feira da primavera por agregar os vários elementos da 

comunidade” (Q3) e “ … magusto, desfile de carnaval e escola aberta” (Q7). Dão, também, ênfase às 

parcerias porque servem de “elo de ligação entre a escola e as entidades locais e externas á escola” (Q4). 
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             Quadro 25- Análise do impacto das parcerias. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 
UNIDADES DE 

REGISTO 
UNIDADES DE CONTEXTO 

Impacto 

Alunos 

Estágios profissionais 
“A escola deu uma boa formação 

à estagiária” Q1 

Desenvolvimento pessoal e 

social 

“A escola é o principal agente de 

socialização das crianças e 

jovens” Q6 

“Promove programas de 

desenvolvimento emocional”. Q3 

Prevenção de 

comportamentos de risco 

“A escola é um meio privilegiado 

para a detenção de 

comportamentos desviantes” Q6 

“Divulgação de várias atividades 

de alerta em várias situações”. Q5 

“Formação sobre prevenção do 

bullying”. Q3 

Viagens de estudo 
“No apoio às viagens de estudo”. 

Q5 

Professores Formação 

“Apoio na formação de 

professores”. Q3 

“Apoio na formação para DT’s”. 

Q3 

Comunidade 

Formação/Sensibilização 
“Apoio nas sessões de informação 

para pais e EE”. Q3 

Desenvolvimento de 

atividades 

 - “Feira da primavera por agregar 

os vários elementos da 

comunidade” Q3  

- “Desenvolvimento de atividades 

diversas: feira da primavera, 

magusto e desfile de carnaval e 

escola aberta” Q7 

 Elo de ligação 

“Elo de ligação entre os elementos 

da comunidade e as entidades 

locais externas à escola” Q4 

 

No que se refere à análise do impacto da escola no meio escolar local (cf. Quadro 26) pode observar-

se que cinco (62,5%) dos inquiridos indicam que há bastante impacto e três (37,5%) consideram que tem 

muito impacto, ou seja, maioritariamente as entidades que colaboram com a escola acham que o impacto é 

bastante positivo. 

 

             Quadro 26 - Impacto da escola no meio local. 

Nível de impacto da escola no meio local 

Nenhum Pouco Algum Bastante Muito Total 

N % N % N % N % N % N % 

0 0 0 0 0 0 5 62,5 3 37,5 8 100,0 
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PONTOS FORTES  

 O agrupamento possui já um número significativo de entidades parceiras. 

 Mediante as boas relações que o agrupamento estabelece com essas entidades, obtém financiamento 

para algumas das suas atividades, apoio social, técnico e especializado para alunos com maiores 

fragilidades, estágios profissionais, ações de prevenção e de formação, nomeadamente na área da 

saúde física e mental. 

 As entidades parceiras que responderam ao inquérito consideram que a cooperação existente com o 

agrupamento é positiva e que o dinamismo do Agrupamento permite um incremento dessa 

cooperação, possibilitando a realização de atividades importantes, quer para os alunos, quer para a 

comunidade local. 

 

PONTOS FRACOS  

 A percentagem de entidades parceiras que não respondeu aos inquéritos (33%) indicia que o 

agrupamento tem de melhorar as suas relações públicas com as entidades parceiras.  

 

SUGESTÕES DE MELHORIA  

 Incrementar a qualidade das relações com as entidades parceiras de modo a fazê-las sentir a 

importância que têm para as atividades do Agrupamento: 

- aumentar os contatos, 

- divulgar a cooperação existente, 

- realizar protocolos de cooperação/contratos de parceria, 

- convidar as entidades responsáveis a estar presentes em eventos significativos. 

 

4.3.2. Grau de Satisfação da Comunidade Educativa 

 

Foi pedido aos membros da comunidade educativa que se pronunciassem sobre dois aspetos, um geral 

e outro particular. O geral diz respeito ao grau de satisfação relativamente ao estabelecimento escolar e o 

Gráfico 10 – Impacto no meio local 
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segundo aponta para um aspeto sensível das relações humanas dentro da comunidade, que é a resolução dos 

conflitos do quotidiano. Este é um indicador importante do clima do agrupamento. 

 

a. Grau de satisfação com o estabelecimento escolar 

 
Os alunos pensam que esta Escola é: 

Nada 

satisfatória 

Pouco 

satisfatória 

Razoavelmente 

satisfatória 

Bastante 

satisfatória 

Muito 

satisfatória 

Abstenção Total 

0 0 19 10 4 1 34 

 

56%29%

12%

3%

Os Alunos pensam que esta Escola é:

Nada satisfatória

Pouco satisfatória

Razoavelmente satisfatória

Bastante satisfatória

Muito satisfatória

Abstenção

 

Gráfico 11 – Os Alunos pensam que esta Escola é… 

 
Os alunos deste Agrupamento revelam um grau de satisfação em relação ao estabelecimento 

escolar  maioritariamente razoável (56%). Sendo que 29% consideram a Escola bastante satisfatória e 

12% muito satisfatória. Na resposta aos inquéritos houve um grau de abstenção de 3%. 

 

 

Os Encarregados de Educação pensam que esta Escola é: 
Nada 

satisfatório 

Pouco 

satisfatório 

Razoavelmente 

satisfatório 

Bastante 

satisfatório 

Muito 

satisfatório 

Abstenção Total 

0 0 23 72 14 4 113 

 
 
 

0%0% 20%

64%

12%

4%

Os Encarregados de Educação pensam que esta 

Escola é:

Nada satisfatória

Pouco satisfatória

Razoavelmente satisfatória

Bastante satisfatória

Muito satisfatória

Abstenção

 
Gráfico 12 – Os EE pensam que esta Escola é… 
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A maioria dos Encarregados de Educação considera esta Escola bastantante satisfatória (64%), 

seguindo-se uma fasquia de 20% que manifesta uma opinião razoável em relação à Escola. Contudo, 12% 

reconhece que a Escola é muito satisfatória. Na resposta aos inquéritos houve um grau de abstenção de 

3%. 

 
Os Assistentes Operacionais pensam que esta Escola é: 

Nada 

satisfatória 

Pouco 

satisfatória 

Razoavelmente 

satisfatória 

Bastante 

satisfatória 

Muito 

satisfatória 

Abstenção Total 

0 0 3 1 0 1 5 

 

 

 

Gráfico 13  – Os AO pensam que esta Escola é… 

 

Grande parte dos Assistentes Operacionais considera a Escola razoavelmente satisfatória (60%) e 

outros consideram a Escola bastante satisfatória (20%). Na resposta aos inquéritos houve um grau de 

abstenção de 3%. 

 

Os Professores pensam que esta Escola é: 
Nada 

satisfatória 
Pouco 

satisfatória 

Razoavelmente 

satisfatória 

Bastante 

satisfatória 

Muito 

satisfatória 

Abstenção Total 

0 0 12 34 16 2 64 
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Gráfico 14  – Os Professores pensam que esta Escola é… 

 
A maioria dos Professores considera esta Escola  bastante satisfatória (53%), outra parte é da 

opinião que a Escola é muito satisfatória (25%), seguindo-se 19% que a considera razoavelmente 

satisfatória. Na resposta aos inquéritos houve um grau de abstenção de 3%. 

 

A comunidade escolar pensa que esta Escola é: 
Nada 

satisfatória 

Pouco 

satisfatória 

Razoavelmente 

satisfatória 

Bastante 

satisfatória 

Muito 

satisfatória 

Abstenção Total 

0 0 57 117 24 8 216 

 

 

 

Gráfico 15 – A Comunidade Escolar pensa que esta Escola é… 
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Em relação à estrutura e funcionamento dos estabelecimentos escolares, a maioria da comunidade 

escolar considera a Escola bastante satisfatória (57%), outra parte da comunidade considera-a razoavelmente 

satisfatória (28 %) e ainda muito satisfeita conta-se 11%. O nível de abstenção nas respostas aos inquéritos foi 

de 4%.  

No geral, há a considerar que tanto a maioria dos Encarregados de Educação como dos professores 

consideram a Escola bastante satisfatória. Contudo, a maioria dos Alunos e Assistentes Operacionais  foi da 

opinião que a Escola é razoavelmente satisfatória. 

 

b. Grau de satisfação com a gestão de conflitos na comunidade escolar 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 – Para os Alunos, a Gestão do Estabelecimento Escolar resolve os conflitos de modo… 

 

A maioria dos alunos deste Agrupamento considera que a Gestão do Estabelecimento Escolar 

resolve os conflitos de modo razoavelmente satisfatório (41%), sendo que 29% o consideram bastante 

satisfatório. Por um lado 12% consideram muito satisfatório, por outro lado 12% considera o modo de 

gesão de conflitos pouco satisfatório.  Dos inquiridos, 3% revela que o modo de gestão de conflitos é nada 

satisfatório. Na resposta aos inquéritos houve um grau de abstenção de 3%. 

 
Para os Encarregados de Educação a Gestão, do Estabelecimento Escolar resolve os 

conflitos de modo: 
Nada 

satisfatório 

Pouco 

satisfatório 

Razoavelmente 

satisfatório 

Bastante 

satisfatório 

Muito 

satisfatório 

Abstenção Total 

0 2 33 62 10 6 113 

 

 

Para os Alunos, a Gestão do Estabelecimento Escolar resolve os conflitos de modo: 
Nada 

satisfatório 

Pouco 

satisfatório 

Razoavelmente 

satisfatório 

Bastante 

satisfatório 

Muito 

satisfatório 

Abstenção Total 

1 4 14 10 4 1 34 
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0%

2%

29%

55%

9%
5%

Para os Encarregados de Educação, a Gestão do 

Estabelecimento Escolar resolve os conflitos de modo:

Nada satisfatório

Pouco satisfatório

Razoavelmente satisfatório

Bastante satisfatório

Muito satisfatório

Abstenção

 
Gráfico 17 -  Para os EE, a Gestão do Estabelecimento Escolar resolve os conflitos de modo… 

 

Para os Encarregados de Educação, a Gestão do Estabelecimento Escolar resolve os conflitos de modo 

bastante satisfatório (55%), outros 29% consideram que é razoavelmente satisfatório. O modo de gestão dos 

conflitos é para outros Encarregados de Educação bastante satisfatório (9%). Há uma pequena quantidade que 

considera o modo de resolução de conflitos pouco satisfatório (2%). Na resposta aos inquéritos houve um grau 

de abstenção de 5%. 

 

Para os Assistentes Operacionais, a Gestão do Estabelecimento Escolar resolve os 

conflitos de modo: 

Nada 

satisfatório 

Pouco 

satisfatório 

Razoavelmente 

satisfatório 

Bastante 

satisfatório 

Muito 

satisfatório 

Abstenção Total 

0 0 4 0 0 1 5 

 

0%

0%

80%

0%0%

20%

Para os Assistentes Operacionais, a Gestão do 

Estabelecimento Escolar resolve os conflitos de modo:

Nada satisfatório

Pouco satisfatório

Razoavelmente satisfatório

Bastante satisfatório

Muito satisfatório

Abstenção

 
Gráfico 18 - Para os AO, a Gestão do Estabelecimento Escolar resolve os conflitos de modo… 
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A grande maioria dos Assistentes Operacionais considera que a Gestão do Estabelecimento Escolar 

resolve os conflitos de modo razoavelmente satisfatório (80%). Na resposta aos inquéritos houve um grau de 

abstenção de 20%. 

 

Para os Professores, a Gestão do Estabelecimento Escolar resolve os conflitos de modo: 

Nada 

satisfatório 

Pouco 

satisfatório 

Razoavelmente 

satisfatório 

Bastante 

satisfatório 

Muito 

satisfatório 

Abstenção Total 

0 2 12 37 12 1 64 

 

 

0%
3%

19%

58%

19%
1%

Para os Professores, a Gestão do Estabelecimento 

Escolar resolve os conflitos de modo:

Nada satisfatório

Pouco satisfatório

Razoavelmente satisfatório

Bastante satisfatório

Muito satisfatório

Abstenção

 

Gráfico 19 - Para os Professores, a Gestão do Estabelecimento Escolar resolve os conflitos de modo… 

 

A maioria dos Professores deste Agrupamento considera que a Gestão do Estabelecimento Escolar 

resolve os conflitos de modo bastante satisfatório (58%). Por um lado 19% consideram o modo de 

resolver os conflitos  muito satisfatório, por outro lado 19% considera-o pouco satisfatório.  Dos 

inquiridos, 3% revela que o modo de gestão de conflitos é pouco satisfatório. Na resposta aos inquéritos 

houve um grau de abstenção de 1%. 

 

Para a Comunidade Escolar, a Gestão do Estabelecimento Escolar resolve os conflitos de 

modo: 

Nada 

satisfatório 

Pouco 

satisfatório 

Razoavelmente 

satisfatório 

Bastante 

satisfatório 

Muito 

satisfatório 

Abstenção Total 

1 8 63 109 63 9 216 
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Gráfico 20 - Para a Comunidade Escolar, a Gestão do Estabelecimento Escolar resolve os conflitos de modo… 

 

Quanto à gestão de conflitos na comunidade escolar, o grau de satisfação não é tão elevado como no 

indicador anterior, distribuindo-se as respostas entre o bastante satisfatório (43%), o muito satisfatório (25%) 

e o razoavelmente satisfatório (25%). Dos inquiridos há 3% que considera o modo de gestão dos conflitos 

pouco satisfatório. Há a salientar 4% de abstenção nas respostas. 

Tal como no indicador anterior, na globalidade da comunidade escolar, há a considerar que tanto a 

maioria dos Encarregados de Educação como dos Professores consideram o modo de gestão de conflitos 

bastante satisfatório. Contudo, a maioria dos Alunos e Assistentes Operacionais  foi da opinião que é 

razoavelmente satisfatório. 

 

SUGESTÕES DE MELHORIA  

Há a destacar, como ponto a refletir, que 4% das respostas se inscrevem entre os itens “pouco 

satisfatório ou “nada satisfeito”, sugerindo a necessidade de algum ajustamento nas estratégias de resolução de 

conflitos do quotidiano, quer a nível de alunos, quer a nível das relações entre pessoas que trabalham no 

agrupamento. 

 

4.3.3.  Formas de valorização do Sucesso dos alunos 

 
Aproveitamento 

 
Sucesso/ alunos com bolsa de mérito (os alunos referidos no décimo ano, obtiveram média de nível 

4, no 9ºano do ensino básico;  e os alunos referidos no  11º ano e no 12º obtiveram média de 14 no 10º ano e 

11ºano, respetivamente. 
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Quadro 27– Alunos com Bolsa de Mérito 

 10º Ano 11º Ano 12º Ano Total 

Escalão A Escalão B Escalão A Escalão B Escalão A Escalão B 

2012/2013 0 4 2 3 3 9 21 

2013/2014 4 5 0 2 3 5 19 

2014/2015 1 5 4 1 1 3 15 

 

O número de alunos que beneficiam de Bolsa de Mérito tem vindo a diminuir ao longo dos anos 

letivos. 

Número de alunos que fazem parte do quadro de excelência: 
 

Quadro 28– Alunos no Quadro de Excelência 

 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Ens. 

Secundário 

Total 

2012/2013 Não era 

contemplado no RI 
7 13 1 21 

2013/2014 10 9 7 6 32 

2014/2015 10 13 9 6 38 

Do quadro 28, verifica-se um aumento do número de alunos do Quadro de Excelência, ao longo dos 

anos em análise. 

 

No ano letivo 2014/2015, foi atribuído o quadro de valor a 2 alunos do 2º ciclo. 

 

PONTOS FORTES  

               Quadro 29– Formas de valorização do sucesso dos alunos 

Níveis de ensino Formas de Valorização do sucesso dos alunos 

Pré-Escolar Elogio 

Incentivo 

Valorização de cada criança 

1º Ciclo Elogio direto 

Resultados das avaliações sumativas/ trabalhos 

Divulgação dos melhores trabalhos/ resultados 

Quadro de excelência 

2º Ciclo Elogio direto 

Resultados das avaliações sumativas/ trabalhos 

Divulgação dos melhores trabalhos/ resultados 

Registo em documentos oficiais  

Quadro de Mérito 

Quadro de excelência 

3º Ciclo Elogio pelos professores e/ou Diretores de Turma 

Resultados das avaliações sumativas/ trabalhos 

Quadro de Mérito 

Quadro de excelência 

Registo em documentos oficiais 

Ensino Secundário Elogio 

Resultados académicos 

Quadro de mérito 

Quadro de excelência 
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4.3.4. Contributo do Agrupamento para o desenvolvimento da comunidade envolvente  

 
Foram desenvolvidas atividades com os alunos tendo em conta a realidade local.    

