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Introdução 

 

1. O 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 as 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 

- os valores/expectativas escolares e sociais dos diferentes membros da comunidade educativa 

- a relação com as lideranças. 

 A seleção destes diferentes âmbitos, numa primeira experiência de autoavaliação articulada com o 

quadro de referência da IGEC (Inspeção Geral da Educação e Ciência),assim como o curto intervalo de tempo 

para desenvolver e aperfeiçoar instrumentos de análise, levou-nos a adotar instrumentos de recolha de dados, 

bem como de monitorização das atividades desenvolvidas pela escola, que estão ainda numa fase experimental 

e de melhoria. No entanto, os resultados obtidos, tendo em conta que, por um lado, estávamos num processo 

inteiramente novo e, por outro, foi possível obter a cooperação de uma parte significativa da comunidade 

educativa, podem considerar-se credíveis e potenciadores de melhoria efetiva da vida escolar nos diferentes 

âmbitos.  
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1.1. Enquadramento sociopolítico 

 

Atualmente, todas as instituições educativas se vêm inevitavelmente empurradas para 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 

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(s) 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; 
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 - 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, contudo, a escola/agrupamento poderá acrescentar outros. São exemplos destes 

parâmetros: 

 a) Resultados escolares, em termos, designadamente, de taxa de sucesso, qualidade do mesmo e fluxos 

escolares; 

 b) Inserção no mercado de trabalho; 

 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; 

 l) Colaboração com a autarquia local; 

 m) Parcerias com entidades empresariais; 

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

 O Relatório de Autoavaliação passou, portanto, a integrar o conjunto dos documentos normativos que 

definem e determinam a autonomia dos estabelecimentos escolares (Decreto Lei nº 75/2008, de 22 de abril e 

Decreto Lei nº 137/2012, de 2 de julho).  

O Decreto Lei nº 137/2012, de 2 de julho, não só introduz alterações ao Decreto Lei nº 75/2008, de 22 

de abril, como ainda reforça o papel da autoavaliação. O Relatório de Autoavaliação é aí definido como 

“documento que procede à identificação do grau de concretização dos objetivos fixados no projeto educativo, 

à avaliação das atividades realizadas pelo agrupamento de escolas (…) e da sua organização e gestão, 

designadamente no que diz respeito aos resultados escolares e à prestação do serviço educativo” (Artº 8, nº 2, 

c)). No entanto, não basta a existência por si dos diferentes instrumentos de gestão, a lei exige que estes sejam 

elaborados numa “lógica de integração e de articulação, tendo em vista a coerência, a eficácia, a qualidade 

do serviço prestado” (Artº 9-A, nº 1). É este esforço de integração que está patente na articulação entre 

avaliação interna e externa que pretendemos desenvolver no presente projeto de autoavaliação.  
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1.2. Articulação entre Avaliação Interna e Avaliação Externa 

  

A Inspeção Geral de Educação definiu para o novo ciclo de avaliação externa das escolas um quadro 

de referência que, após reflexão da equipa de autoavaliação
1
, serviu de base à construção dos nossos 

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: 

Itens do Quadro de 

Referência da IGE 

Âmbitos da nossa análise Instrumentos de Recolha e 

Monitorização 

População Alvo 

 

RESULTATDOS 

 

- 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 

 

- Comparação dos resultados 

dos alunos na Avaliação 

Interna e nos Exames 

Nacionais em todos os ciclos 

de ensino 

- Análise dos resultados finais 

dos alunos por ano de 

escolaridade 

- Monitorização das 

atividades desenvolvidas por 

turma 

- Monitorização das 

atividades desenvolvidas por 

grupo de recrutamento 

Os Alunos 

 

 

 

 

 

 

Os diretores de 

turma/professores do 1º CEB 

titulares de turma/educadores 

titulares de grupo 

 

 

Os Grupos de Recrutamento 

 

- a relação da escola com a 

comunidade educativa 

- o funcionamento global dos 

serviços prestados pela escola 

 

- as relações humanas que 

definam o clima e a cultura da 

escola 

- os valores e expectativas 

escolares e sociais dos 

diferentes membros da 

comunidade educativa  

 

- Inquéritos aos Parceiros da 

Comunidade Educativa 

- Inquérito de autoavaliação 

 

Parceiros da Comunidade 

Educativa 

 

Pais/EE, Alunos, Professores, 

Funcionários 

 

PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO EDUCATIVO 

 

- Planeamento e articulação 

 

- Práticas de ensino 

 

- Monitorização e Avaliação 

das Aprendizagens 

 

- a relação pedagógica 

presente nas práticas de 

ensino, no seu planeamento, 

articulação e avaliação 

 

- Monitorização das 

atividades desenvolvidas por 

turma 

- Monitorização das 

atividades desenvolvidas por 

grupo de recrutamento
2
 

 

 

 

Os diretores de 

turma/professores do 1º CEB 

titulares de turma/educadores 

titulares de grupo 

 

Grupos de Recrutamento 

 

Equipa de Educação Especial 

 

Psicóloga Escolar 

 

 

 

 

LIDERANÇA E GESTÃO 

 

- Liderança 

 

- Gestão 

 

Auto-avaliação e melhoria
3
 

 

- a relação com as lideranças. 

 

- Monitorização das 

atividades da gestão 

 

- Inquérito de Autoavaliação 

Direção 

 

Pais/EE, Alunos, Professores, 

Funcionários 

 

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

                                                             
1
 Anexo I – Quadro de Referência da IGE com a metodologia de recolha de dados e estratégias de antecipação. 

2
 Não foram considerados, nesta primeira fase, os clubes e projetos. 

3
 Este item só poderá ser avaliado no final do próximo ano letivo, após implementação do primeiro plano de melhoria . 
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Como se pode verificar pelo Quadro 1, além dos gráficos resultantes da recolha de dados dos 

resultados escolares dos alunos, foram elaborados 2 inquéritos (um dirigido às entidades parceiras e outro 

dirigido a toda a comunidade escolar) e ainda 4 instrumentos de monitorização (das atividades da gestão, das 

atividades de apoio educativo, das atividades letivas por turma e das atividades letivas por grupo de 

recrutamento). Estes instrumentos estão disponíveis no Anexo II deste relatório. 

Os objetivos inerentes à utilização dos instrumentos construídos são:  

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

- 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. 

 A metodologia seguida foi primacialmente uma metodologia qualitativa, privilegiando a possibilidade 

de os 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 trabalho desta equipa quando 

for apresentado à comunidade escolar o relatório de autoavaliação e o respetivo 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 

Executiva. No que respeita aos resultados esperados destaca-se a melhoria eficaz da escola, isto é, a entrada da 

escola num processo de melhoria contínua. 
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 Equipa de Autoavaliação 

- Ana Margarida Almeida (representante dos alunos) 

 

- Conceição Santos (representante dos Pais e Encarregados de Educação) 

 

- Luísa Santos Vieira (Representante do pessoal não docente) 

 

- Helena Castro – Ensino Secundário 

 

- João Duarte – 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

- José Manuel Madeira – 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário – Coordenador da equipa 

 

- Manuel Batista – 2º Ciclo do Ensino Básico 

 

- Margarida Nunes – Educação Pré-escolar 

 

- Paula Rita – 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário 

 

- Paulo Santos – 1º Ciclo do Ensino Básico 
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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 e 

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

ensino. 

 

 

2.1. Inquéritos à Comunidade Educativa
4
 

 
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. Avaliação global do funcionamento do Agrupamento e seu impacto na comunidade 

 

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/ Sala. 

b) Alunos – 1 Inquérito por turma, à exceção da educação pré-escolar, preenchido com a consulta dos 

alunos por parte do Diretor de Turma/ Professor titular de turma. 

c) Professores/Educadores – 1 Inquérito grupo de recrutamento, onde essa prática fosse exequível, 

podendo existir mais que um, nos casos em que houvesse dificuldade de os grupos se reunirem.  

d) Assistentes Operacionais – 1 Inquérito para cada estabelecimento escolar. 

                                                             
4
 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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e) Assistentes Técnicos – 1 Inquérito para todo o grupo 
5
. 

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

g) Direção – 1 Inquérito para a equipa da direção
6
 

 

2.1.2. 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) Turma: 1 inquérito de monitorização das atividades letivas por turma, enviado aos Diretores de 

Turma/Professores Titulares de Turma / Educadores Titulares de Grupo.  

b) Grupo de Recrutamento: 1 inquérito por grupo de recrutamento, visando o conhecimento das 

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

 

 

2.1.3. Monitorização das atividades da gestão 

 

Foi enviado um inquérito à equipa da direção da escola, do qual até ao momento não obtivemos 

resposta. 

 

 

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 e os quadros relativos aos resultados escolares, internos e externos, nos diferentes 

níveis de ensino. 

 

 

2.3. Caraterização global das respostas obtidas nos Inquéritos à Comunidade Escolar 

 

Num total de 315 inquéritos enviados, a equipa de autoavaliação recebeu 223, o que corresponde a 

uma participação de 70, 7% da comunidade escolar. Considera-se um resultado globalmente positivo, uma vez 

que supõe o compromisso da maioria da comunidade escolar com a sua melhoria. 

 

 

                                                             
5
 Não obtivemos resposta em tempo útil 

6 Não obtivemos resposta em tempo útil 
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Pais e Encarregados de Educação 

O Agrupamento enviou 188 inquéritos aos pais/EE, tendo recebido 134 respostas, o que correspondeu 

a uma participação global de 71% dos pais/EE.  

 

Alunos   

O Agrupamento possui 94 turmas. Excluindo-se as respostas dos alunos da educação pré-escolar (19), 

pela tenra idade, foram recebidos 52 inquéritos, correspondentes aos restantes níveis de ensino, o que aponta 

para uma participação de 69% dos alunos.  

 

Grupos de Recrutamento 

O Agrupamento entregou inquéritos aos 25 grupos de recrutamento, tendo sido analisados 21, que 

correspondem a uma participação de 84%  dos grupos de recrutamento. 

 

Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos 

O Agrupamento possui um total de 24 estabelecimentos escolares, tendo sido recolhidos 16 inquéritos 

relativos unicamente ao grupo dos Assistentes Operacionais, que corresponde a 67% da participação deste 

grupo. 

 

Monitorização das atividades letivas por Grupo de Recrutamento 

Foram enviados 25 inquéritos, um por grupo de recrutamento, tendo sido recebidos 21, 

correspondendo a 84% das respostas esperadas. 

Foram enviados 94 inquéritos, distribuídos por educadores titulares de grupo, professores titulares de 

turma e diretores de turma, tendo sido recebidos 63, correspondendo a 67% das respostas esperadas. 

 

2.4. Outros Instrumentos de Monitorização 

 

Por lapso, não foram enviados inquéritos à Equipa de Educação Especial, Psicóloga Escolar e Biblioteca. 

Não foram recolhidas e analisadas informações acerca dos Resultados no Ensino Profissional, uma vez 

que ainda não foram construídos pela equipa instrumentos de monitorização dos mesmos.  

Também não foram organizados até ao momento os instrumentos de monitorização dos recursos 

materiais da escola, bem como da articulação entre o Plano Anual de Atividades e o Projeto Educativo.  
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3.  CARATERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 
 

 
3.1. Estabelecimentos Escolares do Agrupamento 

 
O Agrupamento de Escolas de Sátão abrange 23 estabelecimentos de ensino, sendo treze Jardins de 

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

3º Ciclos e uma Escola com 3ºCiclo e Secundário. 

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

 

Jardins de Infância 
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JI de Lamas 3 3   7 1 1 1  1   1     

JI de Aldeia Nova 1 2 1 3 1 1  1 1 

 

1  1   

JI do Avelal 1 1   1   1    1           

JI da Cruz 1 2   2 1  1 1     1  1   

JI das Pedrosas 1 1   1  1 1   1     

 

    

JI da Torre 1 1   1 1     1           

JI de Casal de Cima 1 2   1 1    1     

 

    

JI de Rãs 1 2      1   1           

JI de Contige 1 1   1 1 1 1 1         

JI de Abrunhosa 1 2   1  1  1  1           

JI de Lages 1 2   4 1 1 1 1   1 1    

JI de Mioma 1 1      1 

 

 1           

JI de Sátão 6 6 1 5 1 1 2     1 1 1 

TOTAIS 20 26 2 27 13 8 14 4 - 5 4 1 

Quadro 2 - Estrutura Física dos Jardins de Infância 
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Escolas do 1º Ciclo
7 
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EB1 de S. Miguel V. Boa 2 4   1 1   2           

EB1 da Torre 2 6   1 1   2           

EB1 de Rãs 2 3   1 2   2           

EB1 de Casal de Cima 4 3 1 2 1     1         

EB1 de Sátão 14 6   6 1 1     2 1 1 3 

EB1 de Avelal 2 3                   1 

EB1 de Abrunhosa 3 2   3 1     1         

TOTAIS 29 27 1 14 7 1 6 2 2 1 1 4 

Quadro 3 - Estrutura Física das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

Escolas 

dos 2º e 3º 

Ciclos e 

Secundário 
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E.S. F. 

Rosa 

Viterbo 41 20 1 12 1 1 1 3 0 2 1 1 4 1 2 1 1 2 0 1 1 1 

EB 2/3  

F. Lapa 24 13   14 1 1 1 2   4 1 2 13 1 1   1 4   1 1 1 

EBI de  

F. de Aves 15 15 5 21 1 1 1 1   2 1 1 9 1 1 1 1   1 1 1   

TOTAIS 80 48 6 47 3 3 3 6 0 8 3 4 26 3 4 2 3 6 1 3 3 2 

Quadro 4 - Estrutura Física das Escolas do 2º, 3º Ciclo e Ensino Secundário   

 
 

Necessidades de melhoria a salientar: 

 Construção de espaços cobertos para que as crianças não fiquem à chuva e ao frio enquanto estão na 

fila para passar o cartão. 

 Verificar e melhorar instalações elétricas nas escolas e jardins-de-infância e encontrar formas de 

garantir a segurança dos alunos à entrada e saída das escolas e jardins onde a proximidade com a 

estrada é maior.   