 
Respostas Um Dois Três Quatro Cinco 

Número de 

Respostas 

0 3 4 39 33 

 

 
Gráfico 21 – Foram desenvolvidas actividades com os alunos, tendo em conta a realidade local? 

 

A escala proposta (1 a 5) indica 1 como sendo o grau mais baixo de concordância com a questão 

colocada e 5 o grau mais elevado.  

Através do gráfico 21 pode constatar-se que um número considerável de docentes considera 

que foram desenvolvidas atividades com os alunos, tendo em conta a realidade local, com a finalidade 

de concretizar as aprendizagens feitas na escola ou ampliar a matéria estudada no currículo. Prevalecem as 

visitas de estudo a património histórico, atividades no âmbito do património cultural imaterial e do património 

ambiental. Há uma forte mobilização de recursos da comunidade local para a realização de atividades. 

 

5. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

5.1.  Planeamento e Articulação 

 

5.1.1. Gestão articulada do currículo    

A gestão articulada do currículo, tanto no âmbito disciplinar como no âmbito interdisciplinar, 

possibilita a poupança de energia e o aproveitamento das sinergias existentes no agrupamento, evitando a 

repetição desnecessária de temas e a multiplicação de esforços em torno de assuntos comuns, quer ao longo do 

currículo de uma disciplina, quer nos currículos de diferentes disciplinas. 

Ela promove e valoriza também um trabalho colaborativo e cooperativo entre professores, melhorando 

e humanizando o clima de escola e as relações profissionais (Morin, 2000). De acordo com as respostas 

obtidas no questionário aos grupos de recrutamento destaca-se o seguinte: 
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5.1.2.  Trabalho colaborativo entre professores  

 
Respostas Sim Não 

Número de Respostas 53 20 

 

 
Gráfico 22 – Há um trabalho de articulação interdisciplinar? 

 

Da análise do gráfico 22 pode verificar-se que grande número de inquiridos considera que há 

um trabalho de articulação interdisciplinar. As respostas identificam as disciplinas de Educação Física, 

Ciências da Natureza, História, Geografia e Educação Visual, como sendo aquelas onde existiu maior 

articulação interdisciplinar nas unidades temáticas/conteúdos. Referem haver ainda articulação nas seguintes 

atividades: visitas de estudo, loja solidária, projeto de educação sexual, exposições e comemorações de dias 

festivos. No entanto, ainda há 20 respostas que referem não haver a referida articulação. 

 

 
 Trabalho de articulação intradisciplinar    

 

 
Respostas Sim Não 

Número de Respostas 55 13 

 
 

 
Gráfico 23 - Há um trabalho de articulação intradisciplinar? 
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Da análise do gráfico 23  pode verificar-se que grande número de inquiridos considera que há 

um trabalho de articulação intradisciplinar. As respostas afirmativas especificam como conteúdos 

privilegiados “todos”, “conteúdos aleatórios”, “todos os conteúdos das disciplinas de conhecimento 

cognitivo”, “planificações de projetos”, entre outros. Todavia, dos questionários recolhidos, 13 apontam para 

a não existência de qualquer trabalho deste tipo, o que se pode dever, em parte, ao facto de haver um único 

docente a lecionar a disciplina num mesmo nível de ensino, devido ao reduzido número de turmas existentes. 

 

Foi realizado em grupo um planeamento de atividades interdisciplinares (visitas de estudo, exposições, 

etc). 

 
Respostas Um Dois Três Quatro Cinco 

Número de 

Respostas 

1 1 6 20 51 

 

 

 

Gráfico 24 – Foi realizado em grupo, um planeamento das atividades interdisciplinares 
 

Um elevado número de inquiridos refere que foi realizado, em grupo, um planeamento das atividades. 

As disciplinas de Educação Física, Ciências da Natureza, História e Educação Visual são as que identificaram 

maior número de unidades temáticas/conteúdos onde existiu articulação interdisciplinar, entre disciplinas do 

seu ou de outro departamento.  

Verificou-se a gestão articulada do currículo ao nível interdepartamental e interdisciplinar no âmbito 

das seguintes atividades: visitas de estudo; Plano Nacional de Leitura; Projetos (Educação Sexual); 

Exposições; Loja Solidária; Comemoração de dias festivos (Natal; dia mundial da floresta; dia internacional 

das bibliotecas escolares). 

 

Os professores do grupo disciplinar realizam trabalho colaborativo 

 

 
Respostas Um Dois Três Quatro  Cinco 

Número de 

Respostas 

0 3 6 30 41 
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Gráfico 25 – Os professores do grupo disciplinar realizam um trabalho colaborativo 

 

Um número muito apreciável de respostas aponta para um trabalho colaborativo entre os docentes dos 

diferentes grupos disciplinares. Não há, contudo, evidências de práticas formais/informais do trabalho 

colaborativo entre docentes. 

 

5.1.3. Construção dos instrumentos de avaliação  

 
Respostas Sim  Não 

Número de Respostas 73 6 

 
 

 
Gráfico 26 – Os instrumentos de avaliação são construídos em grupo disciplinar 

 

As respostas recolhidas permitem concluir pela boa prática do envolvimento dos grupos disciplinares 

na construção conjunta dos instrumentos de avaliação. 
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Influência do teste diagnóstico na planificação 

 
 

Respostas 

Planificação 

Adequada 

Superação de 

Dificuldades 

Revisão de 

Conteúdos 

Estratégias de 

Diferenciação 

Pedagógica 

 

Outros 

Número de 

Respostas 

31 22 9 7 6 

 

 
Gráfico 27 – Influência do teste diagnóstico na planificação 

 
De acordo com as respostas obtidas, a avaliação diagnóstica foi considerada importante e 

especialmente útil no início do ano letivo e de cada ciclo. De um modo geral, a informação da avaliação 

diagnóstica identifica as necessidades/dificuldades e interesses/expectativas dos alunos e serve para 

fundamentar as opções didáticas e metodológicas. A avaliação diagnóstica permite uma planificação mais 

adequada, a implementação de estratégias de diferenciação pedagógica e uma mais consolidada revisão de 

conteúdos. Houve nove respostas não identificando a realização de testes diagnósticos. 

 

Existe no grupo disciplinar uma preocupação com a dimensão estética dos materiais de apoio 

construídos. 

 
Respostas Um Dois Três Quatro Cinco 

Número de 

Respostas 

1 1 7 35 36 

 

 
Gráfico 28 – Existe, no grupo disciplinar, uma preocupação com a dimensão estética com os materiais construídos 
 



53 
 

Nas respostas obtidas, constata-se a valorização da dimensão artística dos materiais de apoio 

construídos, com incidência no cuidado com a elaboração e apresentação. 

 

5.1.4. Discussão de estratégias de diferenciação pedagógica 

 
Respostas Um Dois Três Quatro Cinco 

Número de 

Respostas 

2 1 13 28 35 

 
 

 
Gráfico 29 – O grupo disciplinar promove uma discussão das estratégias de diferenciação pedagógica 

 

Da análise do gráfico 29, conclui-se que há um número considerável de respostas que apontam para a 

discussão em grupo das estratégias de diferenciação pedagógica. 

5.1.5. Influência da reflexão crítica na prática profissional  

 
 
 

 
 

 
Gráfico 30 – A prática profissional é influenciada pela reflexão crítica produzida 

 
As respostas indiciam o reconhecimento da reflexão crítica como fator importante de uma boa prática 

profissional. Contudo, do inquérito não é possível concluir os momentos e os modos em que essa reflexão é 

produzida. 

 

Respostas Um  Dois Três Quatro Cinco 

Número de 

Respostas 

0 1 6 43 30 
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SUGESTÕES DE MELHORIA 

 Propõe-se a possibilidade de criar no horário dos docentes um tempo comum para a articulação entre 

ciclos/disciplina, bem como o reforço da articulação na gestão dos programas, por ano de 

escolaridade, ciclo e interciclos.  

 Reforçar a articulação inter e intradisciplinar na gestão dos programas, por ano de escolaridade, ciclo 

e interciclos; 

 

5.2.  Práticas de Ensino   

5.2.1. Adequação do ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos 

 
Os professores adequam a lecionação às caraterísticas dos alunos 
 

 
Respostas Um Dois Três Quatro Cinco 

Numero de 

Respostas 

0 0 1 34 46 

 
 
 

 
Gráfico 31 – Os professores adequam a lecionação às características dos alunos 

  

Da análise do gráfico 31, conclui-se que as respostas recolhidas apontam para a implementação 

muito significativa de práticas de ensino adequadas às capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos. 

5.2.2. Adequação dos apoios aos alunos 

 
As estratégias e atividades definidas nos Planos de Apoio são adequadas às necessidades dos alunos. 
 

Respostas Um  Dois Três Quatro Cinco 

Número de 

Respostas 

0 2 5 36 36 
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Gráfico 32 – As estratégias definidas nos planos de apoio são adequadas às necessidades dos alunos? 

 

Observando o gráfico 32, pode verificar-se que a maioria dos docentes considera que as estratégias 

definidas nos planos de apoio são adequadas às necessidades dos alunos, visando a superação das dificuldades 

identificadas. 

 

São aplicadas medidas de superação das dificuldades dos alunos 

 
Respostas Um Dois Três Quatro Cinco 

Número de 

Respostas 

0 1 3 44 32 

 
 

 
Gráfico 33 – São aplicadas medidas de superação das dificuldades dos alunos 

 

Das respostas dadas pelos inquiridos, constata-se um grande empenho dos docentes na adoção de 

medidas de superação de dificuldades. 
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 Medidas implementadas nas 38 turmas que responderam ao inquérito, tendo em conta as 

dificuldades diagnosticadas: 

             Quadro 30– Medidas de apoio ao sucesso 

Medidas de apoio ao sucesso Nº de 

alunos 

Acompanhamento individualizado na sala de aula 27 

Aula de apoio 30 

Acompanhamento ao estudo 10 

Sala de estudo 3 

Tutoria 3 

Intervenção dos SPO 12 

Apoio da Educação Especial 23 

     

     De acordo com o Quadro 30, verifica-se que, no Agrupamento, se recorre pouco às medidas “sala de 

estudo” e “tutoria”. 

 

Foram implementadas todas as medidas propostas pelo Conselho de Turma 

 
Escala: 1 2 3 4 5 TOTAL 

Nº  de 

respostas 

1 1 1 13 22 38 

 

2% 3% 3%

34%

58%

Foram implementadas todas as medidas propostas pelo Conselho de Turma?

1

2

3

4

5

 

Gráfico 34 – Foram implementadas todas as medidas propostad pelo Conselho de Turma? 

 

 O quadro 30 e o  gráfico 34 evidenciam que a grande maioria das medidas de apoio ao sucesso 

propostas pelos conselhos de turma foram implementadas. 

Em que medida as estratégias implementadas ajudaram os alunos a superar as dificuldades  

manifestadas: 

 

Escala: 1 2 3 4 5 TOTAL 

Nº  de 

respostas 

0 1 15 17 5 38 
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0% 3%

39%

45%

13%

Em que medida as estratégias implementadas ajudaram os alunos a superar 
as dificuldades  manifestadas

1

2

3

4

5

 
Gráfico 35 – Em que mediada as estratégias implementadas ajudaram a superar as dificuldades manifestadas 

 

O gráfico 35 demonstra que 97% dos diretores de turma que responderam aos inquéritos foram de 

opinião que as medidas e as estratégias propostas contribuíram para o sucesso educativo dos alunos. Salienta-

se que 58 % destes diretores de turma consideraram que as medidas implementadas foram bastante ou muito 

eficazes.  

 
O Diretor de Turma promove, entre os professores da turma, formas cooperativas de ajudar os alunos: 

 

0% 3%
10%

53%

34%

O Diretor de Turma promove, entre os professores da turma, formas 
cooperativas de ajudar os alunos

1

2

3

4

5

 
Gráfico 36 – O Diretor de Turma promove, entre os professores da turma, formas cooperativas de ajudar os 

alunos 

 

O gráfico 36 mostra que 97% dos diretores de turma que responderam aos inquéritos referem 

promover, entre os professores da turma, formas cooperativas de ajuda aos alunos. Ressalta que 89,2% 

avaliaram com Bom e Muito Bom a promoção de medidas cooperativas que contribuem para a superação das 

dificuldades dos alunos. 
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5.2.3. Alunos com necessidades Educativas Especiais (NEE) 

 
Numa perspetiva de “Escola para Todos”, privilegia-se a máxima inclusão do aluno com 

Necessidades Educativas Especiais e responsabiliza-se a Escola pela procura de respostas adequadas, baseada 

em critérios pedagógicos.  

Como se pode constatar no quadro 31, 132 alunos com necessidades educativas especiais 

frequentaram a Escola no ano letivo 2013/2014 e 137 alunos no ano letivo 2014/2015. 

Quadro 31– Alunos abrangidos pelo DL 3/2008 de 7 de janeiro 

 Jardins 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Vocacional Ens. 

Secund 

TOTAL 

2013/2014 0 32 22 47 0 30 132 

2014/2015 3 30 32 34 7 31 137 

(in Planeamento da Ação Estratégica de Promoção da Qualidade das Aprendizagens) 

              Quadro 32- Situação dos Alunos com NEE 

Níveis Total de 

Alunos 

Alunos 

NEE 

Dif. 

Comunicação/Linguagem/ 

Fala 

Domínio 

Cognitivo 

Multideficiência Outros 

Pré-

Escolar 

210 0 13 (81,25%) 0 0 3 

1º Ciclo 367 32 10 (31,25%) 14 5 3 

2º Ciclo 187 23 11 (47,8%) / 5 com Dislexia 12 0 0 

3º Ciclo 392 54 25 (46,29%) / 20 com Dislexia 20 7 2 

Ens. 

Sec/Prof 

320 25 15 (60%) / 2 com Dislexia 9 0 1 

TOTAL 1476 150  
(10,1%) 

74 (49,33%)/ 27 com Dislexia 55 12 9 

(in Planeamento da Ação Estratégica de Promoção da Qualidade das Aprendizagens) 

 

O Agrupamento tem uma elevada percentagem de alunos abrangidos pelo Decreto-Lei 3/2008 de 7 de 

janeiro pertencentes ao Domínio da Comunicação, Linguagem e Fala, distribuídos por todos os ciclos de 

ensino, onde se incluem os alunos que apresentam um quadro de Dislexia. Segue-se um número elevado de 

alunos que pertencem ao Domínio Cognitivo. Há também um número significativo pertencentes à 

multideficiência, razão pela qual funcionam no Agrupamento duas Unidades de Multideficiência, uma na 

Escola do 1º ciclo de Sátão e uma na Escola Básica Ferreira Lapa. 

Atendimento pelos serviços especializados  

 Segundo o inquérito distribuído à Técnica Especializada do Agrupamento, o número de alunos 

atendidos pelos Serviços Especializados de Apoio Educativo (Serviços de Psicologia e Orientação – SPO e 

Outros Serviços de Apoio - OSA) do Agrupamento nos anos letivos 2013/2014 e 2014/2015 foi de 141 alunos 

em cada ano. 

7  dos alunos  abrangidos pelo Decreto-Lei 3/2008 de 7 de janeiro foram acompanhados regularmente 

pelos SPO, em 2013/2014,  e 5, em 2014/2015. 
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Processo de referenciação 

De acordo com o inquérito dirigido ao Coordenador de Educação Especial, houve um número 

significativo de alunos referenciados para serem submetidos a uma avaliação especializada por uma equipa 

multidisciplinar: 22 alunos em 2013/2014 e 22 alunos em 2014/2015. 

 

Quem deu início ao processo de referenciação 

 

Encarregados de 

Educação 

Conselho de Turma/ 

Professor Titular/ 

Educador de Infância 

SEAE em conjunto 

com professor titular 

de turma/diretor de 

turma 

PsicoEscolhas, Centro 

Psicoterapêutico 

1 27 16 1 

 

 
Gráfico 37 – Quem deu início ao processo de referenciação 

 

O Coordenador da Educação Especial e a técnica do SPO foram inquiridos sobre quem costuma dar 

início ao processo de referenciação, constatando-se que 60% dos processos de referenciação são iniciados pelo 

Conselho de Turma, pelo Professor Titular de turma ou pelo Educador de Infância, seguindo-se os Serviços 

Especializados de Apoio Educativo em conjunto com o Diretor de turma ou professor titular de turma com 

36%. Os Encarregados de Educação e a PsicoEscolhas Centro Terapêutico representam 2%. 

 

 

 

 

 

Dos alunos referenciados e avaliados pela Equipa Multidisciplinar, nem todos são elegíveis para 

integrar o Decreto-Lei 3/2008, de 7 de janeiro. Em 2013/2014,  foram integrados  no Decreto-Lei 3/2008, de 7 

de janeiro 19 alunos e, em 2014/2015, 20 alunos. 

 

Do nº de alunos referenciados, quantos foram elegíveis para integrar o Decreto-Lei 3/2008, de 7 

de janeiro? 

2013/2014 2014/2015 

19 20 

Quadro 33 Alunos elegíveis para integrar o DL 3/2008 de 7 de janeiro  
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Quadro 34– Alunos abrangidos pelo DL 3/2008 de 7 de janeiro, acompanhados por técnicos exteriores à escola 

 
Dos alunos elegíveis, foram acompanhados por técnicos especializados exteriores à escola 

Ano letivo 2013/2014 Ano letivo 2014/2015 

Centro de Recursos para a Inclusão 

(CRI) 

 

 

Centro de Recursos para a Inclusão (CRI)  85 

PSINAPSES 23 PSINAPSES 13 

PSINERGIAS 7 PSINERGIAS 9 

Centro Hospitalar Tondela/Viseu  Centro Hospitalar Tondela/Viseu 86 

 

 
Gráfico 38 – Alunos acompanhados por técnicos exteriores à escola 

 
Pode verificar-se através do gráfico 38 que o Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) é quem traz à 

Escola o maior número de técnicos, para apoiar os alunos, seguindo-se do Centro Hospitalar Tondela/Viseu. 

Existem, ainda, dois Gabinetes privados que prestam apoio a um número significativo de alunos. 

 

Alunos com NEE transitados em 2014/2015 

 

 
Gráfico 39 – Alunos com NEE transitados em 2014/15 

(in Planeamento da Ação Estratégica de Promoção da Qualidade das Aprendizagens) 
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Dos alunos com NEE transitaram 88,8% no 1º Ciclo, 96% no 2º Ciclo e 90% no 3º Ciclo. A 

ineficácia das medidas de apoio é maior no 1º Ciclo, dado que nesta fase inicial da escolaridade 

muitos dos alunos não estão ainda devidamente referenciados. 

No ano letivo 2014/2015, 16 Alunos com NEE que não transitaram/ não foram aprovados. 

Questionou-se sobre as razões do insucesso dos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de 

janeiro, pois nem sempre as medidas que constam nos programas educativos individuais (PEI) são eficazes, na 

maior parte das vezes devido à falta de assiduidade, a interesses divergentes dos escolares, à falta de pré-

requisitos, à falta de acompanhamento no processo de ensino/aprendizagem pelos Encarregados de Educação 

e à falta de hábitos e métodos de trabalho. Algum deste insucesso está relacionado com alunos de etnia cigana 

que iniciam o ano letivo mais tarde do que os restantes alunos e terminam mais cedo, devido a trabalho 

sazonal dos pais noutros países ou em zonas distantes do Agrupamento. 

5.2.4. Metodologias  

 
Metodologias utilizadas na lecionação dos conteúdos programáticos. 

 
 

Respostas 

Exposição 

de 

Conteúdos 

 

TIC 

Novas 

Tecnologias 

 

MEM 

 

Manual 

Trabalho 

de Pares 

Fichas/ 

Exercícios 

Leitura 

textos/Doc. 

 

Outros 

 

Número 

de 

respostas 

33 21 21 20 19 15 15 11 43 

 

 

 
Gráfico 40 – Metodologias utilizadas na lecionação dos conteúdos programáticos 

 
Pela leitura do gráfico  nº 40, constata-se uma diversidade de metodologias utilizadas pelos 

professores para a lecionação dos conteúdos programáticos, destacando-se as ferramentas digitais e as 

metodologias ativas. 

Na resposta “Outros” incluem-se, com números residuais, o ensino individualizado, as aulas de 

reforço, os trabalhos de pesquisa, os debates, entre outros. 
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Estratégias/Instrumentos utilizados na consolidação das aprendizagens. 

 
Respostas Fichas de 

trabalho/Exercícios 

Resumos/Sínteses Apoio 

Individualizado 

Trabalho 

de 

Pares 

Oralidade Outros 

Número 

de 

respostas 

63 20 17 13 9 17 

 

 
Gráfico 41 – Estratégias/Instrumentos utilizados 

 

Da observação do gráfico nº 41, identificam-se as estratégias e instrumentos mais mobilizados para a 

consolidação das aprendizagens destacando-se a realização de fichas de trabalho e de exercícios. 

5.2.5. Acompanhamento e supervisão da prática letiva   

 
 

Respostas 

Reuniões de 

Grupo/ 

Departamento  

Final de 

Período/Ano 

 

Diário 

Pós-

Avaliação 

 

Informalmente 

Ações de 

Formação 

 

Outros 

Número 

de 

Respostas 

46 34 25 9 8 1 14 

 

 
Gráfico 42 – Momentos de análise e reflaxão crítica 

 

Muitos dos inquiridos revelam que os momentos de análise e reflexão critica têm lugar nas reuniões 

de grupo/departamento, para outros têm lugar no final do período/ano e para outros esses momentos são 
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diários. O que evidencia que os docentes do agrupamento têm consciência da importância da regularidade e 

constância da reflexão crítica sobre as práticas educativas para o desempenho profissional e para o sucesso 

escolar. 

 
Existe no grupo disciplinar o hábito de convidar um “amigo crítico” para assistir às aulas. 

 
Respostas Um Dois Três Quatro Cinco 

Número de 

Respostas 

39 8 11 7 1 

 

 

 
Gráfico 43 – Existe no grupo disciplinar, o hábito de convidar um “amigo crítico”  

 

Pelas respostas obtidas,  não há a prática de ter um “amigo crítico” a assistir às aulas. 

 

SUGESTÃO DE MELHORIA 

 Propõe-se o reforço das práticas emergentes de cooperação entre docentes. 

5.3.  Monitorização e Avaliação das Aprendizagens  

5.3.1. Diversificação das formas de avaliação 

 
Metodologias lecionadas na avaliação dos conteúdos programáticos 

 
 

Respostas 

AvaliaçãoDiag/Sum/For TPC/ 

Fichas 

Participação 

Oral 

Observação 

Diária 

Trabalho 

de Pares 

 

Leitura 

 

Outros 

Número 

de 

Respostas 

155 15 14 11 3 2 22 
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Gráfico 44 – Metodologias utilizadas na avaliação dos conteúdos lecionados 

 

Analisando o gráfico nº 44, verifica-se uma diversificação das formas de avaliação dos conteúdos 

lecionados:  

- Fichas/exercícios de verificação de conhecimentos; 

- Produções/trabalhos individuais e de grupo; 

- Fichas sumativas; 

- Exercícios de avaliação da oralidade/interação verbal; 

- Observação; 

- Questionamento oral dirigido. 

Como residuais aparecem a pesquisa, o registo individual, as grelhas de leitura, entre outros. 

 

5.3.2. Aferição dos critérios e dos instrumentos de avaliação 

 
De acordo com as respostas obtidas no questionário aos grupos de recrutamento destaca-se o seguinte: 

 
Os instrumentos de avaliação são adequados à avaliação dos conteúdos lecionados.  

 
Respostas Um Dois Três Quatro Cinco 

Número de 

Respostas 

0 0 2 32 46 
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Gráfico 45 – Os instrumentos de avaliação são adequados à avaliação dos conteúdos que foram lecionados 

 
A maioria dos inquiridos considera que os instrumentos de avaliação são adequados à avaliação dos 

conteúdos que foram lecionados, pois os critérios e instrumentos de avaliação têm vindo a ser aperfeiçoados. 

Os instrumentos e os critérios de avaliação fundamentam-se na especificidade das disciplinas, nos documentos 

orientadores do Agrupamento e nos documentos legais.  

5.3.3. Monitorização interna do desenvolvimento do currículo 

 
Atendendo ao que foi lecionado e avaliado o grau do cumprimento dos programas é considerado: 

 
Respostas Muito Satisfatório Satisfatório Pouco Satisfatório 

Número de Respostas 51 26 1 

 
 

 
Gráfico 46 – O grau de cumprimento dos programas é considerado… 

 
De acordo com as respostas obtidas no questionário, destaca-se um grau muito satisfatório do 

cumprimento dos programas.  

5.3.4. Eficácia das medidas de apoio educativo 

 

Reflexo das medidas de superação no aproveitamento/comportamento dos alunos 

 
Respostas Muito Satisfatório Satisfatório Pouco Satisfatório 

Número de Respostas 34 44 1 
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Gráfico 47 – As medidas de superação aplicadas têm reflexo no aproveitamento/comportamento dos alunos 

 

As medidas de superação aplicadas têm um reflexo satisfatório no aproveitamento dos alunos. 

Os dados constantes do gráfico 47 permitem concluir que as práticas de adequação do ensino às 

capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos conduzem à superação das dificuldades identificadas e 

ao incentivo à melhoria dos desempenhos. 

 

Apoios Educativos, atividades de enriquecimento curricular e projetos  

 
Quadro 35– Dados dos apoios educativos, atividades de enriquecimento curricular e projetos referentes ao 1º 

Período de 2013/2014 

 Ano letivo 2013/2014 

 

2º Ciclo 

 

3º Ciclo 

 

Secundário 

 

Planos 

PAPI 46 92  

PEI 18 31 4 

CEI 8  6 

Dificuldades 

diagnosticadas 

Português 

32 

 
102 8 

Inglês 27 75 17 

HGP 26 58 5 

Geografia  37  

Matemática 62 168 34 

C. Naturais 25 64 1 

E. Visual 2 4  

Fí Quimica  119 22 

Medidas 

implementadas 

Apoio ao Estudo 160 28  

Coadjuvância 20 0  

Apoio 

personalizado 
18 20 17 

Sala de Estudo  11 18 

Biblioteca 1 0 14 

Tutoria 9 2  

Acompanhamento 

EE 
23 30 21 

Responsabilização 

do aluno 
23 33 25 

Apoio psicológico 20 18  

Terapia da fala 2 9  

CPCJ 16 5 2 

Clubes/Projetos 

Clube de 

Matemática 
29 

1 

 
 

Parlamento dos 10   
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Jovens 1 

Amigos da 

Biblioteca 
4 

 

 

 

História e 

Geografia de 

Portugal 

11 

  

Cozinha 

Pedagógica 
1 

  

Reciclagem  1  

Clube Europeu  14 1 

Conc. Nac. 

Leitura 
 

 
1 

Desporto escolar 

Boccia 
15 

 

 
 

Futsal 43 18  

Ginástica 3   

Natação 
23 

1 

 
1 

Voleibol 8 17 2 

Ténis de mesa 6 5 1 

APAS 

Português 86 6 

Inglês 18 4 

História 2  

Geografia 14 7 

Matemática 129 105 

C. Naturais 2  

Fisico-química 8 4 

 

No ano letivo em curso, além dos Projetos supramencionados, os alunos também estiveram inseridos nos 

seguintes : 

 Clube de música  

 SPO- Orientação escolar  

 Youthstart  Entreprenvial  

  Biblioteca Escolar  

 Concurso Nacional de Leitura   

 Projeto + Contigo  

  Projeto “Ler para Viver +”  

 Etwinning  

 APPS For Good  

 “O Pequeno Grande”- Fundação Calouste Gulbenkian  

 

No inquérito aos Diretores de Turma, constatou-se que, em apenas duas turmas, foi desenvolvida uma 

atividade proposta pelos alunos: Assembleia de turma para discutir temas da atualidade.  

Pôde constatar-se que os alunos não propuseram atividades nas quais gostariam de participar. No 

entanto, por sugestão dos docentes, estiveram envolvidos num número significativo de projetos e atividades.
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6. LIDERANÇA E GESTÃO 

6.1. Monitorização das atividades da Gestão do Agrupamento  

 
Para monitorização das atividades da gestão foi efetuada a análise de conteúdo das questões abertas e 

afirmações apresentados no questionário aplicado às seguintes lideranças intermédias do Agrupamento de 

Escolas de Sátão: Coordenadores de Departamentos, Coordenadores de Diretores de Turma, Coordenadores 

de Estabelecimento, Delegados de Grupo, Coordenador Técnico e Encarregado dos Assistentes Operacionais. 

O instrumento aplicado neste estudo, o questionário, revelou-se útil para se monitorizar as atividades da 

gestão, pois acreditamos que o conhecimento das atitudes poderá ajudar a compreender o “quadro educativo” 

e, deste modo, delinear estratégias que possam contribuir significativamente para a construção de verdadeiras 

comunidades educativas.  

Desta análise constata-se que emergem três categorias associadas à supradita monitorização: Plano de 

Formação; Cultura e acessibilidade e Liderança de Topo. Os dados recolhidos através do questionário são 

apresentados em tabelas de referência (em números absolutos e percentuais) e em representação gráfica. Para 

melhor visualização dos resultados, os dados referentes às diferentes categorias são apresentados 

separadamente. A partir desta página, poderão ser verificados em tabelas e gráficos correspondentes a cada 

questão.  

                   Quadro 36– Plano de Formação 

 

Itens 

Sim Não 

N.º % N.º % 

1. Está organizado um Plano de Formação para pessoal 
docente e não docente? 

22 100 0 0 

1.1 - Nos diferentes departamentos foram identificadas as 
necessidades dos docentes, assistentes operacionais e 
assistentes técnicos? 

21 95,46 1 4,54 

1.2 - Os docentes, assistentes operacionais e assistentes 
técnicos consideram que a formação proposta ao longo 
dos dois últimos anos foi útil para o seu desenvolvimento 
profissional? 

16 72,73 6 27,27 

1.4 - A formação proposta é suficiente? 18 81,81 3 13,63 

1.5 - A mesma formação é adequada? 15 68,20 6 27,30 

 

Relativamente aos itens indicados podemos concluir que, no que respeita ao Plano de Formação deste 

Agrupamento de Escolas, a maior parte dos inquiridos nas diferentes lideranças intermédias respondeu 

afirmativamente às questões colocadas. No que se refere ao item 1.2 – “Os docentes, assistentes operacionais 

e assistentes técnicos consideram que a formação proposta ao longo dos dois últimos anos foi útil para o seu 

desenvolvimento profissional?” o mesmo registou, comparativamente a todos os outros, uma maior 

percentagem de respostas negativas, uma vez que os inquiridos consideram que “As necessidades de 

formação propostas pelo departamento não foram contempladas, por ausência de formador.” (Q3). Também 
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no item 1.5 – “A mesma formação é adequada?” se verificou um maior número de respostas negativas. De 

referir que nestes dois últimos itens (1.4 e 1.5) houve inquiridos não responderam. 

 

 No que diz respeito à categoria Cultura e acessibilidades foram encontradas quatro subcategorias: 

“recursos materiais e humanos”, “oportunidade de aprendizagens”, “inclusão” e “realidade social e 

ambiental”.  