 

 
 

                                                             
7 Na EBI de Ferreira de Aves funcionam três turmas do 1º Ciclo do Ensino Básico 
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3.2. Caracterização dos alunos 

 

Encontram-se matriculados nos/as JI/Escolas do Agrupamento 1749 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 2011/2012 

 

População discente do agrupamento 

Educação Pré-

Escolar 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário 

269 438 242 470 330 

TOTAL - 1749 
Quadro 5 - Distribuição dos Alunos Matriculados por nível de ensino 

 

 

3.2.2. Distribuição dos alunos matriculados no ano letivo 2011/2012, por idade, ano de escolaridade e curso 

 

Educação Pré-Escolar 1º Ciclo 

3 anos 4 anos 5 anos 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

76 99 94 103 93 121 121 

269 438 

Quadro 6 - Alunos matriculados na ed. pré-escolar e 1º Ciclo por idade e ano de escolaridade 

 

5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 
EBIFA EBFL EBIFA EBFL ESFRoV EBIFA EBFL ESFRoV EBIFA EBFL EBIFA EBFL ESFRoV 

22 107 17 96 86 30 38 75 20 56 20 51 94 

129 113 154 151 165 

242 470 

Quadro 7 - Alunos matriculados no 2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário por ano de escolaridade 

 

 

 Cursos Cientifico-Humanísticos  Cursos profissionais 

 10º ano 11º ano 12º ano 10º ano 11º ano 12º ano 

N.º de alunos 90 79 65 33 31 32 

Total por curso 234 96 

Total 330 
Quadro 8 - Alunos matriculados no Ensino Secundário por cursos e por ano de escolaridade 
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3.3. Caracterização do Pessoal não Docente 

 

3.3.1. Educação Pré-Escolar  

 

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

- 8 assistentes operacionais, do Ministério da Educação, para apoio nas salas de atividades; 

- 10 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. 

 

3.3.2. 1º Ciclo do Ensino Básico  

 

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

- 12 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; 

 

3.3.3. 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e  Ensino Secundário 

 

Segundo o Quadro 9, num total de 85 funcionários, 21 são dos serviços administrativos, sendo que 1 é 

chefe dos serviços;  63 são Assistentes Operacionais, sendo que  1 é Encarregado. 

 

 Assistente Operacional Serviços administrativos 

Categoria 

Profissional 

Assistente Encarregado Assistente Chefe 

Total parcial 63 1 20 1 

Total  85 

Quadro 9 - Número de Funcionários por categoria profissional 

 
3.3.4. Ratio Alunos/ Assistentes Operacionais por níveis de ensino 
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 Pré-Escolar 1º Ciclo 

N.º total de Assistentes Operacionais 35 21 

N.º total de alunos 269 438 

Ratio Alunos/Assistentes 

Operacionais 

 

7,6 

 

20,8 
Quadro 10 - Ratio Alunos/ Assistentes Operacionais na Ed. Pré-Escolar e 1º Ciclo do EB 

 
 

 ESFRoV EBFL EBIFA 

N.º total de Assistentes Operacionais 22 28 14 

N.º total de alunos 585 350 164 

Ratio Alunos/Assistentes 

Operacionais 

26,5 12,5 11,7 

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

estabelecimentos  

 

 
 

Na EBFL exercem funções 28 Assistentes Operacionais, seguida da ESFRoV com 22 e da EBIFA 

com 14. O maior número de Assistentes Operacionais na EBFL pode ser explicado com a existência, nesta 

escola, de uma cozinha que não é concessionada, bem como pelo facto de a limpeza ser garantida pelos 

Assistentes Operacionais da própria escola. 

Os números apresentados permitem perceber o desequilíbrio entre o número de assistentes 

operacionais e o número de alunos, corroborando aquela que é uma perceção comum nos inquéritos feitos à 

comunidade escolar acerca dos funcionários, explicando também a maior dificuldade de acompanhamento e 

vigilância que possa existir no 1º Ciclo e na ESFRoV relativamente aos restantes estabelecimentos/ níveis de 

ensino. 

 

3.4. Caraterização do Pessoal Docente 

 

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

letivo de 2011 / 2012: 

Grupo de recrutamento/ 

Departamento 

N.º de 

professores  

Média de 

idades 

Habilitações Tipo de vínculo 

Grupo Docente: 100 - Educação 

pré-escolar 

  

  

25 

  

  

49,5 anos 

  

  

1 – Bacharelato Todos pertencem ao  

Quadro de  

Agrupamento 
21 – Licenciatura 

3 – Mestrado 

Grupo Docente: 110 - 1º ciclo do 

ensino básico 

  

  

40 

  

  

46,0 anos 

  

  

  

38 – Licenciatura 

Todos pertencem ao  

Quadro de  

Agrupamento 
2 – Mestrado 

Grupo Docente: 910 - Ensino 

Especial 1 

  

  

17 

  

  

40,8 anos 

  

  

16 – Licenciatura 1 – Termo 

3 - Além Quadro 

1 – Mestrado 13 - Quadro Agrup. 

Departamento de Ciências Sociais e 

Humanas 

21 

  

48,1 anos 

  

  

18 – Licenciatura 

1 – Termo 

3 - Além Quadro 
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    3 – Mestrado 17 - Quadro Agrup. 

 

Departamento de Expressões 

  

  

27 

  

  

43,7 anos 

  

  

3 – Bacharelato 2 – Termo 

19 – Licenciatura 4 - Além Quadro 

5 – Mestrado 21 - Quadro  

 

Departamento de Línguas 
  

  

45 

  
  

46,4 anos 34 – Licenciatura 5 – Termo 

9 – Mestrado 40 - Quadro Agrup. 

  3 - Pós-

Graduação 

Departamento de Matemática e 

Ciências  

Experimentais 
  

52 

  

  

43,0 anos 2 – Bacharelato 8 – Termo 

45 – Licenciatura 3 - Além Quadro 

5 – Mestrado 41 - Quadro Agrup. 

Técnicos Especiais 

  

7 

  

36,0 anos 

  

1 - Curso Médio Todos com contrato  

a termo 6 – Licenciatura 

TOTAL 234    

Quadro 12 - Pessoal Docente e sua relação laboral - ano letivo 2011/2012 

 

 

O corpo docente do agrupamento é estável em termos de vínculo laboral, uma vez que 197 dos 

professores/educadores pertencem ao Quadro do Agrupamento, correspondendo a 84% do total do corpo 

docente. 

A Ratio entre o número total de alunos e o número total de professores/educadores é de 7,4. 

 

4. RESULTADOS 

 

 
4.1. Resultados Académicos 

 

 
A. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  

 

A.1. Transição para o 1º ciclo do ensino básico (Anos letivos 2010/2011 e 2011/2012) 

 

 

 Ano letivo 2010/2011 Ano letivo 2011/2012 
 

N.º total de crianças com 5 anos que frequentaram 

jardim-de-infância do Agrupamento 

 

123 + 2 NEE’s a) 

 

84 + 2 NEE’s a) 

 
 

N.º de crianças dentro da escolaridade obrigatória 

(6 anos até 15 de setembro) 

 

 

94 

 

72 

 

N.º de crianças fora da escolaridade obrigatória 

(6 anos entre 16 de setembro e 31 dezembro) 

 

 
31 b) 

 
14 b) 

 

N.º de crianças que se matricularam no 1º ano 

 

 
123 

 
84 

Quadro 13 - Transição para o 1º Ciclo EB em 2010/2011 e 2011/2012 
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a) Pediram adiamento da entrada na escolaridade obrigatória 
b) No ano letivo 2010/2011, 3 crianças permaneceram no jardim-de-infância por mais um ano e no ano letivo 2011/2012 permaneceram 
2 crianças. 

 

Verifica-se uma redução de 32% nos alunos matriculados entre os dois anos letivos, fazendo prever 

uma redução significativa da população escolar nos próximos anos. 

 

 

 Ano letivo 2010/2011  

 

Os resultados obtidos no ano letivo 2010/2011 foram, globalmente, muito satisfatórios, quer em 

relação às aprendizagens, quer em relação a comportamentos e atitudes. De uma forma geral, verificaram-se 

progressos conducentes à aquisição das competências definidas para cada faixa etária. As dificuldades mais 

sentidas situaram-se ao nível da comunicação, linguagem e fala.  

As medidas de apoio implementadas, quer ao nível da sala de atividades, quer com o apoio de técnicos 

de terapia da fala, conduziram a melhorias substanciais.    

 

 

 Ano letivo 2011/2012 

 

De uma forma geral, as crianças desenvolveram as competências de final de ciclo, definidas pelo 

Departamento e alcançaram-se as metas finais para a educação pré-escolar. Transitaram de ciclo 84 crianças.  

Atendendo aos benefícios decorrentes da permanência por mais um ano no jardim-de-infância, os 

encarregados de educação de duas crianças de cinco anos de idade, que perfazem os seis anos de idade entre 

16 de Setembro e 31 de Dezembro, foram aconselhados pelos educadores de infância dos seus educandos a 

renovar a matrícula no jardim, proposta que foi recusada. 

 

A.2. Apoios educativos  

 Ano letivo 2010/2011 

N.º de crianças que 

beneficiaram 

Ano letivo 2011/2012 

N.º de crianças que 

beneficiaram 

Educação especial 4 2 

ELI de Sátão 2 6 

Terapia da fala  

(Centro de psicologia e terapêutica PSINAPSES) 
3 8 

Terapia da ocupacional 

(Centro de psicologia e terapêutica PSINAPSES) 
1 3 

Terapia da Fala  

(Hospital S. Teotónio, Viseu) 
2 2 

Terapia Ocupacional 

(Hospital S. Teotónio, Viseu) 
 1 

Apoio psicológico  1 

Total 12 23 

Quadro 14 - Apoios educativos na Ed. Pré-Escolar 
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Em termos de eficácia das medidas de apoio educativo implementadas, a diversidade de respostas e 

de modalidades de apoio oferecidas conduziram a que, de um modo geral, se verificassem progressos ao 

nível das competências sociais e cognitivas nas crianças que delas beneficiaram. É sugerida a continuidade 

dos apoios para todas as crianças, no próximo ano letivo. 

Regista-se um aumento do número de alunos apoiados em 2011/2012, para quase o dobro (94%) 

relativamente ao ano anterior. Ao mesmo tempo, o aumento do número de alunos é também acompanhado 

por uma maior diversidade e especificidade da oferta, o que permite concluir que o agrupamento tem 

vindo a melhorar a sua resposta às necessidades educativas dos alunos, ao mesmo tempo que reflete uma 

complexificação crescente dessas mesmas necessidades no ambiente escolar. Estes resultados sugerem 

também um necessário aumento proporcional do investimento do Ministério da Educação na dotação do 

agrupamento de equipas multidisciplinares para a intervenção atempada e eficaz junto das crianças e jovens 

com NEE. Considera-se que esta resposta é um factor importante de prevenção do abandono escolar (até ao 9º 

ano) e da desistência de conclusão da escolaridade obrigatória (até ao 12º ano). 
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B. ENSINO BÁSICO  

 

A análise dos resultados escolares cinge-se aos dois últimos anos letivos, 2010/2011 e 2011/2012, que 

correspondem à fusão dos agrupamentos anteriormente existentes no concelho de Sátão no atual agrupamento 

de escolas de Sátão. 

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, número de alunos que transitaram (sucesso) e número de alunos que não 

transitaram (insucesso). 

 

Sucesso/Insucesso  

Ano 

Letivo 2010/2011 2011/2012 

Sector 

Ensino Nº Alunos Transitaram 

Não 

Transitaram Nº Alunos Transitaram 

Não 

Transitaram 

1º Ciclo 465 459 6 425 415 9 

1º Ano 86 86 0 101 101 0 

2º Ano 127 123 4 92 88 4 

3º Ano 120 119 1 116 112 4 

4º Ano 132 131 1 116 115 1 

              

2º Ciclo 272 268 4 238 233 5 

5º Ano 114 112 2 126 122 4 

6º Ano 158 156 2 112 111 1 

              

3º Ciclo 435 406 29 470 428 42 

7º Ano 151 146 5 153 144 9 

8º Ano 150 149 1 151 147 4 

9º Ano 134 111 23 151 122 29 

9º CEF       15 15 0 

Total 1172 1133 39 1133 1076 56 

Quadro 15  – Sucesso educativo dos alunos, por sector de ensino e ano letivo, nos últimos 2 anos 
 

  

Dos dados apresentados no Quadro 15 elaboraram-se as taxas de transição que se apresentam nos 

Quadro 16, 17, 19 e 23. Estas taxas mostram um decréscimo de sucesso em todos os ciclos do ensino básico 

do ano letivo de 2010/11 para o ano letivo 2011/12, bem como um decréscimo acentuado de sucesso do 2º 

para o 3º ciclo, contribuindo para este facto o 9º ano de escolaridade (Quadro 16). 

 

Ano 

Letivo 

TAXA DE TRANSIÇÃO 

Taxa Média 

Global Média 1º ciclo Média 2º ciclo Média 3º ciclo 

2010/11 98,70% 98,5% 93,3% 96,6% 

2011/12 97,64% 97,8% 91% 94,9% 
 

Quadro 16 – Taxas de transição - 1º, 2º, 3º Ciclo 
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B.1.     1º CICLO  

 
 A taxa de transição no 1º Ciclo é elevada. Regista-se uma diminuição de 1,06% nos anos letivos a que 

se refere o Quadro 17. A taxa mais baixa surge no segundo ano de escolaridade, sendo estes valores habituais, 

em virtude de não haver retenção no primeiro ano de escolaridade.  

 

TAXA DE TRANSIÇÃO - anos e 1º ciclo 

  

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

Média  

Ano letivo 1º ciclo 

2010/11 100% 96,64% 99,16% 99,24% 98,70% 

2011/12 100% 95,65% 96,55% 99,13% 97,64% 

Quadro 17   – Taxas de transição - 1º Ciclo 

  

Da análise do Quadro 18 conclui-se que o nível de sucesso dos alunos do 4º ano, nas provas de 

aferição, foi sempre superior à média nacional. No ano letivo 2010/11 esta diferença foi de 6% em Língua 

Portuguesa e 11% em Matemática. Em 2011/12 a diferença acentuou-se sendo de 9 % em Língua Portuguesa e 

29% em Matemática.    

 

Língua Portuguesa Matemática 

Taxa de Classificação Taxa de Classificação 

ANO NÍVEIS 

Resultados 

Agrupamento 

Resultados 

Nacionais 

Resultados 

Agrupamento 

Resultados 

Nacionais 

2010/2011 

E 0,00% 0,40% 0,00% 1,30% 

D 6,40% 11,90% 8,90% 18,40% 

C 36,00% 32,80% 25,80% 27,30% 

B 50,40% 46,40% 40,30% 36,90% 

A 7,20% 8,40% 25,00% 16,10% 

Sucesso 93,60% 87,60% 91,10% 80,30% 

Insucesso 6,40% 12,30% 8,90% 19,70% 

ANO NÍVEIS 

Resultados 

Agrupamento 

Resultados 

Nacionais 

Resultados 

Agrupamento 

Resultados 

Nacionais 

2011/2012  E 0,00% 0,73% 0,00% 4,08% 

  D 11,61% 18,64% 15,18% 39,20% 

  C 25,89% 30,92% 32,14% 31,49% 

  B 51,79% 40,42% 44,64% 21,78% 

  A 10,71% 9,29% 8,04% 3,45% 

Sucesso 88,39%
 

80,63% 84,82% 56,72%
 

Insucesso 11,61%
* 

19,37% 15,18% 43,28%
 

Quadro 18   – Resultados das Provas de Aferição 4º ano, comparados com resultados nacionais 
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B.2.     2º CICLO  
 

 

 A taxa média de transição, de sucesso, no 2º ciclo, no ano letivo de 2010/11 foi de 98,5%, diminuindo 

no ano letivo 2011/12 para 97,9% (diferença de 0,61%). 

 

TAXA DE TRANSIÇÃO - ano e 2º ciclo 

Ano letivo 5º ano 6º ano 

Média 2º 

ciclo 

2010/11 98,20% 98,73% 98,50% 

2011/12 96,80% 99,10% 97,89% 

Quadro 19  – Taxas de transição - 2º Ciclo 

 
 Analisando por ano (5º e 6º) e por disciplinas (sucesso abaixo de 90%), podemos afirmar que: 

- no 5º ano há uma diminuição do sucesso global de 98,2% para 96,8% e as disciplinas com menor 

sucesso são a Matemática nos anos letivos em referência (86,8% e 76,8%) e também a disciplina de Língua 

Portuguesa (88%) no ano letivo 2011/12. 

- no 6º ano nota-se um aumento de sucesso global de 98,7% para 99,1% e as disciplinas com menor 

sucesso são a Matemática nos anos letivos em referência (82,3% e 84,5%) e o Inglês (86,4%) no letivo 

2011/12. 

 

 
5º ANO 

  2010/11 2011/12 

Nº alunos 112+2 126 

LP 94,7 88,0 

ING 90,4 91,2 

HGP 97,4 93,6 

MAT 86,8 76,8 

CN 98,2 90,5 

EVT 100,0 99,2 

EM 100,0 100,0 

EF 100,0 100,0 

EMRC 100,0 100,0 

EA 98,2 100,0 

FC 99,1 99,2 

   Sucesso 98,2 96,8 

Insucesso 1,8 3,2 
 

 

 
6º Ano 

  2010/11 2011/12 

Nº alunos 158 112 

LP 93,7 91,8 

ING 96,8 86,4 

HGP 98,7 99,1 

MAT 82,3 84,5 

CN 98,1 98,2 

EVT 100,0 100,0 

EM 100,0 100,0 

EF 100,0 100,0 

EMRC 100,0 100,0 

EA 100,0 100,0 

FC 100,0 100,0 

   Sucesso 98,7 99,1 

Insucesso 1,3 0,9 
 

Quadro 20  – Sucesso por disciplinas/ano (5º e 6º) e sucesso/insucesso global  

 

 
 
 

 Analisando o Quadro 21 referente aos resultados da classificação interna e externa nas disciplinas de 

Língua Portuguesa e de Matemática no 6º ano - provas de aferição (2010/11) e Exames (2011/2012), podemos 

inferir: 
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 - No ano 2010/2011 comparando a classificação interna com a classificação externa nota-se uma 

diminuição do sucesso daquela para esta de 3,4% a Língua Portuguesa e de 10,2% a Matemática, no 

entanto, se compararmos com os resultados nacionais, os resultados do agrupamento encontram-se acima 

6% a Língua Portuguesa e 7,4% a Matemática. 

 - No ano 2011/12 comparando a classificação interna com a classificação externa salienta-se uma 

grande diminuição do sucesso na classificação externa de 23% a Língua Portuguesa e de 29,5% a 

Matemática. Comparando os resultados nacionais com os resultados do agrupamento estes encontram-se 

abaixo 6,8% a Língua Portuguesa e de 0,9% a Matemática.  

 

 

 

L. Portuguesa  Matemática 

Taxa de Classificação Taxa de Classificação 

ANO NÍVEIS Interna  Externa Result. Nacionais Interna Externa Result. Nacionais 

2010/2011 1  -  E 0,0 0,0 0,3 0,0 3,2 2,7 

Provas de 2  -  D 6,3 9,7 15,4 17,7 24,7 32,5 

Aferição 3  -  C 51,3 41,3 40,0 44,3 31,2 31,3 

  4  -  B 31,0 34,8 38,5 23,4 28,6 26,2 

  5  -  A 11,4 14,2 5,8 14,6 12,3 7,2 

Sucesso 93,70 90,30 84,30 82,30 72,10 64,70 

Insucesso 6,30 9,70 15,70 17,70 27,90 35,30 

ANO NÍVEIS Interna  Externa Result. Nacionais Interna Externa Result. Nacionais 

2011/2012  1 0,00% 0,00% 0,88% 0,00% 0,92% 7,42% 

110 alunos 2 8,18% 31,19% 23,47% 15,45% 44,04% 36,59% 

Exames 3 56,36% 43,12% 45,06% 50,00% 25,69% 26,34% 

109 alunos 4 28,18% 21,10% 28,01% 22,73% 21,10% 21,75% 

  5 7,27% 4,59% 2,59% 11,82% 8,26% 7,88% 

Sucesso 91,82% 68,81% 75,66% 84,55% 55,05% 55,97% 

Insucesso 8,18% 31,19% 24,35% 15,45% 44,95% 44,01% 

Média dos 

níveis   3,34 2,99 3,4 3,30 2,91 3,2 

Quadro 21  – Média das taxas de classificação interna e externa (provas de aferição/Exames) do 6 ano comparada 

com taxa nacional 
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Apresentam-se no Quadro 22, com base no Ranking de escolas – 2011/12 – in Público, de 13 de 

outubro, os dados referentes às escolas deste agrupamento, num total de 1136 escolas. 

 

 
Quadro 22 – Ranking das escolas 

 

 

Constata-se que na Escola Básica de Ferreira de Aves a média foi positiva em ambas as disciplinas, 

enquanto na Ferreira Lapa a média é negativa em ambas as disciplinas, encontrando-se esta no meio da tabela 

do Ranking. 

Se tivermos em conta as escolas do distrito de Viseu num total de 45 escolas, a Escola Básica 

Integrada de Ferreira de Aves é a 12ª, fizeram exame 32 alunos a LP e Mat., tendo obtido a média de 3,34; a 

Escola Básica Ferreira Lapa é a 35ª, fizeram exame 186 alunos a LP e Mat., tendo obtido a média de 2,89. 

 

 

 

B.3.     3º CICLO 

 

A taxa média de transição, de sucesso, no 3º ciclo, no ano letivo de 2010/11 foi de 96,67%, 

diminuindo 1,71% no ano letivo 2011/12 para 94,96%. 

 
 

TAXA DE TRANSIÇÃO - anos e 3º ciclo 

Ano letivo 7º ano 8º ano 9º ano Média 3º ciclo 

2010/11 96,68% 99,33% 82,83% 96,67% 

2011/12 94,11% 97,35% 80,79% 94,96% 
 

Quadro 23 – Taxas de transição - 3º Ciclo 
 

 

Analisando por ano de escolaridade (7º, 8º e 9º) e por disciplinas, constata-se que do ano letivo 

2010/11 para o ano letivo 2011/12 se regista uma diminuição do sucesso global no 7º ano de 96,7% para 

94,1%, no 8º ano de 99,3% para 97,4% e no 9º ano de 82,8% para 80,8%. Salienta-se que no 9º ano, 

comparando com os 7º e 8º anos, o sucesso global diminui significativamente.  
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Como se observa no Quadro 24, a disciplina com menor sucesso é a Matemática em todos os anos 

(7º, 8º e 9º) e nos anos letivos em referência. Outras disciplinas apresentam um sucesso abaixo dos 85%: 

Língua Portuguesa e Ciências Naturais (7º ano); Língua Portuguesa, História e Ciências Físico-

Químicas (9º ano). 

 

  

7º Ano 

2010/11 2011/12 

Nº alunos 145/152 153 

LP-147 89,1 83,8 

ING-146 92,5 87,2 

Francês-85 90,6 89,9 

Espanhol-61 100,0 92,8 

História-145 93,1 85,1 

MAT - 145 74,5 81,1 

CN -146 97,3 83,8 

C.F.Q.-146 95,2 87,2 

Geografia-
146 93,8 93,9 

EV -151 99,3 99,3 

E Musical – 
58 98,3 98,0 

ET-148 99,3 98,0 

Ed.Art. -19 94,7   

EF -151 99,3 99,3 

EMRC-149 100,0 100,0 

   Sucesso 96,7 94,1 

Insucesso 3,3 5,9 
 

 

  

8º Ano 

2010/11 2011/12 

Nº alunos 143/150 151 

LP -144 89,6 88,4 

ING -143 88,1 89,7 

Francês 91 97,8 86,2 

Espanhol-
56 100,0 100,0 

História -
143 93,7 88,4 

MAT -143 79,0 60,5 

CN -150 96,7 94,6 

C.F.Q. 83,3 88,4 

Geografia-
143 98,6 93,8 

EV 98,0 99,3 

E Musical 100,0 100,0 

ET 100,0 99,3 

EF 100,0 99,3 

EMRC 100,0 99,3 

   Sucesso 99,3 97,4 

Insucesso 0,7 2,6 
 

 

  

9º Ano 

2010/11 2011/12 

Nº alunos 130/134 168 

LP 80,8 85,5 

ING  85,4 83,3 

Francês 100,0 100,0 

Espanhol 97,5 92,0 

História 74,6 82,6 

MAT 72,3 64,6 

CN 96,2 87,2 

C.F.Q. 81,5 71,7 

Geografia 99,2 97,2 

EV 100,0 100,0 

E 

Musical 100,0 97,1 

ET 100,0 100,0 

EF 100,0 99,3 

EMRC 100,0 100,0 

ITIC 99,2 97,3 

   Sucesso 85,8 82,7 

Insucesso  14,2 17,3 
 

Quadro 24   – Sucesso por disciplinas/ano (7º, 8º e 9º)  e sucesso/insucesso global  

  

 Analisando o Quadro 25 referente aos resultados da classificação interna e externa nas disciplinas de 

Língua Portuguesa e de Matemática no 9º ano, podemos observar que: 

 - No ano 2010/2011, comparando a classificação interna com a classificação externa, verifica-se uma 

diminuição do sucesso daquela para esta de 15,4% a Língua Portuguesa e de 35,4% a Matemática, no 

entanto, se compararmos com os resultados nacionais os resultados do agrupamento, estes encontram-se acima 

5,3% a Língua Portuguesa e de 7,1% Matemática. 

 - No ano 2011/12, comparando a classificação interna com a classificação externa, é de salientar uma 

diminuição do sucesso na classificação externa de 10,7% a Língua Portuguesa e de 10,3% a 

Matemática. Comparando os resultados nacionais com os resultados do agrupamento, estes encontram-se 

acima 10,8% a Língua Portuguesa e abaixo 0,3% a Matemática. 

 Nota-se que, analisando as pautas, foram menos 17 alunos que não foram admitidos a exame, pois 

ficaram logo retidos na avaliação interna (144/127). 
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L. Portuguesa  Matemática 

Taxa de Classificação Taxa de Classificação 

ANO NÍVEIS Interna  Externa 

Resultados 

Nacionais Interna Externa 

Resultados 

Nacionais 

2010/2011 

1 0,00% 0,87% 1,15% 0,00% 13,91% 18,13% 

2 12,84% 31,30% 42,42% 22,02% 37,39% 40,25% 

3 56,88% 40,87% 39,62% 49,54% 20,00% 23,34% 

4 21,10% 17,39% 15,22% 18,35% 20,00% 15,08% 

5 9,17% 3,48% 1,59% 10,09% 2,61% 3,21% 

Sucesso 87,16% 61,74% 56,43% 77,98% 48,70% 41,62% 

Insucesso 12,84% 32,17% 43,57% 22,02% 51,30% 58,38% 

ANO NÍVEIS Interna  Externa 

Resultados 

Nacionais Interna Externa 

Resultados 

Nacionais 

2011/2012  1 0,00% 0,00% 1,07% 0,00% 5,51% 7,29% 

Interna 2 14,48% 25,20% 34,93% 36,81% 40,16% 38,09% 

144 3 58,62% 57,48% 46,53% 47,92% 29,13% 24,99% 

Externa 4 18,62% 17,32% 16,36% 13,89% 18,11% 20,22% 

127 5 8,28% 0,00% 1,11% 2,78% 7,09% 9,40% 

Sucesso 85,52% 74,80% 64,00% 64,58% 54,33% 54,62% 

Insucesso 14,48% 25,20% 36,00% 36,81% 45,67% 45,38% 

Quadro 25   – Média das taxas de classificação interna e externa do 9º ano comparada com taxa nacional 

 

 
Apresentam-se, com base no Ranking de escolas – 2011/12 – in Público, de 13 de outubro, os dados 

referentes às escolas deste agrupamento, num total de 1320 escolas. 

 

Lugar no Ranking das escolas e média obtida (Público) 

 
Quadro 26 - Ranking das escolas no jornal Público 

 

 
O Expresso apresenta os seguintes resultados, um pouco diferentes:  

 

          nº Provas  Exame    Interna 
292 Escola Básica de Ferreira de Aves Sátão 34 3,12 3,06 

530 Escola Básica Ferreira Lapa Sátão 56 2,93 3,32 

740 Escola Secundária Frei Rosa Viterbo (Sátão) Sátão 162 2,80 3,11 
Quadro 27 - Ranking das escolas do agrupamento no jornal Expresso 

 

 

Se considerarmos os resultados das escolas no distrito de Viseu (Cf. Jornal Público) num total de 58 

escolas, a Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves ficou em 17º lugar, fizeram exame 34 alunos a LP e 

Mat., tendo obtido a média de 3,14; a Escola Básica Ferreira Lapa é a 31ª, fizeram exame 56 alunos a LP e 
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Mat., tendo obtido a média de 2,93; a Escola Secundária Frei Rosa Viterbo é a 40ª, fizeram exame 162 alunos 

a LP e Mat., tendo obtido a média de 2,80. 

Se tivermos em conta as escolas do contexto 2
8
, num total de 274 escolas a Escola Básica Integrada de 

Ferreira de Aves é a 10ª, tendo obtido a média de 3,19; a Escola Básica Ferreira Lapa é a 86ª, tendo obtido a 

média de 2,86, a Escola Secundária Frei Rosa Viterbo é a 144ª, tendo obtido a média de 2,7.  

 

 

B.3.1. ALUNOS  SUBSIDIADOS – Ensino Básico – 2º e 3º ciclo 

 

Tendo em conta o número de alunos subsidiados (Escalão A e Escalão B), quisemos saber quantos e a 

percentagem de alunos por ano de escolaridade e ciclo (2º e 3º) se encontravam nestas circunstâncias e qual 

relação existente desta variável com o sucesso/insucesso dos mesmos. 

 Apresenta-se no Quadro 28 o total do número de alunos, dos alunos subsidiados e dos alunos que não 

transitaram de ano.  