 Quanto aos “recursos materiais e humanos” os inquiridos consideram que a escola “disponibiliza 

elevadores, acessos a todos os pavilhões com cobertura” (Q1), existindo “um ambiente acolhedor e que 

oferece segurança e estabilidade” (Q21), “os espaços e as pessoas são agradáveis” (Q3). Foi ainda 

mencionado que “a escola tem recursos materiais e humanos para potenciar a igualdade de oportunidades para 

todos” (Q2) o que vem comprovar a existência de “oportunidades de aprendizagem” que facilitam a 

obtenção do sucesso escolar dos alunos, uma vez que a “escola está sempre atenta e preocupada em promover 

as melhores oportunidades de aprendizagem para todas as crianças” (Q5), “criou cursos vocacionais e 

profissionais para assegurar a formação de alunos com dificuldades de aprendizagem e motivacionais” (Q9) 

para que, deste modo, os alunos tenham possibilidade de obter respostas às suas necessidades educacionais. 

As “oportunidades de aprendizagem” são, ainda, reforçadas pela existência de um “PAA diversificado” que 

“contempla atividades abertas a todos” (Q3) de modo a proporcionar aos alunos vivências variadas e 

enriquecedoras. Deste modo, a escola revela preocupação com a heterogeneidade de alunos que a frequenta, 

apresentando uma oferta variada de atividades capazes de dinamizar/motivar toda a população discente; “a 

escola, na medida do possível, disponibiliza atividades para cativar/envolver todos os alunos (clubes; 

bibliotecas, sala de estudo, sala de convívio …).” (Q15). Em relação à “inclusão” esta surge patenteada na 

“preocupação em dar resposta a todos os elementos independentemente das suas características (necessidades 

educativas, etnias…).” (Q11), bem como na “existência da Unidade de Multideficiência” e de “projeto de 

voluntariado com os alunos de CEI.” (Q18). Por fim, outra vertente que a escola tem, de igual modo, em 

conta, e se registou nesta análise, é a vertente da “realidade social e ambiental”. Foi referido pelos inquiridos 

que “a escola tem vindo a adaptar-se às diferentes realidades sociais existentes, interesses dos alunos e 

necessidades locais” (Q13), “possuindo condições físicas, sociais e ambientais adequadas para a população 

escolar” (Q10). A existência de parcerias com entidades, também vem comprovar a preocupação que a escola 

demonstra em trabalhar de forma articulada com o meio envolvente, “Cooperação com GNR, Bombeiros, 

CPCJ e Centro de Saúde” (Q16). Assim, a escola está atenta à sua realidade social e ambiental, utilizando-a 

em seu favor de modo a aumentar a sua capacidade de resposta face à diferente população estudantil.  
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          Quadro 37– Análise de conteúdos da cultura e acessibilidades  

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 
UNIDADES DE 

REGISTO 
UNIDADES DE CONTEXTO 

C
u

lt
u

ra
 e

 a
ce

ss
ib

il
id

a
d

e 

Recursos materiais e 

humanos 

Elevadores  

 

 

Acesso aos 

pavilhões 

“A escola disponibiliza elevadores, 

acessos a todos os pavilhões com 

cobertura”. Q1 

Ambiente 

acolhedor 

“Existe ambiente acolhedor e que oferece 

segurança e estabilidade.”Q21 

Oportunidades de 

aprendizagens 

 

Aprendizagens 

diversificadas 

“Criou cursos vocacionais e profissionais 

para assegurar a formação de alunos com 

dificuldades de aprendizagem e 

motivacionais.” Q9 

 

“A escola, na medida do possível, 

disponibiliza atividades para 

cativar/envolver todos os alunos (clubes; 

bibliotecas, sala de estudo, sala de 

convívio …).” Q15 

 

PAA diversificado 
“O PAA é diversificado e contempla 

atividades abertas a todos” Q3 

Inclusão 
Igualdade de 

oportunidades 

“Há uma preocupação em dar resposta a 

todos os elementos independentemente 

das suas características (necessidades 

educativas, etnias, …).” Q11 

“Projeto de voluntariado com os alunos de 

CEI.” Q18 

“Existência da Unidade de 

Multideficiência” 

Realidade social e 

ambiental 

Parcerias com 

entidades 

, “Cooperação com GNR, Bombeiros, 

CPCJ e Centro de Saúde” Q16 

Condições físicas, 

sociais e ambientais 

adequadas. 

“A escola tem vindo a adaptar-se às 

diferentes realidades sociais existentes, 

interesses dos alunos e necessidades 

locais.” Q13 

 

Considerando o estudo realizado em relação à Liderança de Topo, a análise de conteúdo das 

questões fechadas (afirmações) que constituem o inquérito foi feita tendo em conta a classificação atribuída, 

de acordo com a opinião dos inquiridos, a cada uma das afirmações apresentadas. Atente-se nos gráficos 

seguintes que traduzem os resultados obtidos para cada uma das afirmações avaliadas. 
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Afirmação 1 – “É importante que toda a comunidade seja envolvida no processo de autoavaliação da 

escola.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 

Relativamente à afirmação em estudo, pela observação do gráfico correspondente, podemos concluir 

que a maior parte dos inquiridos (68%) concorda totalmente que no processo de autoavaliação da escola esteja 

envolvida toda a comunidade. Dezoito por cento (18%) apenas concorda. Há inquiridos que discordam desta 

afirmação (9%), enquanto cinco por cento (5%) discorda totalmente. Todos os inquiridos manifestaram a sua 

opinião. 

 

 

Afirmação 2 – “O envolvimento parental é importante para a melhoria do desempenho escolar dos alunos.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

No que se refere ao papel do envolvimento parental na melhoria do desempenho escolar dos alunos 

todos os inquiridos são unânimes em concordar totalmente (100%) com a supradita afirmação. 

 

 

 

 

68%

18%

0% 9%

5%

Concorda totalmente

Concorda

Sem opinião

Discorda

Discorda totalmente

Gráfico 48 – Afirmação 1 

Gráfico 49 – Afirmação 2  
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Afirmação 3 – “A liderança de topo promove o respeito pela diversidade dos membros da comunidade 

escolar.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Verifica-se que metade dos inquiridos (50%) concorda totalmente com a afirmação, (41%) apenas 

concorda e (9%) não tem opinião. Nenhuns dos inquiridos discordou ou discordou totalmente da afirmação 

(0%). 

 

 

Afirmação 4 – “A liderança de topo promove o envolvimento de todos os membros da comunidade escolar 

nos processos de mudança.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Observa-se que (50%) dos indagados concorda totalmente com a afirmação e (32%) apenas concorda. 

Dezoito por cento (18%) dos inquiridos não tinham opinião. Nenhum discorda ou discorda totalmente. 

 

 

50%

32%

18% 0%0%
Concorda totalmente

Concorda

Sem opinião

Discorda

Discorda totalmente

Gráfico 50 - Afirmação 3 

Gráfico 51 - Afirmação 4 
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Afirmação 5 – “A liderança de topo promove a inclusão de todos os alunos.” 

 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
No âmbito desta afirmação concluiu-se que a grande maioria dos inquiridos concorda totalmente com 

a mesma (64%) e (32%) concorda. Nenhum inquirido discorda ou discorda totalmente, sendo que (4%) não 

tem opinião. 

 

Afirmação 6 – “A liderança de topo faz a monitorização dos resultados escolares dos alunos.” 

 

77%

18%

5%

0%0%
Concorda totalmente

Concorda

Sem opinião

Discorda

Discorda totalmente

 
Gráfico 53 - Afirmação 6 

 
Em relação à afirmação em estudo, a maioria dos inquiridos (77%) concorda totalmente e (18%) 

concorda. Cinco por cento (5%) não tem opinião e nenhum inquirido discorda ou discorda totalmente da 

afirmação. 

64%

32%

4%

0%0%
Concorda totalmente

Concorda

Sem opinião

Discorda

Discorda totalmente

Gráfico 52 - Afirmação 5 
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Afirmação 7 – “A liderança de topo está focada nas oportunidades do contexto.” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pouco mais de metade dos inquiridos (55%) concorda com a afirmação, (41%) concorda e (40%) 

manifestou não ter opinião. Nenhum dos inquiridos discorda ou discorda totalmente com a afirmação. 

 

Afirmação 8 – “A liderança de topo está focada nas dificuldades/constrangimentos do contexto.” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Quarenta e seis por cento (46%) dos inquiridos concorda totalmente, (45%) concorda e (9%) sem 

opinião. Nenhum inquirido discordou ou discordou totalmente da afirmação. 

 

55%
41%

4%

0%0%
Concorda totalmente

Concorda

Sem opinião

Discorda

Discorda totalmente

46%

45%

9%

0%0%
Concorda totalmente

Concorda

Sem opinião

Discorda

Discorda totalmente

Gráfico 54 - Afirmação 7 

Gráfico 55 - Afirmação 8 
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Afirmação 9 – “A liderança de topo utiliza os dados junto da comunidade escolar para tomar 

decisões adequadas às necessidades.” 

 
                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Metade dos inquiridos (50%) revela concordar com a afirmação; (45%) concorda totalmente e (5%) 

não tem opinião. Nenhum inquirido discorda ou discorda totalmente. 

 

Afirmação 10 – “A liderança de topo promove expetativas elevadas junto da comunidade escolar.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Em relação à afirmação 10, a maior parte dos inquiridos concorda totalmente (36%); (32%) concorda 

e (32%) não tem opinião. Nenhum inquirido discorda ou discorda totalmente. 

Afirmação 11 – “A liderança de topo envolve as parcerias na valorização da aprendizagem.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45%

50%

5%

0%0% Concorda totalmente

Concorda

Sem opinião

Discorda

Discorda totalmente

 

50%
41%

9%

0%0%
Concorda totalmente

Concorda

Sem opinião

Discorda

Discorda totalmente

Gráfico 56 - Afirmação 9 

Gráfico 57 - Afirmação 10 

Gráfico 58 - Afirmação 11 
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Metade dos inquiridos concorda totalmente (50%); (41%) concorda e (9%) não tem opinião. Nenhum 

inquirido discorda ou discorda totalmente da afirmação. 

 

Afirmação 12 – “A liderança de topo reforça os sucessos alcançados pelos diversos membros da 

comunidade escolar.” 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Metade dos inquiridos (50%) concorda com a afirmação, (36%) concorda totalmente e (14%) não tem 

opinião. Nenhum inquirido discorda ou discorda totalmente da afirmação. 

 

Interpretação e discussão dos resultados 

 
 Os resultados obtidos permitem conhecer a posição atitudinal dos inquiridos face às atividades da 

liderança e gestão do Agrupamento de escolas. Antes de mais, parece existir uma atitude muito positiva 

perante a atividade desenvolvida, uma vez que, de maneira geral, a maior parte dos inquiridos concorda ou 

concorda totalmente com as afirmações apresentadas ao longo do questionário.  

 Os diversos papéis assumidos pelos diferentes agentes sociais, bem como a relação que estes 

desenvolvem com a escola, fundamentam a avaliação com uma fonte rica de informação acerca da qualidade 

das instituições mas, também, como um meio de controlo social da educação. A existência de relações 

harmoniosas entre a escola e a comunidade assenta na capacidade de comunicação e entendimento dos 

diversos intervenientes (afirmação 1). A participação da família reflete a importância do seu envolvimento a 

nível de desenvolvimento de competências académicas. Evidenciou-se claramente que o envolvimento 

parental tem um efeito direto e positivo no desempenho escolar dos alunos (afirmação 2). Assim, a escola 

enquanto agente social, não é suficiente para desenvolver todo o conjunto de funções educativas necessárias 

para o progresso integral dos alunos. Requer por isso, uma interação formativa com a família e uma interação 

cultural ampla com a comunidade social em que está inserida (afirmação 11). 

Há uma liderança que promove a melhoria dos níveis de desempenho escolar dos alunos (afirmação 

6), da qualidade do ensino e aumento do sucesso escolar (afirmação 7). Visando uma melhor integração de 

todos os alunos, a escola é um espaço de encontro de experiências conhecimentos, partilha e negociação entre 

os seus vários intervenientes educativos, criando novas prioridades e oportunidades para todos (afirmação 5). 

Junto da comunidade escolar, a liderança promove um elevado nível de expetativas a respeito da possibilidade 

de melhoria contínua do seu trabalho e dos bons resultados na promoção das aprendizagens dos alunos e na 

36%

50%

14%
0%0%

Concorda totalmente

Concorda

Sem opinião

Discorda

Discorda totalmente

Gráfico 59 - Afirmação 12 
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sua formação (afirmação 10). O sucesso escolar, preconizado no projeto educativo, a recolha e o tratamento de 

dados, referentes às classificações internas e externas obtidas pelos alunos e às taxas de conclusão e de 

transição, efetuados pela equipa de autoavaliação, e os procedimentos regulares de análise e de reflexão, por 

parte dos órgãos de direção, administração e gestão e das estruturas de coordenação educativa e supervisão 

pedagógica, possibilitam a definição de estratégias de superação das dificuldades identificadas (afirmação 9). 

A existência da visão de uma liderança distribuída promove com eficácia a responsabilização de todos 

os membros, tornando a escola mais democrática, (afirmação 3). Esta abertura à liderança “coletiva” 

(envolvimento de todos os membros da comunidade escolar) pode ser um motor impulsionador da 

mobilização de todos os membros da comunidade escolar na construção de uma escola com maior qualidade 

educativa (afirmação 4). O reconhecimento conjunto dos sucessos alcançados reforça o facto de que o 

desempenho extraordinário resulta do esforço de muitas pessoas. Estão instituídos prémios que distinguem os 

alunos que se evidenciam em diferentes âmbitos, salientando-se, principalmente, para os três ciclos do ensino 

básico e secundário, os quadros de mérito e excelência. Ao formalizar de forma visível e num contexto de 

grupos as conquistas e os sucessos, a liderança cria uma comunidade e alimenta o espírito de equipa 

(afirmação 12). A liderança está atenta às necessidades e problemas e do contexto, diversificando a oferta 

educativa e o alargar da rede de parcerias, procurando, assim, soluções inovadoras (afirmação 8). 

A liderança não cabe só ao líder maior do grupo, mas a todos. Cada um é líder de si mesmo. Há 

pessoas que lideram um grupo, outros o seu próprio trabalho e as suas próprias ações, mas incluída neste 

entrelaçado estão as relações interpessoais, o grande desafio para todas as organizações. (Duque, 2009). 

 

PONTOS FORTES 

 

 A diretora, coadjuvada por uma equipa colaborativa, exigente e persistente, assume uma liderança 

forte e democrática, humanista e acessível, mobilizando e motivando através da promoção da 

autonomia e responsabilidade por parte de todos.  

 A existência de parcerias e protocolos fortalece as relações institucionais com outras entidades, 

mobilizando-as para a vida escolar, com benefícios na qualidade do processo educativo, bem como na 

procura de soluções inovadoras para os problemas e necessidades. 

 A valorização dos sucessos das crianças e alunos tem forte expressão nos prémios que distinguem os 

alunos que se evidenciam em diferentes âmbitos, bem como na exposição de trabalhos e em diversos 

projetos e concursos em que participam. 

PONTOS FRACOS 

 

 Embora o Agrupamento proceda ao levantamento das necessidades de formação e incentive a 

qualificação e o desenvolvimento profissional, as necessidades nem sempre são contempladas por não 

se realizarem as ações de formação por ausência de formador.  
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SUGESTÕES DE MELHORIA 
 

 O Agrupamento deve contemplar as necessidades de formação existentes, promovendo e/ou 

divulgando a realização de ações de formação específicas. 

 

6.2. Funcionamento Global do Agrupamento 

 

6.2.1. Análise da Monitorização da Satisfação Global da Comunidade Escolar 

 
Numa perspetiva de desenvolvimento organizacional, a avaliação faz sentido se for consequente, ou seja, 

se dela se retirarem dados ou conclusões que permitam de alguma forma perceber os pontos fracos e pontos 

fortes da organização para, com esse conhecimento, se poderem introduzir melhorias. 

Foi efetuada a análise de conteúdo das questões abertas do questionário aplicado aos Alunos (cf. 

Quadro 38), Encarregados de Educação (cf. Quadro 39), Assistentes Operacionais (cf. Quadro 40) e 

Professores (cf. Quadro 41) das várias escolas que constituem o Agrupamento, para monitorização 

da satisfação global da comunidade escolar. Através desta análise pôde constatar-se que emergiram 

três categorias associadas à satisfação dos vários inquiridos: aspetos positivos, aspetos negativos e 

sugestões de melhoria. Os resultados das três categorias podem encontrar-se através da leitura dos 

quadros 38, 39, 40 e 41. 
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ALUNOS 

Áreas Aspetos Positivos Aspetos Negativos Sugestões de Melhoria 

Receção /Portaria 

 

 

- vigilância permanente 

- simpatia do funcionário 

- controlo eficaz do serviço da manhã 

- abrir cedo 

- não deixar entrar estranhos 

- controlo informático das entradas e saídas  

- por vezes, a vigilância é pouco rigorosa 

nos intervalos e a partir da hora do almoço 

- não uniformização de procedimentos 

quanto à saída dos alunos que não têm 

autorização de saída 

- falha nos cartões de substituição 

- bancos só para o 1º ciclo (EBIFA) 

- por vezes, há confusão à saída 

- erros no sistema informático 

- os adultos a fumar são um mau exemplo 

- câmaras 

- colocar um sistema eletrónico de 

abertura da entrada dos alunos 

- mais torniquetes 

- atualização das inscrições das 

disciplinas para deixarem sair os 

alunos não inscritos 

- mais funcionários à saída 

- melhorar o sistema informático 

Secretaria  

 

 

- atendimento  

- organização 

- simpatia 

- espaço 

- muito útil 

- falta de trocos 

- atendimento lento 

- funcionários pouco simpáticos 

- falhas no programa 

- só 2 dias de presença na EBIFA 

- nem sempre se consegue resolver os 

problemas apresentados 

- alargar o horário de funcionamento 

no final da tarde  

- estar aberta à hora de almoço (F. 

Lapa) 

Cantina  

 

  

- controlo do cartão 

- organização do serviço 

- simpatia 

- atendimento 

- o facto de perguntarem sempre aos alunos 

se querem mais 

- controlo daquilo que os alunos comem 

- grande variedade de saladas/fruta 

- boa comida 

- espaçosa e limpa 

- rapidez no atendimento 

- funcionamento da fila (falta de controlo, 

desorganização) 

- doses pequenas 

- fraca qualidade das batatas/dos 

ingredientes 

- ementa pouco variada 

- confeção da comida 

- comida fria por estar exposta 

- às vezes, às 13.30h, já não há sobremesa 

à escolha 

- a sopa deveria ser opcional 

- barulho 

- vários tabuleiros partidos 

- só existe uma entrada e uma saída / 

espaço apertado 

- mais variedade de fruta 

- rever as ementas 

- mais mesas 

- outra máquina de água 

- não servir batatas cozidas 

- mais funcionários para controlar 

- entrada por turma 

- fornecer sumo natural por um 

pagamento extra 

Bar/Bufete  

 

- qualidade dos produtos 

- variedade dos produtos 

- fecho à hora do almoço 

- atendimento lento 

- mais funcionários 

- para tornar o serviço mais célere, 

Quadro 38 – Funcionamento global do Agrupamento – Monitorização da satisfação global dos alunos 
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  - simpatia da funcionária 

- comida pode ser aquecida e prensada 

- preços acessíveis 

- tostas 

 

- falta de respeito/controlo na fila 

- quantidade insuficiente, a algumas horas 

- encerra cedo 

- lancheiras 

- croissants 

criar 2 filas para o cartão 

- alargar o horário de funcionamento 

- sistema de senha para atendimento 

- ter sandes com alface 

Papelaria  

 

 

- simpatia 

- variedade de produtos 

- atendimento 

- bons preços 

- fácil acesso 

- pouca diversidade 

- por vezes, está fechada 

- incumprimento do horário, por vezes 

- falta de troco 

- preço elevado das folhas de teste 

- garantir a presença de um 

funcionário; nos intervalos, ter 2 

funcionários 

- deveria haver mais variedade 

Espaços físicos  

 

 

- espaços desportivos 

- cobertos de ligação aos pavilhões 

- polivalente acolhedor e espaçoso 

- espaços exteriores 

- limpeza 

- salas quentes 

- árvores e vegetação 

- bem cuidados 

- limpeza 

- aquecimento tardio do polivalente 

- piso escorregadio e perigoso quando 

chove 

- falta de cobertura a partir da portaria 

- chove nas salas e no polivalente 

- poucos caixotes do lixo 

- casas de banho com poucas condições 

- bancos desconfortáveis nos laboratórios 

- alguns alunos passam pelas grades 

- pouca pressão da água nos balneários 

- mudar as redes do campo 

- permitir o acesso aos blocos nos 

intervalos 

- mais mesas no exterior 

- maior vigilância 

- rede de voleibol no campo exterior 

- mais baloiços 

- campo relvado 

- balizas com rede 

- aquecimento do pavilhão desportivo 

- melhorar o piso dos campos 

- construir um coberto na paragem do 

autocarro junto ao pavilhão (F. Lapa) 

- arranjar as casas de banho 

Equipamentos e 

Recursos   

 

 

- falta de mesa de matraquilhos 

- material desportivo pode ser requisitado 

- projetor nas salas 

- o aquecimento é bom 

- impossibilidade de utilização da sala 33 

para lazer 

- equipamento antiquado 

- falta de lâmpadas em algumas salas 

- problemas com a Internet/rede 

- os urinóis masculinos, no ginásio, não 

têm privacidade 

- PC em mau estado 

- material de educação física em mau 

estado 

- computadores lentos 

- projetores com fraca qualidade de 

- mais mesas de ping-pong 

- utilização de manuais interativos, 

digitais e tabletes (ficaria mais barato e 

pouparia o ambiente) 

- melhorar o aquecimento do pavilhão 

desportivo 

- melhorar os balneários e WC 

- comprar computadores 

- colocar matraquilhos 

- funcionamento da rádio 

- melhorar o acesso à Internet 

- substituição dos aquecedores 
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visualização 

- falta de retroprojetor na sala 10 

- Internet lenta 

- giz fraco 

- portáteis obsoletos 

- falta de canetas para escrever no quadro 

branco 

- máquina de tirar senhas desligada 

- mesas e cadeiras riscadas e com 

pastilhas 

- algumas portas estragadas 

- falta de comando na sala 22 (F.Lapa) 

- fraco aquecimento 

- estores danificados 

- água acastanhada 

Funcionamento dos 

Pavilhões  

 

 

- gimnodesportivo 

- controlo eficaz 

- chove no pavilhão 3 

- piso do gimnodesportivo perigoso 

- limitação das entradas nos pavilhões 

para aceder aos cacifos 

- pouco tolerância 

- às vezes, há barulho e isso perturba a 

realização de teste 

- os coletes usados cheiram mal 

- limpezas durante o tempo de aulas 

- ter acesso permanente aos pavilhões 

- mudança de funcionários 

- mudança dos cacifos 

- haver chaves de substituição para não 

se perder tempo à espera da abertura 

das salas 

- arranjar o telhado 

Professores / 

Educadores  

 

 

- exigentes (puxam pelos alunos) 

- simpáticos 

- bons conhecimentos 

- dispostos a ajudar 

- boa relação alunos/professores 

- prestáveis 

- cumpridores no horário 

- faltam pouco 

- ensinam bem 

- preocupados com os alunos 

- competentes 

- alguns professores são pouco cuidadosos 

no modo como se dirigem aos alunos 

- pouca utilização dos manuais 

- utilização de telemóvel em sala de aula 

- explicação pouco prática da matéria 

- muitos trabalhos de casa 

- alguns professores deveriam impor mais 

respeito 

- testes seguidos 

- muitos professores com mais de 50 anos 

- não devem ter “favoritos” 

- maior recurso aos manuais 

- devem motivar mais os alunos 

- mais aulas de revisão de conteúdos e 

treino 

- menos trabalhos de casa em época de 

testes 

- professores mais jovens 

- solicitar maior intervenção dos 

alunos no quadro 

Coordenadores  

 

- simpatia 

 

- ser mais imparcial 

- o gabinete está muitas vezes fechado 

- indicar aos alunos quem são os 

coordenadores 
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 - passar inquérito a nível de escola 

com propostas de melhoria 

Alunos  

 

 

- camaradagem 

- boa higiene pessoal 

- bom ambiente 

- aplicados 

- determinados 

- disciplina satisfatória 

- solidários 

- a maioria é educada 

- asseados 

- falta de respeito pelos mais novos 

- não participam ou participam pouco nas 

atividades extracurriculares 

- mal comportados 

- alunos do vocacional são maus exemplos 

- barulhentos 

- nem sempre cumprem as regras 

- alguns estão distraídos na sala de aula 

- alguns alunos não respeitam os 

funcionários 

- os mais velhos devem respeitar os 

mais novos 

- mais processos disciplinares 

- melhorar o comportamento 

- ter mais respeito pelo material da 

escola 

Direção  

 

 

- resolução eficaz de problemas  

- compreensão 

- responsável 

- simpáticos 

- acessíveis 

- recetivos 

- ausência a certas horas 

- perdoam demasiado a determinados 

alunos que são reincidentes nos 

comportamentos disruptivos / brandos a 

castigar quem não cumpre as regras 

- comunica pouco com os alunos / falta de 

interação com os alunos 

- mau atendimento 

 

Atividades de 

Complemento 

Curricular 

 

- desporto escolar com oferta variada 

- aprendizagem profícua 

- benéficas 

- Escola Aberta 

- convívio entre escolas 

- enriquecedoras 

- poucas 

- pouco material 

- mais dias com atividades 

- horários incompatíveis 

- futsal na secundária 

- mais oferta e horários mais flexíveis 

- mais atividades ao ar livre 

- criar um clube de dança 

Atividades de 

Acompanhamento e 

Apoio à Família  

- Cabaz de Natal 

- Loja solidária 

  

Atividades de 

Enriquecimento 

Curricular  

- aulas de apoio ajudam a superar 

dificuldades 

- variedade de clubes 

- falta de assiduidade às aulas de apoio 

- pouco escolha/oferta (teatro e música) 

- mais visitas de estudo 

Transportes  

 

 

- cómodos e pontuais 

- gratuitos 

- segurança 

- espera dos alunos junto à entrada da escola 

- o ar condicionado 

- atitude de alguns motoristas 

- atrasos / falta de pontualidade 

- alguns autocarros degradados 

- incumprimento dos horários 

- local de paragem perigoso 

- melhoria dos autocarros 

- cumprir os horários 

- melhorar os horários 

- coberturas nos locais de acesso 

- maior controlo 
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- alunos em pé / falta de lugares vagos 

- pouco conforto 

- alterar circuitos 

Assistentes 

Operacionais 

 

 

- simpatia 

- prestáveis 

- gestão do acesso aos pavilhões 

- diferenciação no tratamento dos alunos 

- dualidade de critérios com os alunos 

- falta de cumprimento do horário 

estabelecido 

- não acompanhamento dos alunos nos 

intervalos 

- mais vigilância dos espaços  

- controlo do barulho 

Comunicação Interna 

 

 

- organização eficaz 

- email institucional 

- página da escola 

- a rádio não se ouve  

Comunicação Externa 

 

- eficaz 

- página da escola 

  

Página da Internet 

 

 

- atual 

- organizada 

- eficaz 

-  informativa 

- bem estruturada 

- não dá para desmarcar as senhas 

- pouco apelativa 

- de difícil consulta 

- logótipo parecido ao da Câmara 

- novo modelo de apresentação 

Divulgação da 

Informação 

 

 

- explícita - pouco antecedência 

- poucos veículos de divulgação 

- não se faz uso dos espaços de divulgação 

no polivalente 

- divulgação deficiente 

- nem todos têm acesso à Net em casa 

- APP da escola 

- afixar em todos os pavilhões 

- melhorar a divulgação atempada da 

informação 
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ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Áreas Aspetos Positivos Aspetos Negativos Sugestões de Melhoria 

Receção /Portaria 

 

 

- segurança - 

- competência 

- bom atendimento 

- simpatia e educação dos funcionários 

- bom funcionamento 

- disponibilidade 

- eficiência 

- presença permanente 

- existência de portaria fechada 

 

 

 

- entrada e saída das crianças efetuada 

pela porta da frente da escola 

- portaria demasiado pequena para a 

saída dos alunos 

- confusão na hora de saída (Eb1 Sátão) 

- falta de controlo na entrada e saída dos 

alunos 

- dificuldade nos telefonemas  

- deixar sair os alunos sem autorização 

- regras de saída diferentes 

- demora na abertura do portão (EBFL) 

- não possui portaria e o pavimento não 

é antiderrapante (JI Sátão) 

- mais vigilância com presença permanente 

de alguém 

- controle nos dois portões (EBFL) 

- respeitar a autorização dos EE 

- alargar a entrada (secundária) 

- sistema de campainha num dos portões (JI 

Abrunhosa) 

- criar um lugar de estacionamento reservado 

a veículos de transporte escolar, para garantir 

a segurança dos alunos na entrada e saída (JI 

Sátão) 

 

 

Secretaria  

 

 

-  atendimento 

- simpatia  

- profissionalismo 

- eficiência 

- disponibilidade 

- rapidez no tratamento das questões 

 

- distância entre as pessoas para resolver 

os problemas 

-inexistência de identificação dos 

assuntos tratados por cada funcionário 

- funcionamento diário da secretaria, 

pelo menos uma parte do dia (EBIFA) 

- deslocação à escola sede (1º ciclo) 

- haver um gabinete de apoio na própria 

escola (EB1) 

- colocação de placas de identificação dos 

assuntos tratados por cada funcionário 

- funcionamento diário da secretaria, pelo 

menos uma parte do dia (EBIFA) 

 

Cantina  

 

  

- bom funcionamento 

- acompanhamento das crianças 

- refeição variada e completa 

- aquisição de regras de estar à mesa 

- boa confeção 

- ementas variadas e equilibradas 

- simpatia e disponibilidade das 

funcionárias 

- mobiliário adequado em bom estado de 

conservação (JI Sátão) 

 

 

- confeção das ementas (1º ciclo) 

- muito barulho durante as refeições 

- comida fria 

- cantina separada do edifício escolar 

(Eb1 Abrunhosa) 

- mobiliário velho, degradado e 

insuficiente 

- pouca variedade de ementas 

- falta de qualidade de alguns produtos 

- por vezes, os alunos têm de esperar por 

já não haver comida 

- não existe separação entre a 

receção/entrada e o local das refeições 

- preparar as refeições na escola 

- servir as refeições mais quentes 

- diversidade na alimentação 

- o fornecimento da comida poderia ser 

efetuado pela cantina da Ferreira Lapa 

 (EB1 Sátão) 

- acesso coberto 

- novo mobiliário 

- variar as ementas 

- mais funcionários na hora de almoço 

- criar uma divisória entre ambos os espaços 

para tornar o espaço íntimo/reservado e com 

condições acústicas (JI Sátão) 

Quadro 39– Funcionamento global do Agrupamento – Monitorização da satisfação global dos encarregados de educação 
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(JI Sátão) 

- entrada das refeições pela porta 

principal/acesso comum (JI Sátão) 

- quebra de regras de higiene e 

segurança alimentar no serviço da 

refeição (JI Sátão) 

- abrir porta de acesso rápido e específico à 

copa (JI Sátão) 

 

 

 

Bar/Bufete  

 

  

- flexibilidade, os alunos podem levar 

lanche de casa e pedir para aquecer 

(EBIFA) 

- vários produtos com qualidade 

- simpatia 

-eficácia 

- preços acessíveis 

-  número reduzido de funcionários 

- sistema informático lento 

- muito tempo de espera e fila, os alunos 

atrasam-se para as aulas 

- iluminação inadequada (JI Sátão) 

 

- o bar havia de estar sempre aberto até às 17 

horas 

- operacionalizar melhor os recursos 

- aumentar o número de funcionários 

- substituição das luminárias por 

equipamentos que aumentem os níveis de 

segurança dos utilizadores (JI Sátão) 

Papelaria  

 

 

- simpatia 

- variedade e qualidade de produtos 

- atendimento 

- bons preços 

- funcional 

 

 

 

- simpatia 

- tempo de espera  

- por vezes, está fechada 

- incumprimento do horário, por vezes 

- pouca variedade de material 

- falta de alguns materiais 

 