 

Nº de ALUNOS SUBSIDIADOS – Total - Transitaram/Não transitaram 

Ano 

Letivo 2010/2011 2011/2012 

Sector 

Ensino N
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2º Ciclo 272 268 4 167 4 238 233 5 148 5 

5º Ano 114 112 2 74 2 126 122 4 78 4 

6º Ano 158 156 2 93 2 112 111 1 70 1 

3º Ciclo 435 406 29 231  18 470 428 42 248 30 

7º Ano 151 146 5 78  1 153 144 9 89 8 

8º Ano 150 149 1 71  1 151 147 4 85 3 

9º Ano 134 111 23 82  16 166 137 29 74 19 

Total 707 674 33 398  22 708 661 47 396 35 

Quadro 28 - Nº de Alunos Subsidiados: Total - Transitaram - Não Transitaram   

 

 
Analisando o referido quadro podemos afirmar que: 

-  no 2º ciclo os alunos subsidiados (Escalão A e Escalão B) são 61,4% e 62,2% (respetivamente nos 

anos 2010/11 e 2011/12) do número total dos alunos deste ciclo, tendo aumentado de um ano letivo para o ano 

letivo seguinte o número de alunos subsidiados, apesar da redução do número de alunos matriculados. 

- Destes, 2,3% não transitaram em 2010/2011 e 3,3% não transitaram em 2011/2012, verificando-se 

uma diminuição do sucesso dos alunos subsidiados de 1%, entre os dois anos analisados. 

- Verifica-se, também, que todos os alunos que não transitaram eram alunos subsidiados. 

- No entanto, pode concluir-se que existiu uma eficácia de 97,7% dos apoios sociais
9
 no ano letivo de 

2010/2011 e de 96,7% no ano letivo seguinte. 

                                                             
8
 NUT II  - Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais  para fins estatísticos, de acordo com o Regulamento (CE) n.º 

1059/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de Maio de 2003  - In http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:039:0001:01:PT:HTML 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeu
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:039:0001:01:PT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:039:0001:01:PT:HTML


28 
 

- no 3º ciclo os alunos subsidiados (Escalão A e Escalão B) são 53,1% e 52,77% (respetivamente nos 

anos 2010/11 e 2011/12) do número total dos alunos deste ciclo. 

- Destes alunos, 7,7%  (2010/2011) e 12% (2011/2012) não transitaram, correspondendo 

respetivamente a 62% dos alunos retidos em 2010/2011 e 71, 42% dos alunos retidos em 2011/2012. 

- No 3º ciclo a eficácia das medidas sociais baixa para 92,3% em 2010/2011 e 88% em 2011/2012. 

- A taxa global de sucesso das medidas sociais aplicadas no Agrupamento no ensino básico é de 

94,48% em 2010/2011 e de 91,17% em 2011/2012. 

- Estes resultados não podem ser devidamente interpretados sem se ter em conta o agravamento das 

condições sócio-económicas do país e a sua quase inevitável influência na estabilidade das famílias e das 

condições de acompanhamento dos filhos.  

 

 

 SUGESTÕES DE MELHORIA 

- Uma vez que o número total de alunos que não transitam no 2º e 3º ciclos aumentou de 2010/2011 

para 2011/2012, esse indicador pode implicar, nos próximos anos, uma necessidade de sinalização mais rápida 

e eficaz dos casos problemáticos em termos sócio-económicos e familiares por parte das instâncias 

administrativas e da equipa multidisciplinar da Comissão de Proteção das Crianças e Jovens em Risco. 

  

 

 
 

                                                                                                                                                                                                             
9
 Calculou-se a eficácia dos apoios sociais da escola, encontrando a proporção entre o número total de alunos 

subsidiados e o número total dos alunos subsidiados que transitaram em cada ano letivo. 
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B.4. ENSINO SECUNDÁRIO  

 

 
A taxa de transição (10º e 11º anos) ou de aprovação (12º ano) é a razão entre o número de alunos que 

transitaram/obtiveram aprovação e o número de alunos inscritos no início do ano letivo, apresentada em 

percentagem. Verifica-se uma diminuição global da taxa de transição nos três anos de escolaridade do ensino 

secundário. Essa diferença é de cerca de 10% no 10º e no 11º ano e de 8% no 12º ano. No entanto, a taxa de 

transição diminui do 11º para o 12º ano 36,2 % no ano letivo 2010/2011 e 38,4% no ano letivo 2011/2012. É 

de salientar uma redução dessa taxa para menos de 50% no ano letivo 2011/2012, no 12º ano.  

 

 
Gráfico 1 – Taxa de Transição/Aprovação no Ensino Secundário 

 

A taxa de anulação de matrícula é a razão entre o número de alunos que anularam a matrícula à 

disciplina e o número de alunos inscritos na disciplina no início do ano letivo, apresentada em percentagem. 

 

 

 
Gráfico 2 – Taxa de Anulação de Matrícula – 10º ano 
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Gráfico 3 - Taxa de Anulação de Matrícula – 11º ano 

 

 
Gráfico 4 - Taxa de Anulação de Matrícula – 12º ano 

 

 
Verifica-se uma tendência geral para aumentar a anulação de matrícula no 10º e no 11º ano, entre os 

anos letivos 2010/2011 e 2011/2012. Essa tendência não se verificou no 12º ano, nos dois anos letivos 

analisados. As disciplinas que se destacam com maior taxa de anulação de matrícula no  ensino secundário 

são: Literatura Portuguesa, Geografia A, História A e MACS (no 10º ano), História A, Francês e Filosofia 

(11º ano) e Matemática A no 12º ano. 

 

A taxa de aproveitamento é a razão entre o número de alunos que obtiveram classificação maior ou 

igual a 10 valores à disciplina na classificação de frequência e o número de alunos avaliados à disciplina, 

apresentada em percentagem.  

Dos Gráficos 5,6 e 7 pode concluir-se que 78,57% das disciplinas lecionadas no 10º ano, 80% das 

disciplinas lecionadas no 11º ano e 100% das disciplinas lecionadas no 12º ano possuem um aproveitamento 

acima dos 50% nos dois anos observados. Destaca-se como mais preocupante a taxa de aproveitamento da 

disciplina de História A no 10º e 11º anos de escolaridade. 
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Gráfico 5 – Taxa de Aproveitamento – 10º ano 

 

 

 
Gráfico 6 – Taxa de Aproveitamento – 11º ano 

 

 

 
Gráfico 7 – Taxa de Aproveitamento  – 12º ano  
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 A taxa de aproveitamento nos exames é a razão entre o número de alunos que obtiveram 

classificação maior ou igual a 95 pontos no exame e o número de alunos que realizaram o exame à disciplina, 

apresentada em percentagem. 

 O Gráfico 8 apresenta a diminuição da taxa de aproveitamento nos exames do 11º ano, do ano 

letivo de 2010/2011 para o ano letivo 2011/2012, nas disciplinas de Biologia e Geologia, Física e Química A e 

Geografia A, que são aquelas em que é possível estabelecer comparações nos dois anos letivos consecutivos. 

Ao mesmo tempo, verificam-se taxas significativas de aproveitamento nos exames às disciplinas de Filosofia, 

Literatura Portuguesa e MACS. Cruzando estes dados com os da anulação de matrículas e com os do 

aproveitamento pode considerar-se que os alunos que persistem matriculados até ao final do ano letivo e 

época de exames têm uma forte probabilidade de obter sucesso nos exames. No 12º ano, na disciplina de 

Português, a taxa de aproveitamento nos exames aumentou 29,6% em 2011/2012,  tendo deixado os níveis 

inferiores a 50% do ano letivo 2010/2011. 

 

 
Gráfico 8 – Taxa de Aproveitamento  nos Exames – 11º ano   

 

 

Gráfico 9 - Taxa de Aproveitamento nos Exames – 12º ano   
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 A diferença CIF-CE é a diferença entre a média obtida na classificação interna da frequência e a 

média da classificação de exame à disciplina. 

 O Gráfico 10 apresenta um aumento da diferença entre a CIF e a CE no 11º ano, de 2010/2011 para 

2011/2012 nas disciplinas de Biologia e Geologia, Física e Química A e Geografia A, onde os valores se 

acentuam de forma muito significativa no segundo ano letivo em análise. A mesma tendência se verifica para 

a disciplina de Matemática no 12º ano (Gráfico 11). No caso da disciplina de Português, houve uma 

diminuição dessa diferença para menos de metade dos valores do ano anterior.  

 

 
Gráfico 10 – Diferença entre os Resultados da  Avaliação Interna e da Avaliação Externa – 11º ano 

 

 

 
Gráfico 11 – Diferença CIF-CE – 12º ano   
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Para o cálculo das médias de exame foram considerados os resultados dos alunos internos que 

realizaram os exames na  1ª fase/1ª chamada. Os dados nacionais foram recolhidos do documento Exames 

Nacionais – Relatório 2011,  Junho 2012 (GAVE) e do Comunicado de Imprensa, 8 de Julho de 2012 (JNE e 

GAVE). 

  

Exames Nacionais 
2010/11 2011/12 

Agrupamento Nacional Agrupamento Nacional 

Português – 639 9,6 9,6 11,2 10,4 

Matemática A - 635 13,2 10,6 10,7 10,5 

História A – 623 7,5 10,5 - 11,8 

Filosofia – 714 - - 14,7 8,9 

Biologia e Geologia - 702 10,5 11,0 9,2 9,8 

Física e Química A - 715 10,3 10,5 7,0 8,1 

Geografia A - 719 11,2 11,0 9,0 10,6 

Economia A -712 11,2 12,0 - 11,7 

Literatura Portuguesa - 734 - 9,3 11,1 10,9 

M.A.C.S. - 835 - 11,3 11,8 10,6 

Quadro 29 – Resultados exames nacionais (2010/2011 e 2011/2012)  

 

 
Gráfico 12 – Exames nacionais - médias   

 
 

A classificação de exame obtida pelos alunos do Agrupamento é inferior à média nacional nas 

disciplinas de Biologia e Geologia e Física e Química A, sendo que no ano letivo 2011/2012 a disciplina de 

Geografia A também teve média inferior à média nacional. Nas restantes disciplinas a tendência de obter 

classificação média superior à média nacional manteve-se nos anos letivos 2010/2011 e 2011/2012. 

Destaca-se, no ano letivo 2011/2012, a disciplina de Filosofia com 14,7 valores, muito superior à média 

nacional de 8,9.  
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4.1.1. Pontos Fortes e Pontos Fracos  

 

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

 

Níveis Pontos Fortes Pontos Fracos 

Ed. Pré-

Escolar 

- Bons progressos conducentes à aquisição 

das competências definidas para cada faixa 

etária. 

- Diversidade de respostas de apoio educativo, 

que conduziram a progressos ao nível das 

competências sociais e cognitivas nas crianças 

que delas beneficiaram. 

- Aumento do número de crianças que beneficiam 

de apoios educativos reflete uma complexificação 

crescente das necessidades educativas. 

 

 

1º Ciclo EB 

 

 

 

2º Ciclo EB 

 

 

 

3º Ciclo EB 

- Taxas de transição elevadas. 

- Nível de sucesso dos alunos nas provas de 

aferição do 4º ano foi superior à média 

nacional nos dois anos letivos analisados. 

  

- Resultados nos exames de aferição de LP e 

Matemática superiores à média nacional nos 

dois anos letivos analisados.  

 

- Média dos exames do 9º ano superior à 

média nacional; 

- Melhoria dos resultados do 9º ano em 

2011/2012 no que diz respeito à diferença 

classificação interna e externa. 

- Duplicação da superioridade da média dos 

alunos a LP nos exames nacionais em relação 

à média nacional.  

- Taxa global de eficácia da escola no ensino 

básico  junto dos alunos subsidiados encontra-

se próxima dos 90% , apesar de ter aumentado 

o número de alunos subsidiados que ficaram 

retidos no ano 2011/2012. 

- Decréscimo acentuado do insucesso no Ensino 

Básico, destacando-se pela negativa, o 3º Ciclo do 

EB. 

- Disciplinas com menor sucesso no 2º Ciclo são 

Matemática, LP e Inglês. 

- Diminuição do sucesso entre classificação interna 

e externa no 2º Ciclo, acentuada no ano 

2011/2012. 

- No ano 2011/2012, no 2º Ciclo, os resultados do 

agrupamento ficaram abaixo da média nacional. 

- A disciplina com menor sucesso no 3º Ciclo é 

Matemática, mas com aproveitamento inferior a 

85% também se podem referir as disciplinas de 

Língua Portuguesa, Ciências da Natureza, História 

e Ciências Físico-Químicas. 

- Aumento do número de alunos subsidiados que 

ficaram retidos no 3º Ciclo. 

 

 

Ensino 

Secundário 

- Taxas de aproveitamento elevadas, sendo 

que 78, 57% no 10º ano,  80% das disciplinas 

do 11º ano e 100% das disciplinas do 12º ano 

possuem um aproveitamento superior a 50%. 

- Subida da taxa de aproveitamento nos 

exames nacionais na disciplina de Português. 

- Diminuição da diferença CIF-CE no 12º 

ano, em 2011/2012,  para menos de metade 

dos valores  obtidos no ano letivo anterior. 

- Manutenção da tendência para obter 

classificação média superior à média nacional 

nos exames de Português, Mat A, Hist A, 

Economia, Lit Port e MACS 

 

- Diminuição das taxas de aproveitamento nos 

exames entre os dois anos letivos analisados. 

- Aumento da diferença CIF-CE no 11º ano e a 

Matemática A, no 12º ano. 

- Média dos exames nacionais inferiores à média 

nacional nas disciplinas de Biologia e Geologia, 

Física e Química A e Geologia A. 

- Redução das taxas de transição nos anos letivos 

do ensino secundário, sendo mais preocupante no 

12º ano, já que foi inferior a 50% no ano letivo de 

2011/2012. 

Quadro 30 - Pontos Fortes e Fracos dos Resultados Académicos  
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4.2. Resultados Sociais 

 
De acordo com as respostas obtidas no questionário aos diretores de turma/Educadores titulares de 

grupo/professores titulares de turma e aos grupos de recrutamento, destaca-se o seguinte: 

 
4.2.1. Participação na vida da escola e assunção de responsabilidades 

 

 

PONTOS FORTES  

 Educação pré-escolar - Os contactos realizados com os encarregados de educação foram, na maioria, 

informais, diários e em reuniões de entrega de informações sobre as aprendizagens e os progressos. A 

produtividade dos contactos com os encarregados de educação foi considerada muito ou bastante 

positiva para a cooperação, a conjugação de saberes entre o jardim/pais e para a melhoria da atividade 

pedagógica. 

 

 1º CEB – A produtividade dos contactos realizados com os encarregados de educação, na maioria 

estabelecidos quando se justificavam e que, em alguns casos, tinham como objetivo trocar opiniões ou 

preparar atividades a desenvolver na escola. São também referidas como pontos fortes as reuniões de 

entrega das avaliações e a hora de atendimento.   

 

   2º CEB - Os contactos mantidos com os encarregados de educação, na maioria, na sequência de 

procedimentos formais (receção dos alunos, final de período e hora de atendimento do diretor de 

turma), mas também telefónicos e informais, no caso de alunos mais problemáticos. Destaca-se a 

produtividade dos contactos com os encarregados de educação, pelas trocas de informação sobre os 

alunos/educandos e pela possibilidade de articular estratégias de atuação.  