- mais empenho e simpatia por parte dos 

funcionários 

- devia abrir um pouco antes das 08h30 e 

fechar depois das 12h00 

- espaço maior 

- mais um funcionário no atendimento aos 

alunos 

- mais variedade de material 

Espaços físicos  

 

 

- arranjados 

- limpos 

- adequação dos materiais 

- bastante espaço que permite brincar 

com qualidade 

- acolhedores 

- confortáveis  

- bons  

- espaçosos 

- bom estado do parque 

infantil/equipamentos adequados (JI 

Sátão) 

 

 

 

 

- aparente segurança 

- falta sala polivalente 

- falta de espaço exterior coberto 

- pouca isolação no coberto 

- existência de muitas pedras e gravilha 

nos locais onde andam as crianças (Eb1 

Sátão) 

- falta de manutenção e material (EB1 

Abrunhosa) 

- pouco espaço no intervalo quando 

chove 

- muito pobre, pois não tem qualquer 

equipamento para os alunos brincarem 

(EB1 Rãs) 

- segurança 

-gravilha existente na entrada principal 

- espaço exterior coberto 

- sala extra de atividades para quando está 

mau tempo 

- mudança de alguns pavimentos 

- proteger o coberto da entrada do frio e da 

chuva (EB1 Sátão) 

- aplicação de um coberto na zona exterior 

- melhorar o campo de futebol – relva (EB1 

Sátão) 

- aumentar a manutenção dos espaços 

exteriores, disponibilizar mais material 

(mesas, cadeiras, aquecedores), reparação do 

telhado, janelas e salamandras 

(EB1Abrunhosa) 

- construção de uma zona coberta que 

permita a passagem da escola para a cantina 
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(JI Cruz) 

- espaço fechado reduzido em dias de 

chuva (JI Abrunhosa) 

- acesso às casas de banho (JI Casal de 

Cima) 

- limpeza/manutenção do jardim frontal 

(JI Sátão) 

- varanda sem barreira de proteção de 

segurança adequada (JI Sátão) 

 

(EB1Abrunhosa)  

- a precisar de melhorias ao nível dos espaços 

verdes (EB1 Casal de Cima) 

- melhorar a segurança nos espaços exteriores 

- colocar uma cobertura desde as portarias à 

entrada do pavilhão 

- tomar medidas em relação às árvores altas 

que colocam em perigo crianças e edifício (JI 

Cruz) 

- colocar pavimento na frente da escola, por 

causa da lama (JI Abrunhosa) 

- obras para não irem à rua para ter acesso às 

casas de banho (JI Casal de Cima) 

- criação de um recreio coberto (JI Sátão) 

- aplicação de uma vedação/gradeamento na 

varanda (JI Sátão) 

Equipamentos e 

Recursos   

 

 

- diversidade 

- qualidade 

 - mobiliário que permite situações 

lúdicas e bons recursos audiovisuais (JI 

Sátão) 

 

- algum material estragado 

- máquina de passar o cartão muitas 

vezes avariada 

- equipamento lento 

- alguns computadores avariados 

- às vezes a máquina de tirar senhas não 

funciona bem 

- não há rede de voleibol 

- aquecimento muitas vezes não é ligado 

- a máquina não pode carregar dinheiro 

- pouco material informático (JI) 

- material escolar com contribuição dos 

EE e épocas festivas apoiadas pela junta 

de freguesia (JI Sátão) 

 

- reparar o material logo que necessário 

- melhorar o aquecimento do pavilhão 

desportivo 

- melhorar os balneários e WC 

- comprar computadores 

- melhorar o acesso à Internet 

- apetrechar os JI com mais computadores e 

material interativo 

- maior intervenção do Agrupamento nas 

despesas do JI (JI Sátão) 

- necessidade de atualização dos 

equipamentos TIC (JI) 

 

Funcionamento dos 

Pavilhões  

 

 

- organizado 

- bom  

- adequado 

 

- ruído no gimnodesportivo 

- falta de ligação da escola ao pavilhão 

desportivo e de natação 

- falta de funcionários  

- limitação das entradas nos pavilhões 

para aceder aos cacifos 

- colocar materiais que reduzam o ruído no 

gimnodesportivo, em alturas de maior 

concentração das crianças 

- a escola deveria estar interligada ao 

pavilhão desportivo e de natação 

- ter acesso permanente aos pavilhões 
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- pouca tolerância 

Professores / 

Educadores  

 

 

- exigência 

- responsabilidade 

- profissionalismo 

- simpatia 

- disponibilidade  

- bom relacionamento  

- empenho  

- dedicação  

- motivação 

- disciplina 

- atenciosos 

- eficácia 

- competência 

- conhecedores do meio e família dos 

alunos (JI) 

- organização 

- bom desempenho 

- falta de professores nas AEC’s 

adequados às necessidades (1º ciclo) 

- desmotivação 

- mandam muitos trabalhos e deviam 

deixar os alunos ir à casa de banho  

-falta de professores 

- mais diversidade na maneira de dar as 

aulas 

- por vezes os professores não tratam os 

alunos da mesma maneira  

- um pouco de falta de compreensão e 

demasiados trabalhos de casa 

- horário de atendimento disponibilizado 

(JI Sátão) 

 

- professores nas AEC’s adequados às 

necessidades (1º ciclo) 

- serem justos e motivarem-se para motivar 

os alunos 

- colocar mais professores 

- dar a matéria através de outros meios sem 

ser o ler e o escrever 

- acompanhar mais de perto as necessidades 

dos alunos 

- igualdade de tratamento praticada pelo 

Agrupamento 

- elevar o profissionalismo da rede escolar 

 

Coordenadores  

 

 

- compreensão 

- organização 

- desempenho 

- competentes 

-  pouco contacto com os alunos  

Alunos  

 

 

- empenho 

- amizade  

- educação 

- simpatia 

- pouca socialização e convívio  

- turmas grandes 

- falta de interesse 

- falta de respeito 

- falta de educação   

- agressividade 

- conflituosos 

- distribuir melhor as turmas 

- para os alunos mais incorretos deveria 

haver ações de formação e sensibilização 

- ter um comportamento mais amigo do 

amigo e comportamento de respeito para com 

tudo e todos 

Direção  

 

 

- atendimento  

- compreensão  

- desempenho  

- profissionalismo 

- simpatia 

- atenção 

- disponibilidade 

- encontra-se muito tempo no seu local 

de trabalho 

- pouco tempo de atendimento 

-não interage com os pais do JI 

- deveriam interagir mais com a comunidade 

local 

- estarem mais tempo disponíveis para 

receber os alunos 

Atividades de - variedade - não há futsal - futsal na secundária  
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Complemento 

Curricular 

 

- bons recursos humanos 

- aulas de natação/ educação físico-

motora bimensal (JI Sátão) 

 

- alunos a movimentar-se para outra 

escola 

- sala pouco equipada (JI Abrunhosa) 

- insuficiência de atividades (JI Sátão) 

 

 

- haver transportes para os treinos 

- usarem o pavilhão da junta de freguesia, 

quando chove, para E. F. (EB1 Abrunhosa) 

- mais aquecimento nas salas de atividades 

(JI Abrunhosa) 

- incluir expressão musical e inglês (JI Sátão) 

Atividades de 

Acompanhamento e 

Apoio à Família  

- satisfazem as necessidades 

- bom 

- apoio psicossocial aos alunos (JI 

Sátão) 

- horário pouco alargado 

 

- horário alargado 

- mais apoio para famílias com dificuldades 

- atividades diversificadas (JI Cruz) 

Atividades de 

Enriquecimento 

Curricular  

- simpatia 

- possibilidade dos alunos alargarem 

competências e experiencias  

- abrangem áreas complementares à 

atividade “manual” 

- boas 

- muito boa, essencial para a vida 

escolar: natação, expressão, inglês e 

música 

- falta de conhecimento por parte de 

alguns professores 

- falta de empenho dos professores e 

alunos 

 

- conhecimento por parte de alguns 

professores 

- motivação  

- incentivo 

- mais atividades para os alunos 

- reunião com os docentes no início do ano 

Transportes  

 

 

- pontualidade 

- horário 

- alunos são transportados em pé 

- os horários fazem com que as crianças 

saiam de casa muito cedo 

- chove nos autocarros 

- mais trajetos, não se justifica que crianças 

que vivem a 6 km da escola demorem 40 

minutos 

- horários e trajetos diferentes 

- melhoria de alguns transportes 

- novos transportes 

Assistentes 

Operacionais 

 

 

- prestáveis 

- simpáticos  

- atenciosos 

- dedicados 

- disponíveis 

- trabalhadores 

- conhecedores do meio e família dos 

alunos (JI) 

- dualidade de critérios com os alunos 

- atualmente a maneira de falar e 

conversar entre eles não é a melhor 

- funcionários mal-humorados e refilões 

- a limpeza nem sempre é bem feita 

- por vezes não é com rigidez que se 

conseguem melhores resultados e quem está 

de fora nota: mudança de atitudes 

- mais vigilância na limpeza 

- mais funcionários 

- maior vigilância no espaço exterior 

Comunicação Interna 

 

 

- boa  

- eficaz 

- adequada 

- construção de projetos em comum 

- ser via e-mail torna-se difícil para 

algumas pessoas 

- pouca comunicação entre os ciclos; 

pouca partilha de responsabilidades e 

- poderia ser mais utilizado o envio de 

correspondência para os EE por mail 

- promover a identidade e a cultura do 

Agrupamento, reforçando a sua imagem 
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decisões (JI Sátão) 

 

 

social (JI Sátão) 

- maior comunicação para melhorar a 

articulação curricular 

Comunicação Externa 

 

- boa 

- rápida 

- simples 

- eficaz 

- explícita e atempada 

 - poderia ser mais utilizado o envio de 

correspondência para os EE por mail (EB1) 

- realização de entrevistas, concursos, 

projetos locais, palestras, workshops e 

colóquios (JI Sátão) 

Página da Internet 

 

 

- bem elaborada 

- facilidade no acesso do utilizador 

- boa apresentação  

- informações úteis 

- sempre atualizada 

- lenta 

- atualizada com pouca antecedência 

- nem sempre atualizada (início de ano 

letivo) 

- mais informação na divulgação da 

informação 

- mais informação e conteúdo sobre o 1º ciclo 

 

Divulgação da 

Informação 

 

 

- boa  

- eficaz 

- informação disponível online é 

satisfatória (JI) 

- nem todos podem aceder à internet em 

casa. A maioria não tem internet em 

casa 

- pouca informação disponível em 

placards ou outra no JI (JI Sátão) 

 

- divulgar com mais antecedência os eventos 

com os alunos 

- publicar mais as atividades realizadas pelos 

alunos 

- divulgar a reflexão dos resultados dos 

processos de autoavaliação em todos os 

órgãos e estruturas intermédias, para 

consolidar o seu impacto e a prestação do 

serviço educativo (JI Sátão)  
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Nota: só foram registadas as áreas que obtiveram respostas. 

 

 

 

ASSISTENTES OPERACIONAIS 

Áreas Aspetos Positivos Aspetos Negativos Sugestões de Melhoria 

Receção /Portaria - presença contínua de uma pessoa 

para controlar 

- falta de espaço 

-falta de condições  

 

Secretaria  

 

- atendimento personalizado 

- a orientação geral do serviço 

- por vezes, a resolução dos assuntos não é a 

melhor 

 

Cantina   - repetição muitas vezes da mesma ementa  

Bar/Bufete  

 

- a higiene 

- o atendimento 

- o bar dos alunos está muito tempo fechado à 

hora do almoço 

- o bar dos alunos precisa 

de uma nova máquina de 

café 

Papelaria  

 

- a variedade dos produtos - muito tempo sem o funcionário 

- espaço pequeno 

- necessita de pintura  

Espaços físicos - limpeza - árvores do algodão deveriam ser abatidas 

- jardins não estão bem tratados 

 

Equipamentos e Recursos    - falta de ferramentas  

Funcionamento dos Pavilhões  - limpeza - falta de pessoal para algumas tarefas 

-ausência prolongada de alguns funcionários 

 

Professores / Educadores  

 

- respeito e compreensão, de modo 

geral 

  

Alunos  

 

- compreensivos e educados, de modo 

geral 

- falta de disciplina 

- deitam o lixo no chão 

- colocar mais caixotes de 

lixo no exterior 

Direção  - clareza nas orientações   

Transportes   - horários diferentes no final das aulas  

Assistentes Operacionais  - mau relacionamento entre alguns assistentes  

Quadro 40 – Funcionamento global do Agrupamento – Monitorização da satisfação global dos assistentes operacionais 
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PROFESSORES 

Áreas Aspetos Positivos Aspetos Negativos Sugestões de Melhoria 

Receção /Portaria 

 

 

- bom atendimento 

- simpatia dos funcionários 

- bom funcionamento 

- disponibilidade 

- eficiência 

- presença permanente 

- existência de portaria fechada 

- deixar sair os alunos sem autorização 

- regras de saída diferentes 

- falta o controlo das câmaras 

 

- respeitar a autorização dos EE 

- melhorar o controlo de saída dos alunos e 

da entrada dos EE 

- construir uma cobertura como na secundária 

- relembrar/reforçar toda a comunidade 

educativa para a necessidade de manter 

sempre o portão fechado 

- funcionamento da videovigilância 

- alargar a entrada (secundária) 

- na EB1 de Sátão, a entrada e saída dos 

alunos deveria ser pela parte de trás da escola 

Secretaria  

 

 

- bom atendimento personalizado 

- disponibilidade 

- simpatia 

- rapidez no tratamento das questões 

- informação adequada 

- eficiência 

- horário adequado 

- compreensão 

- facilitam os trocos 

- fecho à tarde (F. Lapa) 

- só funciona 2 dias por semana 

(EBIFA) 

- falhas nos esclarecimentos 

- falta de identificação das diferentes 

áreas 

- pouca privacidade no atendimento 

- deslocações à escola-sede (1º ciclo) 

- auscultação de dúvidas e oferta de formação 

- funcionamento diário da secretaria, pelo 

menos uma parte do dia (EBIFA) 

- fecho às 17h ou 17.30h 

 

Cantina  

 

  

- bom funcionamento 

- acompanhamento das crianças 

- refeição variada e completa 

- aquisição de regras de estar à mesa 

- boa alimentação 

- ementas variadas e em quantidade 

- simpatia e disponibilidade das 

funcionárias 

- saladas variadas 

- higiene 

- comida saudável 

- instalações (Pedrosas, Abrunhosa) 

- mobiliário velho, degradado e 

insuficiente 

- pouca variedade de ementas 

- ruído durante as refeições 

- falta de qualidade de alguns produtos 

- por vezes, os alunos têm de esperar por 

já não haver comida 

- ementa à segunda-feira 

- falta de mesas 

 

- acesso coberto 

- novo mobiliário 

- equipamento apropriado 

- variar as ementas 

- maior vigilância 

- música ambiente 

- qualidade da batata 

- alimentos vegetarianos 

Bar/Bufete  - limpeza, asseio - pouca variedade - fornecer sopa 

Quadro 41– Funcionamento global do Agrupamento – Monitorização da satisfação global dos professores 
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- preços acessíveis - na altura das reuniões, encerra 

demasiado cedo 

- fecho às 11.30h 

- subida de preços 

- fila grande 

- horário mais alargado 

- mais fruta 

- mais produtos integrais 

Papelaria  

 

 

- bom atendimento 

- preços acessíveis 

- variedade de produtos 

- por vezes, encontra-se fechada - maior diversidade de material 

- fechar às 17h 

Espaços físicos  

 

 

- limpeza, decoração e painéis apelativos 

- adequados 

- espaços amplos e luminosos 

- com grandes áreas arborizadas 

- cuidados 

- Biblioteca com ambiente agradável 

- sala de professores ampla 

- jardim 

- lixo no chão 

- pavilhão da E.F. muito frio e húmido 

- frios 

- ausência de água quente (Pedrosas) 

- falta de cobertura nas escolas de F. 

Lapa e EBIFA 

- amianto ainda existente 

- falta de gabinetes 

- podar/cortar árvores no espaço exterior 

(Cruz) 

- manutenção dos espaços 

- renovação do pavimento (Pedrosas) 

- obras urgentes (Abrunhosa) 

- a sala atribuída aos docentes de Educação 

Visual deveria ter caráter fixo (acesso ao 

material didático) 

- arranjar o pavilhão da atividade física 

- grades 

- pintura nova 

- prolongar o tempo/a duração do 

aquecimento (EBIFA) 

- melhorar o piso do espaço coberto (EB1 

Sátão) 

Equipamentos e 

Recursos   

 

 

- grande disponibilidade de atendimento 

nos serviços de reprografia 

- mobiliário e material pedagógico 

adequados e suficientes 

- impressora na sala dos professores 

- falhas de rede (Internet lenta, 

computadores lentos) 

-algumas campaínhas não funcionam 

- falta de fotocopiadora para os 

professores (EBIFA) 

- falta de computadores portáteis 

- mesas do exterior degradadas 

- melhorar/atualizar o equipamento 

informático 

- aumentar os equipamentos no espaço 

exterior (JI) 

- necessidade de mais funcionários para a 

manutenção do equipamento informático 

- melhorar o servidor 

- colocar um quadro interativo (EB1 Rãs) 

Funcionamento dos 

Pavilhões  

 

 

 - a reserva de salas para atividades nem 

sempre funciona 

- falta de quadros interativos em 

algumas salas 

- distribuição das turmas pelas salas 

- estores estragados 

- haver menos barulho quando se procede à 

limpeza das salas 

- necessidade de colocar um elevador 

- adequar o número de alunos às salas 

- fechadura na casa de banho 

- possibilitar sempre o acesso aos cacifos 
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- por vezes, não está ninguém nos blocos 

 

Professores / 

Educadores  

 

 

- bom relacionamento, colaboração e 

parcerias 

- convívio saudável 

- trabalho de equipa/colaborativo  

- estabilidade  

- competência 

- cumpridores das suas funções 

- dedicados 

- estabilidade 

- dispersão geográfica 

- desmotivação 

- cansaço 

-alguma irritação que provoca 

nervosismo nos alunos 

- sobrecarga horária 

- faltas 

- falta de renovação geracional 

- turmas numerosas 

- professores mais severos 

- reformas aos 36 anos de serviço 

- valorização profissional 

- redução do número de alunos por turma e 

da carga horária 

Coordenadores  

 

 

- bom relacionamento/acompanhamento 

- ajuda, disponibilidade 

- comunicação da informação  

- partilha 

- atentos 

- apoio com guiões 

- utilização profícua do e-mail 

institucional 

- no pré-escolar, o coordenador não tem 

horas para a coordenação 

- pouca autonomia 

- ter mais poder de decisão 

Alunos  

 

 

- boa empatia 

- interessados e participativos 

- comunicativos e alegres 

- curiosos 

- assíduos e pontuais 

- no geral, humildade 

- alguns são responsáveis e colaboram 

nas atividades propostas 

- por vezes, linguagem pouco correta 

- turmas heterogéneas 

- preguiça 

- desmotivação 

- desconcentração 

- falta de autonomia e de 

responsabilidade 

- interesses divergentes dos escolares 

- indisciplina 

- não saber estar na sala de aula 

- falta de civismo 

- falta de hábitos de estudo 

- 3 anos de escolaridade na mesma 

turma (1ºciclo) 

- falta de apoio familiar 

- imaturidade 

- maior acompanhamento por parte dos EE 

- proporcionar momentos de convívio nos 

espaços comuns 

- responsabilizar mais os alunos 

- redução de alunos por turma 

- ensinar às crianças os jogos tradicionais 

e/ou outros jogos pacíficos 

Direção  

 

- simpatia 

- disponibilidade e abertura 

- nem sempre tem a EPE nas suas 

prioridades 

- maior envolvência com a educação pré-

escolar (estabelecimentos e famílias) 



94 
 

 - sensibilidade no tratamento dos 

problemas 

- acessível, prestável no esclarecimento 

e resolução de assuntos 

- acompanhamento/proximidade 

- atenta 

- política de porta aberta 

- gestão de um número elevado de 

elementos 

- resolução pouco firme das situações 

problemáticas 

- não acompanhar de mais perto todos os 

estabelecimentos 

- definição clara de critérios e regras de 

atuação 

- dar mais atenção às queixas dos alunos 

- estar mais presente, fora do gabinete da 

direção 

- maior visibilidade no 1º ciclo 

 

Atividades de 

Complemento 

Curricular 

 

- fonte de transmissão de conhecimentos 

- possibilidade de frequência gratuita de 

projetos do município (ex: “brincar na 

água”) 

- atividades diversificadas 

- necessárias para os alunos que têm de 

estar na escola 

- atividade quinzenal 

- falta de crédito horário 

- falta de assiduidade dos alunos nas 

aulas de apoio 

- preenchem em demasia o tempo de 

permanência na escola 

- mudança frequente de professores (1º 

ciclo) 

- alternar semanalmente a natação e a 

educação física (JI Lamas) 

- maior divulgação na página da Net, nas 

salas dos professores... 

- adaptar os horários dos professores 

- melhorar o calendário do Desporto Escolar 

- serem mais lúdicas do que académicas 

Atividades de 

Acompanhamento e 

Apoio à Família  

- bom funcionamento (acompanhamento 

e horários) 

- mais-valia para as famílias 

- necessárias 

- as crianças estão muitas horas fora da 

família 

- pouco material e desgastado  

- equipar o espaço com outros materiais para 

possibilitar a diversificação de atividades 

- contratação de uma animadora sociocultural 

- formação específica 

Atividades de 

Enriquecimento 

Curricular  

- aprendizagem de forma lúdica 

- professores empenhados 

- poucos clubes/projetos 

- falta de material para a prática de E. 

Física e de instrumentos musicais (1º 

ciclo) 

- possibilitar às crianças atividades de 

expressão musical e mais atividades de 

expressão motora 

- melhorar os horários 

- horas nos horários dos professores 

Transportes  

 

 

- satisfatório 

- pontualidade 

- segurança 

- facilita a vida dos pais 

 

- muito tempo no transporte para 

algumas crianças 

- em mau estado 

- alguns condutores não esperam pelos 

alunos no último tempo da tarde 

- excesso de passageiros 

- horários prejudicais para os alunos 

- carrinha própria para o Pré-Escolar 

- adequar os horários dos transportes com os 

horários dos alunos 

- haver rotatividade nos circuitos 

Assistentes 

Operacionais 

 

 

- boa cooperação 

- bom relacionamento e desempenho 

- ajuda no trabalho dos docentes 

- empenhados e disponíveis 

- dificuldade em manter relacionamento 

amistoso com os EE 

- sobrecarga de trabalho devido ao 

número insuficiente de elementos 

- uso de bata no exercício das funções e 

respetiva identificação 

- reuniões esporádicas com assistentes e 

Direção 
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- apoio aos alunos 

- simpatia e disponibilidade 

- aumentar o número de elementos 

Comunicação Interna 

 

 

- bom ambiente 

- utilização do email institucional 

- algumas informações não chegam 

atempadamente 

- excesso de mails 

- maior seleção da informação enviada por 

mail 

Comunicação Externa 

 

- eficaz e adequada 

 

- nem sempre chega a todos os 

interlocutores 

- mais filtrada para evitar perdas de tempo 

Página da Internet 

 

 

- atualizada, dinâmica 

- boa apresentação 

- acessível 

- fácil consulta 

- apelativa 

- divulgação das atividades realizadas 

- problemas com a Internet - adequar ao Pré-Escolar (marcação de 

presenças dos alunos) 

- substituir computadores 

- deve ser retirada a imagem do JI de Lages, 

uma vez que já encerrou 

- colocar os horários dos docentes 

Divulgação da 

Informação 

- email rápido e eficiente 

- atempada 

- eficaz 

- grande quantidade de informação - melhorar a Internet 

- filtrar ainda mais os mails 

 

Dada a dispersão geográfica de alguns Jardins de Infância e de algumas escolas do 1º ciclo, aquando da caracterização dos Estabelecimentos Escolares do 

Agrupamento, ponto 3.1, os Professores/Educadores que deles fazem parte foram fornecendo, em modo de entrevista, as sugestões de melhoria para o seu 

Estabelecimento Escolar. As sugestões de melhoria constam a seguir no quadro 42. 
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JARDINS DE NFÂNCIA ESCOLAS 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Mioma 

 

- alteração da cobertura 

- pintura 

- instalação elétrica adequada 

Abrunhosa 

 

- substituição de lâmpadas 

- arranjo e limpeza dos fogões de lenha 

- colocação de um termo acumulador numa das casas de 

banho 

- substituição de um quadro preto 

- calafetar portas e janelas 

- colocação de estores nas janelas das salas de aulas 

- passadiço coberto da escola para a cantina 

Pedrosas 

 

- polimento do pavimento de madeira da sala de 

atividades 

- nivelamento do piso do recreio e de acesso ao 

refeitório 

- renovação do equipamento da cozinha e refeitório 

Casal de Cima 

 

- todo o edifício precisa de ser restaurado 

- reparação/substituição do soalho 

- pintura de paredes 

- substituição de mobiliário (mesas e cadeiras) 

- equipamento tecnológico 

Casal de Cima - pintura no exterior do edifício Rãs  

 

- substituição dos armários que se encontram na cozinha, 

nomeadamente a banca de lavar loiça 

- substituir a porta do terraço (2.º andar) que se encontra 

muito deteriorada 

Sátão  

 

- urgentemente fechar o refeitório 

- fechar a varanda 

- criação de um espaço adequado para jogar futebol 

- as placas sintéticas do recreio necessitam de ser 

coladas 

- repor a areia na caixa  

 

Sátão 

 

- melhorar/substituir o piso do pátio coberto do recreio 

(conhecido por “pátio do xilofone”) 

- melhorar o piso e a parte lateral de acesso ao recreio 

coberto (pátio do xilofone) 

- colocar “cestos” de basquetebol no alpendre coberto 

- colocar estores opacos em todas as salas de aula 

- cobertura do espaço entre a porta do corredor e o portão 

que fica junto ao campo de jogos, atrás da escola 

- colocar um ecoponto dentro da escola 

- colocar mais baloiços no recreio 

- colocar equipamento telefónico com rede de acesso em 

todo o edifício 

RÃS 

 

- necessidade de água quente nas casas de banho e de 

pintura exterior do edifício, pois como não tem caleiras 

as paredes estão húmidas 

 

 

 

 

Quadro 42– Sugestões de melhoria dos espaços físicos dos jardins de infância e escolas do 1º Ciclo 
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6.2.2.  Análise do comportamento habitual da Gestão de Estabelecimento Escolar 

 

Características da Liderança  mais valorizadas pelos inquiridos  
 

O comportamento habitual da Gestão do estabelecimento escolar vai ser analisado seguidamente tendo em conta o Inquérito da Satisfação Global da 

Comunidade Escolar, tendo como base a opinião emitida pelos Alunos, Encarregados de Educação, Assistentes Operacionais e Professores. 

No que concerne ao comportamento habitual da Gestão do estabelecimento escolar, os inquiridos teriam de classificar as suas características de 1 a 5, tal como 

consta na tabela seguinte.  

 

a) ALUNOS 

 
 Insuficiente - 1 Pouco Satisfatório - 2 Suficiente- 3 Bom-4 Muito Bom-5 Total de 

respostas 

Sem resposta 

Flexibilidade 0 4 10 9 6 29 5 

Compreensão 0 2 15 10 3 30 4 

Comunicação 

Eficaz 

2 4 11 8 5 30 4 

Clareza na 

definição das 

funções/papéis 

1 4 9 12 2 28 6 

Motivação 4 6 10 6 1 27 7 

Valorização das 

pessoas 

1 6 11 9 3 30 4 

Resolução eficaz 

dos problemas 

quotidianos 

2 5 16 4 3 30 4 
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Gráfico 60  - Características da liderança mais valorizadas pelos alunos 

Gráfico 61 - Características da liderança mais valorizadas pelos alunos 
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No que diz respeito às características da Gestão do Estabelecimento Escolar, há a realçar que a compreensão (cf. gráfico 60) é considerada suficiente por 15 

das respostas dadas. A comunicação eficaz é suficiente com 11 respostas, a flexibilidade é suficiente com 10 respostas, contudo há a salientar que estas características 

são consideradas boas por uma quantia significativa dos inquiridos.  De realçar que a clareza na definição de funções é considerada boa por 12 dos alunos. 

De referir, ainda, que a motivação, a valorização das pessoas e a resolução dos problemas (cf. gráfico 61) são consideradas suficientes por um número 

bastante significativo de alunos. 

 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 Insuficiente - 1 Pouco Satisfatório - 2 Suficiente- 3 Bom-4 Muito Bom-5 Total de 

respostas 

Sem resposta 

Flexibilidade 

 

2 2 35 42 18 99 14 

Compreensão 

 

1 

 

3 20 56 26 106 7 

Comunicação 

Eficaz 

0 

 

5 28 45 27 105 8 

Clareza na 

definição das 

funções/papéis 

3 

 

4 29 40 25 101 12 

Motivação 

 

2 

 

7 30 43 21 103 10 

Valorização das 

pessoas 

2 

 

 

3 27 46 23 101 12 

Resolução eficaz 

dos problemas 

quotidianos 

2 6 29 45 22 104 9 
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Gráfico 62 - Características da liderança mais valorizadas pelos EE 
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Gráfico 63 - Características da liderança mais valorizadas pelos EE 
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Constata-se que a maioria dos Encarregados de Educação atribui bom às caraterísticas da Gestão do Estabelecimento Escolar. De referir que a 

flexibilidade é considerada suficiente por uma parte significativa dos Encarregados de Educação. 

Para a motivação, a valorização das pessoas, a resolução de problemas do quotidiano os Encarregados de Educação atribuíram bom a estas 

características do comportamento da Gestão do estabelecimento escolar. 

 

ASSISTENTES OPERACIONAIS 
 Insuficiente - 1 Pouco Satisfatório - 2 Suficiente- 3 Bom-4 Muito Bom-5 Total de 

respostas 

Sem resposta 

Flexibilidade 0 0 2 0 0 2 3 

Compreensão 0 0 2 0 0 2 3 

Comunicação 

Eficaz 

0 0 1 1 0 2 3 

Clareza na 

definição das 

funções/papéis 

0 0 1 1 0 2 3 

Motivação 0 0 0 0 0 2 3 

Valorização das 

pessoas 

0 0 0 0 0 2 3 

Resolução eficaz 

dos problemas 

quotidianos 

0 0 0 0 0 2 3 

 



102 
 

Insuficiente Pouco Satisfatório Suficiente Bom Muito bom

0 0

2

0 00 0

2

0 00 0

1 1

00 0

1 1

0

Características da liderança mais valorizadas pelos assistentes 
operacionais

Flexibilidade Compreensão Comunicação eficaz Clareza na definição de funções

 
Gráfico 64 - Características da liderança mais valorizadas pelos AO 
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Gráfico 65 - Características da liderança mais valorizadas pelos AO 

 
Da análise dos gráficos 64 e 65  conclui-se que os Assistentes Operaconais atribuíram suficiente a todas as características apresentadas em relação ao 

comportamento da Gestão do Estabelecimento Escolar. 
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 PROFESSORES 

 
 Insuficiente - 1 Pouco Satisfatório - 2 Suficiente- 3 Bom-4 Muito Bom-5 Total de 

respostas 

Sem resposta 

Flexibilidade 2 1 8 30 16 57 7 

Compreensão 0 2 6 34 15 57 7 

Comunicação 

Eficaz 

0 2 14 19 22 57 7 

Clareza na 

definição das 

funções/papéis 

0 1 7 31 18 57 7 

Motivação 0 2 9 28 17 56 8 

Valorização das 

pessoas 

0 2 12 27 16 57 7 

Resolução eficaz 

dos problemas 

quotidianos 

0 1 11 24 21 57 7 
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Gráfico 66 - Características da liderança mais valorizadas pelos professores 
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Gráfico 67 - Características da liderança mais valorizadas pelos professores 

 

Constata-se, através dos gráficos 66 e 67, que a maioria dos Professores atribui bom às características da Gestão do Estabelecimento Escolar. De 

referir que a comunicação eficaz é classificada de muito boa por uma parte significativa de Professores. 