 

  3º CEB - Os contactos mantidos com os encarregados de educação, na maioria, na sequência de 

procedimentos formais (receção dos alunos, final de período e hora de atendimento do diretor de 

turma), mas também telefónicos. Destaca-se a produtividade da maior parte dos contactos com os 

encarregados de educação, nas trocas de informação sobre os alunos, na articulação de estratégias de 

atuação entre a escola e a família e nos benefícios para o aluno, por sentir o apoio da escola e dos pais. 

 

 SEC - Os contactos mantidos com os encarregados de educação, na maioria, na sequência de 

procedimentos formais (receção dos alunos, final de período e hora de atendimento do diretor de 

turma), mas também telefónicos. Destaca-se a produtividade dos contactos com os encarregados de 

educação, pelos benefícios para os professores (articulação com as famílias e prestação de 

esclarecimentos) e para os encarregados de educação (obtenção de informação sobre os educandos; 

receber orientações para apoiar os filhos; prestar esclarecimentos). 

 



37 
 

 

PONTOS FRACOS 

 Educação pré-escolar - Assiduidade irregular verificada nas crianças de etnia cigana, apesar das 

diligências tomadas junto dos encarregados de educação e entidades competentes. 

 

 1º CEB - Alguns docentes não emitem opinião quanto à produtividade dos contactos com os 

encarregados de educação. 

Assiduidade irregular verificada nos alunos de etnia cigana, num intervalo de tempo específico, 

devido ao trabalho sazonal dos pais.  

 

 3º CEB - Os contactos com os encarregados de educação nem sempre são produtivos, por falta de 

colaboração e empenhamento destes.  

 

 SEC - Os encarregados de educação, muitas vezes são desinteressados e pouco assíduos nas reuniões 

de entrega das avaliações. 

 

 

SUGESTÕES DE MELHORIA 

 

 Estabelecer com as instituições parceiras (Núcleo Local de Inserção Social; Segurança Social) ações 

que visem motivar os encarregados de educação das crianças de etnia cigana para a importância dos 

seus educandos frequentarem o jardim de infância/escola do 1º CEB; 

 

 Incrementar a prática do registo dos contactos informais com os EE; 

 

 Desenvolver instrumentos de monitorização das mudanças de comportamento dos alunos acordadas 

com os EE. 

 

 

 
4.2.2. Cumprimento das regras e disciplina 

 

 

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

 

PONTOS FORTES  

 Educação pré-escolar - Comportamento de respeito face às regras, que são elaboradas e negociadas 

entre todos e que se apresentam na forma de quadros de monitorização. 

 1º /2º CEB - Bons níveis de disciplina  
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PONTOS FRACOS 

 2º CEB - A disciplina e o respeito pelas regras são comprometidos, pelo facto dos alunos tenderem a 

estabelecer conversas na sala de aula, o que implica chamadas de atenção e advertências dos 

professores e/ou dos diretores de turma e comunicação aos encarregados de educação. 

 

 3º CEB - A disciplina e o respeito pelas regras da sala de aula são comprometidos, pelo facto dos 

alunos tenderem a estabelecer conversas entre si e a serem irrequietos e distraídos, mais frequente nos 

rapazes, o que implica chamadas de atenção e advertências por parte dos professores e/ou dos 

diretores de turma. 

 

 SEC - A disciplina e o respeito pelas regras da sala de aula são comprometidos, pelo facto dos alunos 

tenderem a estabelecer conversas entre si, se recusarem a obedecer a ordens do professor e a serem 

distraídos. 

  

 

 

Faltas disciplinares, medidas e sua eficácia 

 

 

PONTOS FORTES  

 

 2º CEB - A quase inexistência de faltas disciplinares e a eficácia das medidas disciplinares 

implementadas.  

 

 3º CEB - As medidas disciplinares implementadas ajudaram à diminuição dos comportamentos. 

 

 SEC - As medidas disciplinares implementadas foram eficazes na diminuição dos comportamentos de 

indisciplina.  

 

 

PONTOS FRACOS 

 

 3º CEB - Cerca de metade das turmas apresenta alunos com faltas disciplinares, num total de 53 

faltas. 

 

 SEC - Metade das turmas apresenta alunos com faltas disciplinares, num total de 35 faltas. 
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SUGESTÕES DE MELHORIA 

 

 Continuar a aplicar de maneira uniforme e coerente em cada turma o RI e o Estatuto do Aluno, de 

forma a reduzir comportamentos desviantes. 

 Continuar a comprometer os pais/EE com o sucesso escolar dos seus educandos, garantindo um 

acompanhamento do comportamento e do empenho no estudo.  

 Providenciar iniciativas destinadas a realçar/premiar os progressos realizados pelos alunos ao nível 

das atitudes e dos valores. 

 Reforço de estratégias conducentes ao envolvimento dos encarregados de educação, para estimular 

nos alunos a valorização do trabalho e o reconhecimento do esforço. 

 Reforço de atividades que promovam as competências sociais dos alunos, identificadas como uma das 

causas das suas dificuldades, de modo a melhorar a aprendizagem.  

 

 

 
4.2.3. Formas de solidariedade 

 

 

PONTOS FORTES  

 

 Educação pré-escolar - A valorização de projetos e campanhas sociais e de solidariedade, de âmbito 

nacional (recolha de tampas plásticas de garrafas), do agrupamento/GR (cabazes de natal), de 

iniciativa do departamento curricular (material escolar para Timor Leste) e de iniciativa do grupo 

(visitas a Lares de Idosos da localidade). 

 

 2º CEB - A adesão a projetos e campanhas sociais e de solidariedade, nomeadamente «cabazes de 

natal» e visitas a Lares de Idosos.  

 

 3º CEB - A adesão a projetos e campanhas sociais e de solidariedade, nomeadamente, campanhas 

nacionais (papel por alimentos; recolha de tampas plásticas), do agrupamento/grupos de 

recrutamentos (cabazes de natal) e ações de iniciativa da turma ou disciplinas (visita a Lares de 

Idosos).  

 

PONTOS FRACOS 

 

 1º CEB - Cerca de 1/3 das turmas não coopera com causas/iniciativas de solidariedade. 

 

 SEC - Adesão de menos de metade das turmas a projetos e campanhas sociais e de solidariedade, 

nomeadamente, campanha «papel por alimentos» e «cabazes de natal».  
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SUGESTÕES DE MELHORIA 
 

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

solidariedade existentes no agrupamento. 

 

 Dar visibilidade social à participação dos alunos/ agrupamento nesses projetos como forma de motivar 

outros a juntar-se às causas promovidas no agrupamento. 

 

 Diversificar as ações de solidariedade, de modo a implicar diferentes sensibilidades. 

 

 Na dinamização de projetos e clubes, priorizar aqueles que se relacionam com as dimensões da 

participação e desenvolvimento cívico. 

 

 Definir as áreas prioritárias para os projetos/clubes desenvolvidos na escola. 

 

 

 

 
4.2.4. Impacto da Escolaridade no percurso dos alunos 

 
Do ponto de vista do impacto global do agrupamento nos diferentes membros da comunidade escolar, 

destacam-se as seguintes respostas aos inquéritos: 

 

 Os Alunos consideram que o agrupamento é importante para eles porque:  

 

- é um local de ensino, de instrução e de educação; 

- é um local de convívio e de socialização; 

- é um espaço onde se preparam para o futuro. 

 

 

 Os Encarregados de Educação consideram que o agrupamento é importante porque: 

 

- Ajuda a crescer e a educar o seu filho/educando;  

- Está próximo da residência;  

- Permite a ocupação do tempo com atividades desportivas e educativas;  

- É onde a criança adquire mais cultura e aprende; 

- Tem boas instalações;  

- Tem pessoal qualificado e profissional;  

- Oferece boas condições a nível de aprendizagem para os alunos;  

- É um espaço de aprendizagem e de socialização para o futuro; 

- Oferece formação pertinente;   

 



41 
 

 

 Os Professores consideram que o agrupamento é importante porque: 

 

- Permite exercer a sua profissão/ É o local de trabalho; 

- É o local onde contribuem para a formação de cidadãos; 

- É um local onde se mantêm boas relações com a comunidade e alunos; 

- É um local onde o trabalho é enriquecedor e agradável para professores e alunos; 

- É próximo à zona de residência; 

- É um espaço de aprendizagem, fundamental no desenvolvimento global e harmonioso; 

- É o local onde contribuem para a formação de cidadãos; 

 

 

 Os Assistentes Operacionais consideram que o agrupamento é importante porque: 

 

- É o local de trabalho e funciona como uma segunda casa e uma segunda família;  

- Oferece um campo de trabalho de que gostam: trabalhar com crianças;  

- Possibilita aprendizagem pessoal e realização profissional; 

- Fica perto da residência;  

- Tem um bom ambiente relacional; 

- É uma fonte de remuneração; 

 

PONTOS FORTES  

Destacam-se como caraterísticas mais impactantes do agrupamento na comunidade educativa: 

 a proximidade do local de residência; 

 o facto de a escola ser um local de ensino e de aprendizagem; 

 o ambiente familiar que se experimenta nas relações entre os diversos membros da comunidade; 

 o facto de a escola ser um lugar de socialização; 

 

SUGESTÕES DE MELHORIA 

 

 Uma vez que as respostas obtidas focam mais as expectativas pessoais face ao agrupamento, seria útil 

criar uma prática de monitorização/ acompanhamento do percurso dos alunos nos três anos subsequentes à 

conclusão do 12º ano, para saber: quantos continuaram a estudar e em que cursos, quantos desistiram de 

continuar os estudos e porquê, quantos entraram no mundo do trabalho e em que área, quantos estão 

desempregados.  
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4.3. Reconhecimento da Comunidade  

 

O reconhecimento da comunidade ajuda o agrupamento a perceber o estado das suas relações com as 

restantes instituições locais bem como a desenvolver iniciativas no sentido de ampliar o seu impacto no meio 

local. 

 

4.3.1. Perspetiva das Entidades Parceiras 

 

 
Das 34 entidades parceiras identificadas na lista de entidades parceiras do Agrupamento, 15 (44%) 

responderam ao questionário enviado.  

 

Quanto ao tipo de cooperação que as entidades parceiras referiram, destacam-se: 

- a cooperação financeira (47%); 

- a disponibilização de estágios (27%); 

- o apoio social (20%); 

- apoio técnico e especializado (20%); 

- ações de formação, prevenção e sensibilização (20%); 

- apoios na área da saúde escolar e comunitária (20%). 

 

Os aspetos positivos da parceria que foram sublinhados são: 

- o apoio à comunidade e às atividades realizadas pela escola (40%); 

- contato com o mundo do trabalho (27%); 

- bom relacionamento e empenho do Agrupamento (20%); 

- o intercâmbio e o enriquecimento mútuo (20%). 

 

A maioria das entidades parceiras (60%) não referiu aspetos negativos. No entanto, foram indicados 

os seguintes: 

- a curta duração dos estágios profissionais (20%); 

- a não formalização da parceria (7%). 

 

Das entidades respondentes, 40% consideram que o Agrupamento tem Muito impacto na comunidade 

local e 40% consideram que o Agrupamento tem Bastante impacto na Comunidade Local. As 2 entidades 

parceiras que não respondem a este item são aquelas que não se localizam no Concelho. Ainda assim, uma 

delas responde que o Agrupamento tem Algum impacto, considerando sobretudo o facto de ter começado a 

colaborar com o Agrupamento apenas no ano de 2011 e o efeito produzido na própria empresa pela integração 

dos alunos estagiários. 
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Na perspetiva global das entidades respondentes, o que identifica o impacto do Agrupamento na 

comunidade local são as seguintes evidências: 

- a importância do Agrupamento na formação das crianças e jovens (33%); 

- o dinamismo invulgar do Agrupamento e a sua ligação permanente com as forças vivas do Concelho 

(13%); 

- o envolvimento do Agrupamento com a comunidade local, nomeadamente a participação dos 

pais/EE nas atividades desenvolvidas (13%). 

 

 

PONTOS FORTES  

 

 O agrupamento possui já um número significativo de entidades parceiras. 

 Com algumas dessas entidades existem protocolos de cooperação (27%). 

 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 (56%) 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: 

- aumentando os contactos, 

- divulgando a cooperação existente, 

- realizando protocolos de cooperação/contratos de parceria, 

- convidando as entidades responsáveis a estarem presentes em eventos significativos. 
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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 

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 

 

Grau de 

Satisfação 

Pais/EE Alunos Professores/ 

Educadores 

Assistentes 

Operacionais 

Total de 

Inquéritos 

134 52 36 16 238 

Muito Satisfeito 27 

(20%) 

13 

(25%) 

11 

(31%) 

9 

(56%) 

60 

(25%) 

Bastante 

Satisfeito 

80 

(60%) 

21 

(40%) 

19 

(53%) 

1 

(6%) 

121 

(51%) 

Razoavelmente 

Satisfeito 

24 

(18%) 

16 

(31%) 

5 

(14%) 

6 

(38%) 

51 

(21%) 

Pouco Satisfeito 0 0 0 0 0 

Nada Satisfeito 0 0 0 0 0 

Não responde 2 

(2%) 

2 

(4%) 

1 

(0,4%) 

0 5 

(2%) 

Quadro 31 - Grau de satisfação da comunidade educativa face aos estabelecimentos escolares 

 

 

Gráfico 13 – Grau de satisfação da comunidade escolar com o estabelecimento escolar 
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Em relação à estrutura e funcionamento dos estabelecimentos escolares, a maioria da comunidade 

escolar considera-se bastante (51%) ou muito satisfeita (25%). 

 

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

 

Grau de 

Satisfação 

Pais/EE Alunos Professores/Educadores Assistentes 

Operacionais 

Total 

134 52 36 16 238 

Muito Satisfeito 18 

(13%) 

11 

(21%) 

11 

(31%) 

5 

(31%) 

45 

(19%) 

Bastante 

Satisfeito 

65 

(49%) 

15 

(29%) 

17 

(47%) 

7 

(44%) 

104 

(44%) 

Razoavelmente 

Satisfeito 

40 

(30%) 

22 

(42%) 

6 

(17%) 

3 

(19%) 

71 

(30%) 

Pouco Satisfeito 5 

(4%) 

1 

(2%) 

0 1 

(6%) 

7 

(3%) 

Nada Satisfeito 2 

(1%) 

0 0 0 2 

(1%) 

Não responde 4 

(3%) 

3 

(6%) 

1 

(3%) 

0 8 

(3%) 

Quadro 32 - Grau de satisfação da comunidade educativa relativamente à gestão de conflitos na comunidade 

escolar 
 

 

 

Gráfico 14 – Grau de satisfação da comunidade escolar relativamente à gestão de conflitos 

 

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 (44%) e o razoavelmente 

satisfatório (30%).  
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SUGESTÃO 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 

 

O Quadro 32 reúne as respostas obtidas no questionário aos diretores de turma/Educadores titulares de 

grupo/professores titulares de turma. 

 

PONTOS FORTES  

 

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 

2º Ciclo Elogio direto 

Resultados das avaliações sumativas/ trabalhos 
Divulgação dos melhores trabalhos/ resultados 

Registo em documentos oficiais  

Quadro de Mérito 

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

Resultados das avaliações sumativas/ trabalhos 

Quadro de Mérito 

Registo em documentos oficiais 

Ensino Secundário Elogio 

Resultados académicos 

Quadro de mérito 
Quadro 33 - Formas de valorização do sucesso dos alunos 

 

 

PONTOS FRACOS   

 

 O quadro de mérito não ser extensivo aos alunos do 1º ciclo e aos anos não terminais de ciclo. 

 No ensino secundário, alguns Diretores de Turma não expressam como é valorizado o mérito e a 

excelência dos alunos. 
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SUGESTÃO DE MELHORIA  

 

 Pode verificar-se que no 3º Ciclo e no Ensino Secundário há uma redução da diversidade de práticas 

de valorização do sucesso dos alunos, restringindo-se estas mais aos contactos diretos com os alunos e 

a documentos formais. Deste modo, sugere-se que: 

- Mantendo as práticas já existentes, sejam incrementadas outras, nomeadamente no 3º Ciclo e Ensino 

Secundário, como por exemplo, encontrar formas de divulgação escolar dos sucessos dos alunos, 

sejam eles académicos ou sociais. A página da Internet do agrupamento pode ser uma delas, ou o 

louvor público dirigido a um aluno, que pode ser lido em todas as turmas, como forma de incentivar 

outros a comportamentos social e academicamente louváveis.   

 

 

4.3.4. Contributo do Agrupamento para o desenvolvimento da comunidade envolvente  

 

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

 

PONTOS FORTES  

 

 A diversidade de atividades com os alunos que tiveram em conta a realidade local, com a finalidade 

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

Prevalência para as visitas de estudo a património histórico, atividades no âmbito do património 

cultural imaterial e do património ambiental.  

 A mobilização de recursos da comunidade local para a realização de atividades. 

 

 

PONTOS FRACOS 

 

 Escassez de atividades realizadas pelos alunos com intervenção e modificação da realidade local.   

 

 

SUGESTÃO DE MELHORIA  

 

 Planificar e desenvolver atividades no âmbito disciplinar ou extracurricular que impliquem tanto o 

conhecimento do meio local como a sua melhoria. O trabalho com os alunos em torno de um 

problema comum poderá possibilitar uma maior intervenção dos alunos na comunidade local. 
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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: 

 

 

PONTOS FORTES  

 

 A gestão articulada do currículo ao nível interdepartamental e interdisciplinar no âmbito dos 

conteúdos, no caso da monodocência assume a articulação entre todas as áreas 

disciplinares/conteúdo.  

 

As disciplinas de Matemática, Geografia, Física e Química A, Ciências Físico-Químicas e Ciências 

da Natureza 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: 

- as visitas de estudo; 

- Plano Nacional de Leitura; 

- Projetos (Etwinning e Educação Sexual); 

- Concursos; 

- Exposições; 

- Artigos para os jornais escolares; 

- Comemoração de dias festivos (natal; dia mundial da floresta; dia internacional das bibliotecas 

escolares). 
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PONTOS FRACOS 

 

 A questão 2 do questionário de monitorização das atividades letivas por grupo de recrutamento
10

,  

sobre a articulação intradisciplinar, não foi corretamente percecionada pelos docentes, pelo que não 

pode ser avaliada. 

 Ausência de tempos nos horários dos docentes para a articulação entre ciclos/disciplinas. 

 

 

SUGESTÃO DE MELHORIA  

 Averiguar com a Direção a pertinência e possibilidade de criar nos horários dos professores um tempo 

comum para a articulação entre ciclos/disciplinas. 

 Reforço da articulação inter e intradisciplinar na gestão dos programas, por ano de escolaridade, ciclo 

e interciclos. 

 Reformular a questão 2 para que se torne mais percetível. 

 

 

5.1.2. Contextualização do currículo e abertura ao meio 

 

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

 

PONTOS FORTES  

 A diversidade de atividades com os alunos que tiveram em conta a realidade local; 

 A mobilização de recursos da comunidade local (físicos e humanos); 

 A realização de atividades abertas a aspetos sociais e culturais da comunidade local. 

 

 

PONTOS FRACOS 

 Poucas atividades realizadas a partir da iniciativa dos alunos. 

 

 

SUGESTÃO DE MELHORIA  

 

 Providenciar no sentido de acolher e enquadrar as propostas/iniciativas dos alunos na programação 

das atividades a desenvolver, podendo a metodologia de trabalho de projeto revelar-se bastante eficaz. 

 

                                                             
10 «Indique em que conteúdos programáticos se fez articulação intradisciplinar»  
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5.1.3. Utilização da informação sobre o percurso escolar dos alunos 

 

De acordo com as respostas obtidas no questionário aos diretores de turma/Educadores titulares de 

grupo/professores titulares de turma elaboraram-se os Quadros 33 e 34 relativo às principais dificuldades 

apresentadas pelos alunos nos diferentes níveis de ensino: 

 

 Dificuldades cognitivas Dificuldades socio afetivas 

EPE Linguagem, comunicação e fala  
Atenção e concentração  
Psicomotricidade 

Cumprimento de regras  
 

 

 

1ºCEB 

Compreensão/expressão oral e escrita 
Raciocínio lógico  
Cálculo mental  
Relacionadas com o nível de ensino/ano de 

escolaridade anterior  
Necessidades educativas especiais 
Falta de vivências de suporte à aprendizagem 
Compreensão das ideias essenciais 

Hábitos de estudo e de trabalho  
Apoio socioeducativo 
 

 

 

 

2º CEB 

Compreensão e interpretação de enunciados 
escritos e orais  
Resolução de problemas  
Expressão oral escrita  

Cálculo mental  
Aquisição e aplicação de conhecimentos  
Raciocínio lógico e abstrato  
Caligrafia irregular  
Dificuldade em redigir respostas bem 
estruturadas com vocabulário adequado 
Compreensão das ideias essenciais 
Justificação de ideias e opiniões 

Hábitos de estudo e de trabalho  

Falta de organização dos materiais escolares  

Cumprimento de regras e normas  

Atenção e concentração  

Iniciativa/autonomia Responsabilização  

Empenho 

 

 

 

3º CEB 

Atenção e concentração  
Compreensão e interpretação de enunciados 
escritos e orais 
Compreensão das ideias essenciais  
Expressão escrita  
Justificação de ideias e opiniões  
Expressão oral  

Distinção entre informação essencial e acessória  
Dificuldade em redigir respostas bem 
estruturadas com vocabulário adequado  
Interpretação de gráficos, mapas, imagens e 
tabelas  
Resolução de problemas  
Raciocínio lógico e abstrato  

Hábitos de estudo e de trabalho  
Iniciativa/autonomia  
Cumprimento de regras e normas  
Responsabilização  
Empenho 

 

 

 

 

 

SECUNDÁRIO 

Pesquisa e tratamento de informação em 

diferentes fontes  
Atenção e concentração  
Interpretação de gráficos, mapas, imagens e 
tabelas  
Expressão escrita  
Expressão oral  
Compreensão e interpretação de enunciados 
escritos e orais  

Compreensão das ideias essenciais  
Distinção entre informação essencial e acessória  
Escrita com correção linguística  
Dificuldade em redigir respostas bem 
estruturadas com vocabulário adequado  
Aplicação dos conteúdos programáticos  
Vocabulário restrito e pouco específico  
Justificação de ideias e opiniões  

Iniciativa/autonomia  

Cumprimento de regras e normas  
Responsabilização  
Pontualidade 

Quadro 34 - Principais dificuldades apresentadas pelos alunos nos diferentes níveis de ensino 
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 Estratégias implementadas 

EPE - Terapia da fala;  
- Trabalho individual/trabalho de pares;  
- Registos gráficos;  
- Jogos;  
- Criação de histórias;  
- Produção de livros;  
- Fichas de trabalho;  
- Exigência. 

 

 

1ºCEB 

- Terapia da fala;  
- Trabalho individual ; 
- Atividades diversificadas e lúdicas;  
- Reforços positivos;  
- Apoio ao estudo 
- Medidas educativas. 

 

 

 

2º CEB 

Aulas de apoio/compensação; 
- Envolvimento/responsabilização dos EE;  
- Apoio técnico especializado; 
- Resolução de exercícios/fichas trabalho específicas;  
- Planos de recuperação;  
- Resolução de problemas;  
- Ensino individualizado;  
- Distribuição espacial na sala de aula. 

 

 

 

3º CEB 

- Resolução de exercícios/fichas trabalho específicas;  
- Aulas de apoio/compensação;  
- Trabalho interdisciplinar;  
- Ensino individualizado;  
- Diálogo;  
- Apoio de técnicos especializados;  
- Monitorização constante dos trabalhos. 

  

 

 

 

 

SECUNDÁRIO 

- Trabalhos de pesquisa/recolha de informação em diferentes fontes; 
- Fichas de trabalho/consolidação ; 
- Solicitação/ facilitação de resumos de matérias;  
- Apoio a pequenos grupos de alunos nas disciplinas Português, 
Filosofia e História A; 
- Cumprimento das regras do RI; 
- Uniformização de critérios de atuação entre os docentes; 
- Produção de textos; 
- Leitura, observação e interpretação de partes de textos, figuras e 
esquemas; 
- Trabalho de projeto; 
- Apoio individualizado; 

Quadro 35 - Estratégias implementadas 

 

De acordo com as respostas obtidas no questionário aos grupos de recrutamento, a avaliação 

diagnóstica foi considerada importante e especialmente útil no início do ano e de cada ciclo ou nas turmas em 

que os docentes lecionavam pela primeira vez no planeamento.  

A informação da avaliação diagnóstica identificou as necessidades/dificuldades e 

interesses/expectativas dos alunos e serviu para fundamentar as opções didáticas e metodológicas.  
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Os grupos de recrutamento referem que a partir da avaliação diagnóstica elaboraram adequações aos 

conteúdos/unidades didáticas (revisão/reforço/consolidação) e das estratégias/metodologias, com mais 

referências ao ensino individualizado, à diferenciação das situações de aprendizagem e ao apoio 

socioeducativo. 

 

PONTOS FORTES 

Foram definidos como factores e /ou  indicadores de eficácia os seguintes: 

 

 EPE - A regulação/reformulação das estratégias implementadas, considerada como factor para a 

superação das dificuldades identificadas. São ainda mencionadas a exigência, a colaboração das 

crianças e de técnicos especializados.  

 

 1º CEB - A melhoria da autoestima dos alunos e a colaboração de técnicos especializados foram as 

estratégias mais eficazes na superação das dificuldades identificadas na avaliação diagnóstica. São 

ainda mencionadas a exigência, o treino, a persistência e a colaboração dos alunos e famílias.  

 

 2º CEB - A diversidade de respostas e de modalidades de apoio educativo, individual, em grupo ou 

com a colaboração dos encarregados de educação e de técnicos especializados, na superação das 

dificuldades de aprendizagem dos alunos.  

 

 3º CEB -  A diversidade de respostas e de modalidades de apoio educativo, individual, em grupo, 

através de aulas de apoio/compensação, de trabalho interdisciplinar ou com a colaboração de técnicos 

especializados, na superação das dificuldades de aprendizagem dos alunos.  

A ação do conselho de turma na superação das dificuldades identificadas na avaliação diagnóstica. 

 

 SEC - A diversidade de estratégias implementadas para a superação das dificuldades dos alunos, quer 

ao nível da sala de aula, quer ao nível da disponibilização de ferramentas de apoio ao estudo. 

 

 De um modo geral, a informação da avaliação diagnóstica identificou as necessidades/dificuldades e 

interesses/expectativas dos alunos e serviu para fundamentar as opções didáticas e metodológicas. A 

partir da avaliação diagnóstica elaboraram-se adequações aos conteúdos/unidades didáticas e das 

estratégias/metodologias. 

 

 

 

PONTOS FRACOS 

 

Foram definidos como fatores e /ou  indicadores de ineficácia os seguintes: 
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 1º CEB - Algumas das necessidades/dificuldades dos alunos identificadas na avaliação diagnóstica 

reportam-se ao ano de escolaridade/nível de ensino anterior. 

 

 2º CEB - A falta de empenho dos alunos e de colaboração dos respetivos encarregados de educação. 

 

 3º CEB - A superação das dificuldades dos alunos é comprometida nos casos em que não se verifica 

empenho dos alunos no cumprimento das tarefas propostas ou na frequência regular das aulas de 

apoio, bem como a falta de colaboração/empenho dos encarregados de educação. 

 

 SEC - A superação das dificuldades dos alunos depende da colaboração e empenho dos alunos no 

cumprimento das tarefas propostas, o que nem sempre se verificou, pelas seguintes razões: pouca 

assiduidade nas aulas de apoio; incumprimento na realização das propostas de trabalhos extra-aula; 

falta de concentração e de empenho; preferência pela internet, no suporte de pesquisa; não solicitam 

atempadamente o esclarecimento de dúvidas; falta de leituras de preparação das matérias; ausência de 

estudo regular; incumprimento das tarefas solicitadas pelo professor. 

 

Além destes pontos fracos, foi também identificado o seguinte: 

 A avaliação diagnóstica não é entendida por todos os educadores como elemento da avaliação em 

educação pré-escolar. 

 

 

SUGESTÃO DE MELHORIA  

 

 Averiguar se as referências à não realização da avaliação diagnóstica se devem a uma opção dos 

educadores ou a uma incorreta interpretação da questão. 

 Reformular a questão 7 do questionário aos diretores de turma/Educadores titulares de 

grupo/professores titulares de turma
11

, pois tende-se mais a descrever as estratégias do que a explicar 

a sua eficácia. 

 Reforço de estratégias conducentes ao envolvimento dos encarregados de educação, para estimular 

nos alunos a valorização do trabalho e o reconhecimento do esforço. 

 

 

5.1.4. Coerência entre ensino e avaliação 

 

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

 

 

 

                                                             
11 «Como é que as estratégias implementadas na turma ajudaram os alunos a superar as suas dificuldades?» 
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PONTOS FORTES  

 As estratégias e instrumentos mais mobilizados para a consolidação das aprendizagens são: 

- Fichas de trabalho; 

- Correção de trabalhos de casa; 

- Realização das atividades do manual e caderno de atividades; 

- Recapitulação no início da aula; 

- Realização de trabalhos sobre temas abordados; 

- Fichas de consolidação /sistematização; 

- Questionamento oral e escrito; 

- Análise da matriz; 

- Esclarecimento de dúvidas; 

- Tarefas orais.  

 

SUGESTÃO DE MELHORIA  

A avaliação deste item carece da construção de um instrumento de monitorização que triangule 

planificação, instrumentos de consolidação e instrumentos de avaliação. 