Deve procurar refletir-se sobre qual o motivo que leva a maioria dos Encarregados de Educação e Professores a atribuir uma classificação de bom às 

características apresentadas em relação ao comportamento da Gestão do Estabelecimento Escolar enquanto que os Alunos e os Assistentes Operacionais lhe 

atribuem, maioritariamente, uma classificação de suficiente.  
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7.  PLANO DE MELHORIA 

 

Áreas Sub-áreas Objetivos Ações Atores Formas de Monitorização 

Resultados 

 

 

Resultados 

Académicos 

 

 

- reforçar a identificação precoce dos 

alunos com NEE, na Educação Pré-Escolar 

- incrementar os hábitos de estudo/trabalho 

 

 

 

- reduzir as taxas de insucesso nas 

disciplinas com piores resultados   

 

 

 

- aumentar as taxas de conclusão 

 

 

 

- diversificar as propostas das medidas de 

apoio educativo 

 

 

 

 

- reduzir a diferença entre a CIF  e a CE 

 

 

- sinalização das crianças com mais 

dificuldades para os técnicos da ELIPI  

- realização de sessões de promoção de 

métodos e técnicas de estudo/trabalho, nos 

três períodos, junto dos alunos com mais 

dificuldades, desde o 1º ciclo 

- implementação de aulas de apoio, em 

pequenos grupos (calendarização de 

tempos para apoio, definidos no horário do 

professor em consonância com o horário 

das respetivas turmas)  

- reforço do acompanhamento dos alunos 

com mais dificuldades (ex.: tutorias, 

coadjuvâncias, projeto “Explicar para os 

Resultados Melhorar”…) 

- organização de um sala de estudo com a 

presença de uma equipa de professores 

multidisciplinar, aberta em horas 

estratégicas, em consonância com os 

horários dos alunos (encaminhamento dos 

alunos através dos PAPI) 

- continuação da realização de testes com 

matriz e critérios de correção semelhantes 

às Provas Finais/aos Exames Nacionais 

Educadores de 

Infância/ELIPI 

 

SPO 

 

 

 

 

 

Professores, de 

preferência da(s) 

turma(s), SPO, 

Educação Especial 

 

 

Direção, equipa de 

horários, Conselhos de 

Turma 

 

 

 

Grupos de docência 

(coordenação 

pedagógica) 

- ficha de sinalização e 

relatório da  avaliação 

realizada 

- planificação do plano de 

intervenção e relatório 

trimestral da sua aplicação 

 

- relatório(s) das medidas de 

apoio ao sucesso educativo 

 

 

 

 

 

 

- mapa de presenças dos 

alunos propostos 

 

 

 

 

- matriz e critérios de 

correção dos testes 
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Resultados Sociais 

 

Participação na vida da escola e 

assunção de responsabilidades 

- reforçar o acompanhamento dos alunos 

com mais dificuldades (disciplina, 

aproveitamento, motivação,...) por parte 

dos pais/EE 

 

-corresponsabilizar os pais/EE no 

cumprimento integral do Regulamento 

Interno 

 

Cumprimento das regras e disciplina 

-valorizar os comportamentos de 

cooperação e de convivência democrática, 

na Educação Pré-Escolar e no 1º CEB 

 

 

-uniformizar as formas de atuação na sala 

de aula perante o incumprimento das 

regras do RI 

 

 

- melhorar os níveis de atenção e 

concentração dos alunos 

 

 

 

 

 

- realização de uma reunião intercalar, por 

período, com todos os pais/EE ou uma 

parte 

 

 

- promoção de sessões de sensibilização 

sobre as vantagens do cumprimento do RI 

e do Estatuto do aluno no percurso escolar 

e formativo dos educandos 

 

- atribuição de incentivos e/ou de prémios 

às crianças/aos alunos com melhor 

comportamento, através da votação da 

turma e do Conselho de Turma. 

 

- registo sistemático no programa 

INOVAR das situações de indisciplina, de 

acordo com a tipologia descrita no Manual 

de Procedimentos de âmbito disciplinar  

 

- dinamização de sessões de 

desenvolvimento dos níveis de atenção e 

concentração 

 

 

 

 

DT e pais/EE 

 

 

 

 

Direção, CPCJ, Escola 

Segura, SPO, DT, 

Associações de Pais 

 

 

Educadores/Professores 

titulares e 

Crianças/Alunos 

 

 

Docentes 

 

 

 

 

SPO, Educação 

Especial 

 

 

 

 

 

- ata da reunião intercalar 

 

 

 

 

- calendarização das sessões e 

registo de presenças 

 

 

 

- atas 

 

 

 

 

- análise dos registos por 

período 

 

 

 

- relatório(s) das medidas de 

apoio à aprendizagem 
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Formas de solidariedade 

- fomentar na comunidade educativa o 

espírito de voluntariado 

 

Impacto da Escolaridade no percurso 

dos alunos 

- divulgar o impacto da escolaridade na 

vida ativa de antigos alunos do 

Agrupamento 

- participação em atividades promovidas 

por diferentes entidades (ex.: Bombeiros, 

Juntas de Freguesia, Lares de Idosos, 

Centros de Dia,…)  

 

 

- realização anual de um encontro dos 

alunos do Agrupamento com antigos 

alunos (dar continuidade à tertúlia 

realizada este ano letivo) 

DT e Coordenadores de 

projetos, Associações 

de Pais 

 

 

Coordenador dos DT 

do Ensino Secundário 

- registos no PAA e/ou na 

página do Agrupamento 

 

 

 

- registos no PAA e/ou na 

página do Agrupamento 

 

 

 

 

 

 

 

Reconhecimento da 

Comunidade 

 

 

 

 

 

 

Grau da satisfação da comunidade 

educativa 

- incrementar a qualidade das relações com 

as entidades parceiras  

 

 

- melhorar a satisfação dos alunos em 

relação à escola 

 

Formas de valorização dos sucessos dos 

alunos 

- continuar a diversificar e divulgar as 

práticas de valorização dos sucessos dos 

alunos 

Contributo do Agrupamento para o 

desenvolvimento da comunidade 

envolvente 

- aumento dos contactos com as entidades 

parceiras 

- divulgação da cooperação existente 

- convite das entidades responsáveis para 

eventos significativos 

 

- melhoria dos espaços físicos e recursos, 

apontados como pontos fracos pelos alunos  

 

 

 

- alargamento da divulgação das formas de 

valorização dos sucessos dos alunos aos 

meios de comunicação social locais 

 

 

 

Direção, Entidades 

parceiras, 

Coordenadores de 

Departamento e dos 

Cursos Profissionais, 

SPO 

- Direção 

 

 

 

 

Direção, 

Coordenadores dos DT, 

rádio e jornais locais 

 

 

 

- divulgação na página do 

Agrupamento 

- relatórios de avaliação das 

atividades  

 

 

- checklist das melhorias, a 

partir das sugestões da 

monitorização da satisfação 

global 

 

- artigos da comunicação 

social 
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- alargar o envolvimento do Agrupamento 

em ações concertadas com as instituições 

locais 

- reforço do desenvolvimento de atividades 

entre a escola e as instituições envolventes 

Direção, Instituições 

Locais, Alunos 

 

- registos no PAA e/ou na 

página do Agrupamento 

Prestação do 

Serviço 

Educativo 

 

 

 

 

Planeamento e 

Articulação 

 

 

 

 

Gestão articulada do currículo 

- reforçar a articulação interdisciplinar e 

intradisciplinar 

- reforçar o trabalho colaborativo em todos 

os grupos disciplinares 

 

 

- continuação das reuniões interciclos no 

início do ano letivo 

- criação de um tempo comum no horário 

dos docentes do mesmo grupo disciplinar, 

para articulação, com possibilidade de 

registo no programa INOVAR  

- alargamento e consolidação a todos os 

grupos disciplinares do trabalho 

colaborativo (instrumentos de avaliação, 

gestão dos programas…) 

 

Direção, Equipa de 

horários, Grupos de 

Recrutamento 

 

 

 

Grupos de Recrutamento 

 

- atas de grupo/departamento; 

registo/sumários do trabalho 

colaborativo no programa 

INOVAR 

 

 

- arquivo na Google Drive 

 

 

 

 

Práticas de Ensino 

 

 

 

 

 

 

Adequação do ensino às características 

dos alunos 

- incentivar e acolher as iniciativas dos 

alunos para a programação de atividades 

- sensibilizar os alunos para a importância 

da dimensão estética na elaboração e 

apresentação dos trabalhos 

 

- aumentar os momentos de 

acompanhamento e supervisão da prática 

letiva   

 

 

- realização de momentos de avaliação 

diagnóstica nos inícios dos ciclos de ensino 

- estabelecimento de orientações precisas e 

de critérios de avaliação relativos à 

dimensão estética na elaboração e 

apresentação dos trabalhos  

- realização de aulas partilhadas ou aulas 

com a presença de um “amigo crítico”  

 

 

 

Coordenação dos 

Departamentos,  

Grupos de Recrutamento, 

Educadores  e 

Professores, 

 

Educadores  e 

Professores 

 

 

- atas de conselho de turma  

 

- critérios de avaliação  

 

 

 

- formulário de monitorização 

das aulas realizadas 
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Monitorização e 

Avaliação das 

Aprendizagens 

 

 

 

- implementar a recolha trimestral de dados 

por turma, relativos a avaliação das 

aprendizagens, medidas de apoio 

educativo, clubes e projetos  

- uniformizar a recolha e a apresentação 

dos resultados escolares disponibilizados 

na área reservada aos docentes 

- elaboração de um instrumento de recolha 

dos dados das várias turmas (semelhante 

ao PADT) 

 

- apresentação anual clara e uniforme dos 

dados da avaliação interna e externa dos 

alunos 

Direção, Conselho 

Pedagógico, DT 

 

 

Direção  

 

- instrumento de recolha de 

dados 

 

 

- área reservada aos docentes 

Liderança e 

Gestão 

 

 

 

 

 

 

Liderança 

 

 

 

 

 

Motivação das pessoas e gestão de 

conflitos 

- gerir de forma eficaz situações de 

indisciplina 

- garantir a presença contínua de um 

elemento da liderança de topo na Direção 

de forma a gerir situações imprevistas 

-acompanhar todos os 

estabelecimentos/níveis de ensino 

 

 

- aplicação efetiva das regras de atuação 

estabelecidas ao nível disciplinar 

- elaboração/afixação de um horário do 

gabinete da Direção 

 

- maior disponibilidade/ interação com a 

Educação Pré-Escolar e o 1º CEB 

 

 

Direção 

 

Direção 

 

 

Direção 

 

- inquérito anual de 

monitorização da satisfação 

da comunidade escolar 

- horário da Direção 

 

 

- mapa de visitas aos 

estabelecimentos de ensino 

 

 

 

Gestão 

 

 

 

 

Promoção do desenvolvimento 

profissional 

- formar uma equipa de formação 

- atribuir maior poder de 

decisão/autonomia aos coordenadores  

- aumentar a eficácia dos circuitos de 

informação e comunicação interna e 

externa 

 

 

- criação de uma equipa de formação  

- maior auscultação das lideranças 

intermédias na tomada de decisões  

- maior filtragem dos mails 

 

 

 

Direção  

Direção e Conselho 

Pedagógico 

Direção 

 

 

- planificação do plano de 

formação e relatório 

- inquérito anual de 

monitorização da satisfação 

da comunidade escolar 
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Anexo I -  QUADRO DE REFERÊNCIA DA IGEC 

Áreas Especificações 

RESULTADOS 

 

Resultados 

Académicos 

 

- Evolução dos resultados internos contextualizados 

- Evolução dos resultados externos contextualizados 

- Qualidade do Sucesso 

- Abandono e Desistência 

Resultados Sociais 

 

- Participação na vida da escola e assunção de responsabilidades 

- Cumprimento das regras e disciplina 

- Formas de solidariedade 

- Impacto da escolaridade no percurso dos alunos 

Reconhecimento da 

Comunidade 

- Grau de satisfação da comunidade educativa 

- Formas de valorização dos sucessos dos alunos 

- Contributo da escola para o desenvolvimento da comunidade envolvente 
 

PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO 

EDUCATIVO 

 

Planeamento e 

Articulação 

Gestão articulada do currículo 

Contextualização do currículo e abertura ao meio 

Utilização da informação sobre o percurso escolar dos alunos 

Coerência entre ensino e avaliação 

Trabalho cooperativo entre docentes 

 

Práticas de Ensino 

Adequação do ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos 

Adequação dos apoios aos alunos com necessidades educativas especiais 

Exigência e incentivo à melhoria de desempenhos 

Metodologias ativas e experimentais 

Valorização da dimensão artística 

Rendibilização dos recursos educativos e do tempo dedicado às aprendizagens 

Acompanhamento e supervisão da prática letiva 

Monitorização e 

Avaliação das 

Aprendizagens 

Diversificação das formas de avaliação 

Aferição dos critérios e dos instrumentos de avaliação 

Monitorização interna do desenvolvimento do currículo 

Eficácia das medidas de apoio educativo 

Prevenção da desistência e do abandono 
 

LIDERANÇA E 

GESTÃO 

 

Liderança 

Visão estratégica e fomento do sentido de pertença e de identificação da escola 

Valorização das lideranças intermédias 

Desenvolvimento de projetos, parcerias e soluções inovadoras 

Motivação das pessoas e gestão de conflitos 

Mobilização dos recursos da comunidade educativa 

 

Gestão 

Critérios e práticas de organização e afetação de recursos 

Critérios de constituição de grupos e das turmas, de elaboração de horários e de distribuição 

de serviço 

Avaliação do desempenho e gestão das competências dos trabalhadores 

Promoção do desenvolvimento profissional 

Eficácia dos circuitos de informação e comunicação interna e externa 

Auto-avaliação e 

melhoria 

Coerência entre auto-avaliação e ação para a melhoria 

Utilização dos resultados da avaliação externa na elaboração dos planos de melhoria 

Envolvimento e participação da comunidade educativa na auto-avaliação 

Continuidade e abrangência da auto-avaliação 

Impacto da auto-avaliação no planeamento, na organização e nas práticas profissionais 
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Anexo II -  DOCUMENTOS COM HIPERLIGAÇÃO 

 

 

Legislação 

Lei n.º 31/2002 de 20 de Dezembro - aprova o sistema de educação e do ensino não superior, desenvolvendo o regime previsto 

na Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo) Adobe Acrobat 
Document  

Despacho Normativo nº10-A/2015 que concretiza os princípios consagrados no regime de autonomia, administração e gestão 

dos estabelecimentos públicos de educação pré -escolar e dos ensinos básico e secundário, designadamente no que diz respeito à 
organização do ano letivo 

Adobe Acrobat 
Document

 

Decreto-Lei nº17/2016 de 04 de abril 

 Adobe Acrobat 
Document

 

Portaria nº201-C/2015 de 10 de julho 

 Adobe Acrobat 
Document

 

Decreto Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro - Define os apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico 

e secundário dos sectores público, particular e cooperativo. Adobe Acrobat 
Document  

Portaria nº 201-C/2015, 10 julho Adobe Acrobat 
Document  

 

 

 

Inquéritos 

Monitorização das instituições parceiras da comunidade local 
Adobe Acrobat 

Document
 

Monitorização  da satisfação global da comunidade escolar 
Adobe Acrobat 

Document
 

Monitorização das atividades da direção de turma 
Adobe Acrobat 

Document
 

Monitorização das atividades docentes 
Adobe Acrobat 

Document
 

Monitorização das atividades da gestão 
Adobe Acrobat 

Document
 

Monitorização das atividades da Educação Especial e Técnicos Especializados 
Adobe Acrobat 

Document
 

 

Outros documentos 

Relatório de avaliação do sucesso académico (PAASA) – 1ª parte  - 3º período 2014-2015 

 Adobe Acrobat 
Document

 

Relatório de avaliação do sucesso académico (PAASA) – 2ª parte  - 3º período 2014-2015 

 Adobe Acrobat 
Document

 
 

 