 

 

5.1.5. Trabalho cooperativo entre docentes 

 

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

 

PONTOS FORTES  

 O trabalho cooperativo entre docentes assente numa diversidade de processos formais, 

nomeadamente: Planificação inicial; Elaboração de instrumentos de avaliação; 

Desenvolvimento/avaliação de atividades do PAA; Análise dos resultados de final de período; 

Planificação de medidas de recuperação com vista à melhoria dos resultados; No ajuste da lecionação 

de conteúdos/sequências didáticas. 

 

PONTOS FRACOS 

 Pouca evidência de práticas informais de trabalho cooperativo entre docentes, em parte assente no 

desfasamento do horário dos docentes da ESFRoV/EBFL/EBIFA  

 

SUGESTÃO DE MELHORIA  

 Na elaboração dos horários proporcionar momentos de tempo comum que permitam a realização de 

trabalho cooperativo entre docentes 
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5.2. Práticas de Ensino   

 

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

 

De acordo com as respostas obtidas nos questionários aos diretores de turma/Educadores titulares de 

grupo/professores titulares de turma e aos grupos de recrutamento destaca-se o seguinte: 

 

PONTOS FORTES  

 A existência de muitas práticas de adequação do ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem 

dos alunos, no sentido de superação das dificuldades identificadas, nomeadamente: 

a) medidas de apoio, algumas das quais em articulação com técnicos especializados (educação 

especial, terapia da fala, terapia ocupacional, CPCJ, Unidade de Saúde de Sátão e SPO): 

- Apoio individualizado em contexto de sala de aula;  

- Planos de recuperação e Planos de Acompanhamento;  

- Adequações curriculares;  

- Trabalho entre pares. 

b)  medidas de reforço curricular: 

- Frequência de aulas de compensação/clube da matemática/turma+; 

- Reforço curricular no estudo acompanhado; 

- Oferta de 45’ semanais (10º e 11º) para realização de testes intermédios e provas de exame. 

c) mobilização de materiais e recursos: 

- Exercícios de consolidação;  

- Elaboração/disponibilização de resumos;  

- Fichas diferenciadas; 

- Realização de glossários;  

- Apêndices gramaticais para cada unidade.   

d) práticas de ensino assentes na exigência e no incentivo à melhoria dos desempenhos:  

- Reforços positivos; 

- Maior envolvimento ao nível da oralidade; 

- Articulação/responsabilização com as famílias; 

- Solicitação/valorização da participação do aluno na sala de aula; 

- Responsabilização na elaboração dos TPC. 

 

PONTOS FRACOS 

- Não foram identificados pontos fracos nas práticas de ensino. 

 

SUGESTÕES DE MELHORIA  
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- Incluir o item “práticas de ensino” no inquérito aos alunos. 

 

5.2.2. Adequação dos apoios aos alunos com necessidades educativas especiais 

 

Não se elaboraram instrumentos de recolha e triangulação para a avaliação deste item. 

 

 

5.2.3. Exigência e incentivo à melhoria dos desempenhos 

 

A informação relativa a este item encontra-se no Quadro 32 (Cf. Item 4.3.3), referente às formas de 

valorização do sucesso dos alunos. 

 

 

5.2.4. Metodologias ativas e experimentais 

 

De acordo com as respostas obtidas nos questionários aos diretores de turma/Educadores titulares de 

grupo/professores titulares de turma e aos grupos de recrutamento destaca-se o seguinte: 

 

PONTOS FORTES  

 Diversidade de metodologias utilizadas pelos professores para a lecionação dos conteúdos 

programáticos, nomeadamente: 

- Ferramentas digitais; 

- Exploração/pesquisa em diferentes fontes de informação/documentos; 

- Organização da turma (trabalho de pares, trabalho em pequenos grupos e ensino individualizado); 

- Metodologias ativas; 

- Documentos elaborados pelo professor e/ou aluno (resumos, fichas de trabalho, esquemas, material 

policopiado…); 

- Utilização do manual escolar; 

- O método expositivo; 

- Visitas de estudo; 

- Incentivos. 

 

 Educação pré-escolar - A participação das crianças no planeamento da ação educativa, que é 

considerada constante. 

 

 1º CEB - A iniciativa dos alunos no desenvolvimento de atividades, quer ao nível da escola 

(atividades de animação cultural), quer ao nível das áreas disciplinares (realização de trabalhos e 

pesquisas).  
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PONTOS FRACOS 

 Não são explicitadas práticas com recurso a metodologias experimentais; 

 Não são explicitadas práticas de trabalho de projeto com os alunos. 

 

SUGESTÕES DE MELHORIA  

 Programação e realização de atividades experimentais 

 Incentivar e acolher as iniciativas dos alunos para o desenvolvimento de projetos e para a 

programação das atividades. 

 

 

5.2.5. Valorização da dimensão artística  

 

De acordo com as respostas obtidas nos questionários aos diretores de turma/Educadores titulares de 

grupo/professores titulares de turma e aos grupos de recrutamento destaca-se o seguinte: 

 

PONTOS FORTES  

 Valorização da dimensão artística nas atividades realizadas com os alunos, com incidência no cuidado 

na elaboração e apresentação dos trabalhos, na participação em concursos/projetos e em exposições, 

centrada no recurso a variadas formas de expressão plástica, dramática e musical. 

 

 Educação Pré-Escolar - A dimensão estética e as Artes no jardim-de-infância são valorizadas pelos 

educadores nos materiais que produzem e na organização do ambiente educativo; pelas crianças nas 

produções, exploração de materiais e técnicas e na organização dos dossiês; pelo grupo de 

recrutamento, na realização periódica de instalações artísticas.  

 

 1º CEB – Valorização da dimensão estética, sobretudo na apresentação dos trabalhos e produções dos 

alunos; na organização dos cadernos diários; na realização de adereços para comemoração de 

efemérides. 

 

 2º CEB - Valorização da dimensão estética, sobretudo na realização de trabalhos para concursos, 

notícias para o jornal escolar e dramatizações. 

 

 3º CEB - Valorização da dimensão estética, sobretudo na apresentação de trabalhos, na organização 

dos cadernos diários e no zelo pelos materiais escolares.  

 

 SEC - Valorização, por parte dos professores, da dimensão estética, sobretudo na avaliação dos 

trabalhos e apresentação dos projetos. 

 



58 
 

 

PONTOS FRACOS 

 

 1º CEB - O cuidado e brio na apresentação dos trabalhos nem sempre são tidos em consideração pelos 

alunos. 

 

 2º CEB - Falta de cuidado e brio na apresentação dos trabalhos, na organização dos cadernos diários e 

dossiês e a irregularidade da caligrafia. 

 

 3º CEB - Desvalorização da dimensão estética, sobretudo por parte dos rapazes, visível na falta de 

cuidado e empenho na apresentação dos trabalhos. 

 

 SEC- Desvalorização, por parte dos alunos, da dimensão estética, visível nos aspetos formais da 

apresentação dos trabalhos. 

 

 

SUGESTÕES DE MELHORIA  

 

 Sensibilizar os alunos, em especial do 3º ciclo e ensino secundário, para a importância do sentido 

estético na realização e apresentação. 

 Explicitar critérios de avaliação relativos à dimensão estética e artística.  

 Privilegiar atividades que possibilitem a criação, execução, fruição e apreciação estética  

 

 

5.2.6. Rendibilização dos recursos educativos e do tempo dedicado às aprendizagens 

 

Não se elaboraram instrumentos de recolha e triangulação para a avaliação deste item. 

 

 

5.2.7. Acompanhamento e supervisão da prática letiva   

 

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

 

PONTOS FORTES 

Não são evidenciados 

 

PONTOS FRACOS 

  

 Não há o hábito de ter um «amigo crítico» a assistir às aulas. Os sucessos e as dificuldades são 

partilhados em primeiro lugar em trocas informais, seguindo-se as reuniões formais. 
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SUGESTÕES DE MELHORIA  

 

 Reforço das práticas emergentes de cooperação entre docentes; 

 Valorização do acompanhamento, monitorização e observação direta da atividade letiva em sala de 

aula, para favorecer o processo de partilha e reflexão sobre as práticas pedagógicas; 

 Construção de instrumentos de monitorização da articulação existente entre a planificação, as práticas 

de ensino e a avaliação.  

 

 

5.3. Monitorização e Avaliação das Aprendizagens  

 

5.3.1. Diversificação das formas de avaliação 

 

De acordo com as respostas obtidas nos questionários aos diretores de turma/Educadores titulares de 

grupo/professores titulares de turma e aos grupos de recrutamento destaca-se o seguinte: 

 

PONTOS FORTES  

 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. 

 

PONTOS FRACOS 

 Pouca evidência de práticas de autoavaliação por parte dos alunos. 

 

SUGESTÕES DE MELHORIA  

 Incremento das práticas de autoavaliação por parte dos alunos. 

 

 

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: 

 

PONTOS FORTES 

 Os critérios e instrumentos de avaliação têm vindo a ser aperfeiçoados. 
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 Os critérios e instrumentos de avaliação adotados pelos grupos de recrutamento, por se 

fundamentarem na especificidade das disciplinas que os integram, nos documentos orientadores do 

agrupamento, nas competências a específicas, por ano de escolaridade e nos documentos legais.  

 

 Diversidade e qualidade dos instrumentos de avaliação: 

- Linguagem clara e adequada à faixa etária; 

- Textos e documentos simples e ajustados às questões; 

- Itens de tipologia diversificada; 

- De acordo com as planificações/matrizes/conteúdos; 

- Linhas dos textos numeradas de 5 em 5, itens com referência à linha;  

- Exequíveis, no tempo previsto para a realização;  

- Os testes são idênticos aos intermédios e aos exames;  

- Os instrumentos estão de acordo com o tipo de avaliação (formativa e sumativa). 

 

  Os instrumentos de avaliação na avaliação dos conteúdos são considerados eficazes porque: 

- Tiveram em conta os conteúdos lecionados; 

- Permitiram avaliar os conteúdos no final de cada tema; 

- Apresentaram uma estrutura semelhante aos testes intermédios e perguntas ou exercícios 

semelhantes aos que foram realizados em aula. 

 

PONTOS FRACOS 

 Os critérios de avaliação, no que se refere à participação oral dos alunos, não são claros. 

 No ensino secundário, as grelhas utilizadas ao longo do ano deveriam ser mais explícitas. 

 

SUGESTÕES DE MELHORIA  

 Clarificar os critérios de avaliação relativamente à participação oral; 

 Rever e explicitar as grelhas utilizadas para a avaliação dos alunos; 

 Construir um instrumento de articulação entre os critérios de avaliação e instrumentos de avaliação 

registados e produzidos. 

 

 

5.3.3. Monitorização interna do desenvolvimento do currículo 

 

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

 

PONTOS FORTES  

 O programa de Língua Portuguesa foi cumprido, sobrando tempo para atividades de 

sistematização/consolidação e preparação para a prova final do 6º ano 
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PONTOS FRACOS 

 A monitorização interna do desenvolvimento do currículo em alguns grupos de recrutamento indica 

que nem sempre é possível a abordagem aprofundada de alguns conteúdos, devido à extensão do 

programa (GR 110, 220, 230 e 420), à dimensão dos conteúdos e carga letiva diminuta (GR 400 e 

510), à colocação tardia dos docentes e às dificuldades evidenciadas pelos alunos. 

 

SUGESTÕES DE MELHORIA  

 Construção e implementação de uma grelha de monitorização do andamento dos programas 

desenvolvidos em cada disciplina/turma, por trimestre e ano. 

 

 

5.3.4. Eficácia das medidas de apoio educativo 

 

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

 

 As medidas de apoio implementadas: 

- Apoio individualizado em contexto de sala de aula; 

- Planos de recuperação e Planos de Acompanhamento;  

- Adequações curriculares;  

- Trabalho entre pares.    

 

 

 

Apoios Educativos – Ensino Básico  

 

 

No âmbito do despacho nº 50/2005, de 9 de novembro, alguns alunos foram submetidos a 

planos de recuperação e de acompanhamento e no âmbito do Dec.-Lei - nº 3/2008, de 7 de janeiro, a 

planos educativos individuais com medidas e estratégias diferenciadas de acordo com as dificuldades 

que revelaram. 

  Apresenta-se no Quadro 35 a totalidade dos alunos com esses planos por ciclos e o número 

dos que transitaram ou não transitaram, bem como no Quadro 36 a evolução da taxa de transição dos 

alunos com os referidos planos.  

O terceiro ciclo, proporcionalmente, é aquele que implementa mais planos de recuperação, de 

acompanhamento e planos educativos individuais. 
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PLANOS DE RECUPERAÇÃO 

Ano 

Letivo 2010/2011 2011/2012 

Sector 

Ensino 

  

NºTotal 

Alunos 

Nº de 

Planos Transitaram Não Transitaram 

NºTotal 

alunos 

Nº de 

Planos Transitaram Não Transitaram 

1º Ciclo 453 22 18 4 425 23 15 8 

2º Ciclo 272 33 29 4 238 47 42 5 

3º Ciclo 435 119 100 19 470 119 93 26 

Total 1160 174 147 27 1133 189 150 39 

PLANOS DE ACOMPANHAMENTO 

Ano 

Letivo 2010/2011 2011/2012 

Sector 

Ensino 

NºTotal 

alunos 

Nº de 

Planos Transitaram Não Transitaram 

NºTotal 

alunos 

Nº de 

Planos Transitaram Não Transitaram 

1º Ciclo 453 11 9 2 425 5 5 0 

2º Ciclo 272 3 3 0 238 4 4 0 

3º Ciclo 435 7 6 1 470 16 9 7 

Total 1160 21 18 3 1133 25 18 7 

ALUNOS NEE – PLANOS EDUCATIVOS INDIVIDUAIS 

Ano 

Letivo 2010/2011 2011/2012 

Sector 

Ensino 

NºTotal 

alunos Nº de PEI Transitaram Não Transitaram 

NºTotal 

alunos Nº de PEI Transitaram Não Transitaram 

1º Ciclo 453 25 24 1 425 28 27 1 

2º Ciclo 272 17 17 0 238 16 16 0 

3º Ciclo 435 58 51 7 470 59 51 8 

Total 1160 100 92 8 1133 103 94 9 

 
Quadro 36 - Planos: Recuperação - Acompanhamento - Educativo Individual 

 

 

 Observa-se no Quadro 36 que a taxa de transição/sucesso no total dos três ciclos diminui  do 

ano letivo de 2010/11 para o ano letivo 2011/12 em todos os alunos abrangidos pelas medidas 

educativas referidas no quadro.  Para este resultado global contribuiu o menor sucesso nos planos 

implementados ao nível do terceiro ciclo. 

 O 2º ciclo é o que apresenta maior sucesso na concretização dos planos. 

 
Evolução da TAXA de TRANSIÇÃO Evolução da TAXA de TRANSIÇÃO Evolução da TAXA de TRANSIÇÃO 

Alunos com Planos de Recuperação Alunos com Planos de Acompanhamento Alunos (NEE) com Planos Educativos 

Individuais (PEI) 

Anos 2010/2011 2011/2012 Anos 2010/2011 2011/2012 Anos 2010/2011 2011/2012 

1º ciclo 81,2 62,2 1º ciclo 81,8 100,0 1º ciclo 96,0 96,4 

2º ciclo 87,9 89,4 2º ciclo 100,0 100,0 2ºciclo 100,0 100,0 

3º ciclo 84,0 78,2 3º ciclo 85,7 56,3 3º ciclo 87,9 86,4 

Total 84,5 79,4 Total 85,7 72,0 Total 92,0 91,3 

 
Quadro 37 - Taxa de Transição - Planos: Recuperação - Acompanhamento - Educativo Individual 

 

 

Outros apoios foram implementados além dos previstos da legislação atrás referida como 

sejam aulas de compensação (APAs), nomeadamente nas disciplinas de Língua Portuguesa, 

Matemática e Inglês. 
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Gráfico 15 - N.º de alunos que frequentaram APAs no 2º ciclo 

 

ALUNOS que frequentaram APAs/Aulas de Compensação 

Ano Letivo 2010/2011 2010/2011 
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5º Ano 114 31 4 37 14 7 6 126 39 13 62 24 26 11 

6º Ano 158 44 8 53 27 43 8 112 32 9 35 11 20 10 

Total 2º Ciclo 272 75 12 90 41 50 14 238 71 22 97 35 46 21 

Quadro 38 – Insucesso do APAs/Aulas de compensação, no 2º ciclo do ensino básico 

 

Foram também proporcionadas outras atividades de enriquecimento curricular como são os 

clubes, projetos, desporto escolar.. 

 
Gráfico 16 - 2º ciclo - Atividades de enriquecimento curricular - 3º P. - 2010-2011 
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2º ciclo - Atividades de enriquecimento curricular - 3º P. - 2011-2012 

 

 
Gráfico 17 - 2º ciclo - Atividades de enriquecimento curricular - 3º P. - 2010-2011 

 

 
 
 

PONTOS FORTES 

 

Parecem ser preponderantes, nas atividades de enriquecimento curricular aquelas que são desenvolvidas na 

área do desporto-escolar, seguidas de clubes relacionados com a Matemática e com a Leitura. 

 

 

PONTOS FRACOS 

 

Existem clubes com fraca ou nula adesão dos alunos cujos moldes de funcionamento devem ser repensados. 

3º CEB e SEC – Os diretores de turma referem a  pouca assiduidade nas aulas de apoio. 

 

 

SUGESTÕES DE MELHORIA  

 

 Reformular a questão «como é que as estratégias implementadas na turma ajudaram os alunos a 

superar as suas dificuldades?», pois tende-se mais a descrever as estratégias do que a explicar a sua 

eficácia. 

 Aferir, monitorizar e avaliar a eficácia das medidas de apoio pedagógico, nomeadamente as aulas de 

apoio. 
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6. LIDERANÇA E GESTÃO 

 

Uma vez que não foi recebida a resposta ao inquérito enviado ao Diretor, a equipa analisou os restantes 

inquéritos nos itens relativos à liderança e gestão. 

 

 

6.1. Funcionamento Global do Agrupamento 

 

PONTOS FORTES  
 

Foram identificados como pontos fortes, aqueles aspetos que obtiveram uma maior percentagem 

individual nas referências apresentadas pelos inquiridos, sendo, ainda, selecionados por áreas com maior 

frequência de respostas em termos globais, na resposta por áreas, no domínio “aspetos positivos”. Sempre que 

se julgou oportuno, foram cruzados estes dados com a resposta que solicitava aos inquiridos qual “o aspeto 

mais positivo”. 

  
Áreas com 

Pontos Fortes 

Pais/EE Alunos Educadores 

Professores 

Assistentes 

Operacionais 

 

 

 

 

Educadores/ 

Professores 

- Competência 
- Profissionalismo 

- Empenho 
- Humanidade 

- Simpatia 
-Atenção aos problemas 

dos alunos 

- Promoção de boas 
relações humanas 

- Diálogo 
- Comunicação 
- Cooperação 
- Exigência 

- Assiduidade 

- Competência 
- Profissionalismo 

- Simpatia 
- Bom ensino 
- Exigência 
- Paciência 
- Amizade 

- Preocupação com os 
resultados dos alunos 

- Bom ambiente de 
trabalho e interajuda 

- Empenho e 
responsabilidade 

- Bom ambiente 
com a comunidade 

escolar 
- Competência 

-Responsabilidade 
- Empenho 

 

 

 

Funcionários 

-Competência 

- Simpatia 
- Atenção aos 

problemas dos alunos 
- Promoção de boas 
relações humanas 

- Diálogo 
- Cooperação 
- Eficiência 

- Simpatia 

- Disponibilidade 
- Responsabilidade 

- Competência 

- Prestabilidade 

- Simpatia 
- Bom atendimento 

- Ótimo 
relacionamento 

 

 

 

 

Receção/Portaria 

-Atenção 
-Simpatia 

-Disponibilidade 
-Proximidade 

-Responsabilidade 
- Segurança 
- Cuidado 

- Organização 

- Conhecimento dos 
alunos 

 

- Qualidades dos 
funcionários 
- Segurança 

- Controle das entradas e 
saídas 

 

- Bom atendimento - Boa organização e 
atendimento 

 

 

Secretaria 

- Disponibilidade 
- Bom atendimento 
- Empenhamento 

- Qualidades dos 
funcionários 

- Boa qualidade do 

- Bom atendimento 
- Prontidão 
- Simpatia 
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- Rapidez 
- Eficácia 
- Alegria 

- Simpatia 

atendimento e do serviço 

 

 

Papelaria 

- Bom atendimento - Bom atendimento / 
simpatia 

- Variedade e qualidade 
dos materiais 

- Preços 

- Bom atendimento - Bom atendimento 
e rapidez 

 

 

 

 

Cantina 

- Proximidade 
- Rapidez 
- Limpeza 

- Funcionalidade 

- Organização 
- Boa qualidade dos 

alimentos 
- Boa confeção dos 

alimentos 
- Confeção feita na 

escola 
- Obrigar os alunos a 

comer a sopa 

- Qualidade e variedade 
das refeições 

- Qualidade dos 
funcionários 

- Qualidade do serviço 
(organização, eficiência 

rapidez) 

 - Refeições 
completas e 
saudáveis 

- Bom 

funcionamento 
- Bom atendimento 

 

Alunos 

-Grupos pequenos, 
facilitando a integração 

- Sociabilidade 
-União 

-Heterogeneidade 

- Bem relacionados entre 
si, amigos, sociáveis 

- Bem 
comportados/educados 

- Simpáticos 
- Solidários 

- Interessados 
- Bom relacionamento 

- Bom desempenho 
- Participativos 

- Alegres, 
dinâmicos, 
motivados 

 

 

 

Direção 

- Disponibilidade 
- Bom relacionamento 

-Equilíbrio 
- Atenção 

- Empreendimento 

- Disponibilidade 
- Simpatia 

- Bom funcionamento 

- Prontidão, atenção, 
disponibilidade 

- Ótimo 
relacionamento 

- Profissionalismo 
- Competência 

 

- Boa resolução de 
problemas 

- Bom 
relacionamento 
- Competente 
- Excelência 

Bar   - Bom atendimento 

- Simpatia 

 

 

Coordenação 

  - Ótimo 
relacionamento 

- Profissionalismo 
- Competência 

- Dedicação e zelo 
 

- Boa coordenação 
- Boa relação 

 

Equipamentos e 

Recursos 

- Alguns são modernos 
e adequados 

 

- Boa qualidade geral 
dos equipamentos 

- Suficiência 
- Destaque para os 

Quadros Interativos 
- Computadores 

disponíveis 

- Funcionais - Suficientes para 
servir a 

comunidade escolar 

Horários - Adequados    

Transportes   - Uma mais valia para 
muitos alunos 

 

Divulgação da 

informação 

- Atempada 
- Contato permanente 

entre professores e 
pais/EE 

   

 

Bar 

- Bom atendimento 

- Rapidez 
- Simpatia 

- Variedade e preço dos 
produtos 

- Variedade e qualidade 

dos produtos 
- Bom atendimento 

- Preços baixos 
- Bom funcionamento 

  

Atividades  - Interessantes e 
motivadoras 

- Motivadoras e 
enriquecedoras 
- Diversificadas 

 

 

 

Espaços Físicos 

- Amplos 
- Agradáveis 

- Belos 
- Limpos 

- Arranjados 

- Qualidade do espaço 
exterior/ Espaços verdes 

- Agradáveis e 
acolhedores 

-Apropriados e 
agradáveis 

- Espaços Verdes 
- Limpeza e arranjo 

- Boas condições 
- Limpos 
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- Quantidade de espaços 
verdes 

Comunicação 

Interna 

 - Utilização dos emails - Boa comunicação  

 

Página da 

Internet 

- Bem estruturada 
- Informação útil para 

os alunos 

- Bem organizada 
- Informa, divulga e 

atualiza 

- Bem estruturada e 
atualizada 

- Informa sobre a vida 
da escola 

 

Divulgação da 

informação 

 
- Rápida e eficaz 

- Atempada 
- Adequada 

- Eficaz / Eficiente 

- Boa e eficaz 
- Atempada 
- Adequada 

 

Quadro 39 - Pontos Fortes no Inquérito à Comunidade Escolar 

 

 

 
PRINCIPAIS PONTOS FRACOS  

 
Foram identificados como pontos fracos, aqueles aspetos que obtiveram uma maior percentagem 

individual nas referências apresentadas pelos inquiridos, sendo, ainda, selecionados por áreas com maior 

frequência de respostas em termos globais, na resposta ao quadro por áreas, no domínio “aspetos negativos”.  

Sempre que se julgou oportuno, foram cruzados estes dados com a resposta que solicitava aos inquiridos qual 

“o aspeto mais negativo”. 

  
Áreas com 

Pontos Fracos 

Pais/EE Alunos Educadores 

Professores 

Assistentes 

Operacionais 

Transportes - Mau estado e falta 

de cintos de 
segurança 

- Pouca segurança 

- Transporte de 
alunos em pé 
- Horários 
- Condutores que 
consomem álcool 
antes da condução 

- Autocarros partem 

muito perto do toque 
de saída 

 

Funcionários Falta de 
funcionários  

Falta de 
funcionários 

- Pouco interventivos 
face a 

comportamentos dos 
alunos 

Falta de funcionários 

Receção/Portaria - Dificuldades de 
acesso 
- Segurança 
- Falta de cobertura 
quando chove 

Falhas no controle 
das saídas/ 
vigilância 

- Pouco controle das 
entradas e saídas 

- Falta de uma 
cobertura 
- Falta de porteiro 

Secretaria   - Muitos funcionários 
para o espaço 
existente 

- Muitos funcionários 
para o espaço 
existente 

Professores / 

Educadores 

- Excesso de turmas 
por professor 
- Falta de motivação 
de alguns 

professores 

- Demasiado 
permissivos e 
tolerantes 

 - Falta de 
pontualidade 
- Desvalorização do 
trabalho dos AO 

Cantina - Pouca vigilância 
(EBFL) 
- Pouco espaço 
(Abrunhosa) 
- Falta de água 
potável (Avelal/Rãs)  

- Confeção 
desagradável dos 
alimentos (ESFRoV 
e EB 1) 
- Atitudes dos 
funcionários 
- Barulho/ Confusão 

- Problemas com a 
qualidade da água 

- Qualidade dos 
alimentos 
- Equipamentos 
degradados 

- Excesso de barulho 
- Mau estado (Torre, 
Abrunhosa, Rãs) 

Alunos - Nem sempre 
educados 
- Linguagem 
inadequada 
- Mau 

- Falta de civismo 
- Mau 
comportamento 

- Pouco empenhados e 
motivados 
- Alguns problemas de 
indisciplina 
- Linguagem e 

- Falta de civismo, 
educação e limpeza 
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comportamento atitudes desadequadas 
no espaço comum 

Direção - Dificuldade na 
resolução de 
conflitos  

  - Demasiada 
flexibilidade 
- Diferença no 
tratamento das 

pessoas 
- Favorecimento da 
parceria com a 
autarquia 

Equipamentos e 

Recursos 

-Alguns 
equipamentos/ 
instalações / espaços 

físicos insuficientes 
e / ou antiquados 
- Falta de 
aquecimento 

- Avarias/ 
antiguidade dos 
equipamentos 

- Falta de 
equipamentos 

- Computadores em 
número insuficiente 
para sala de aula, de 

educação especial e 
biblioteca 

- Equipamentos 
danificados 

Papelaria   - Horário que não está 
de acordo com as 
necessidades dos 
alunos 

 

Divulgação da 

informação 

  - Informação que não 
chega atempadamente 

- Algumas falhas 

Bar  - Antipatia 
- Horário pouco 
flexível 
- Demoras no 
atendimento 
- Falhas no sistema 
informático 

- Não funciona no 
período da noite 
- Pouca oferta 
- Horário em dias de 
reuniões 

 

Atividades  - Poucas ou pouco 
diversificadas 

- Visitas de estudo 
concentradas no final 
do ano dificultam o 
cumprimento dos 
programas 

 

Espaços Físicos  - Lixo 
- Problemas com as 
casas de banho 

 - Inexistência de uma 
sala para o pessoal 
operacional (EBFL) 

Quadro 40 - Pontos Fracos no Inquérito à Comunidade Escolar 
 

 

 

PRINCIPAIS SUGESTÕES DE MELHORIA 

 

As sugestões de melhoria foram elaboradas a partir do quadro relativo aos pontos fracos, tendo, ainda 

sido cruzada esta informação, sempre que oportuno, com a resposta à questão sobre qual “o aspeto mais 

negativo”.   

 
Áreas com Pontos 

Fracos 

Pais/EE Alunos Educadores 

Professores 

Assistentes 

Operacionais 

 

Transportes 

- Instalação de cintos de 
segurança 
- Mais um autocarro para 
os alunos de Vila Boa e 
Veiga 

- Mais qualidade dos 
autocarros 

  

 

 

Funcionários 

- Pouca vigilância dos 

alunos nos intervalos 

- Colocação de mais 

funcionários 
- Formação na área de 
atendimento ao 
público 
 

- Vigilância dos espaços 

exteriores nos intervalos 
- Vigilância dos 
corredores durante as 
aulas 
- Formação de um AO 
para os laboratórios 
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Receção/Portaria 

- Porteiro permanente - Mais vigilância - Porteiro permanente - Construção de 
uma cobertura 
- Porteiro 
permanente 

Professores/ 

Educadores 

- Não comparar as turmas 
umas com as outras 

- Fazer avaliação 
quantitativa 

 - Mais interventivos fora 
da sala de aula 

 

 

Secretaria 

- Haver indicação das 
áreas da secretaria para se 
saber a quem se deve 
dirigir 

- Haver indicação das 
áreas da secretaria para 
se saber a quem se 
deve dirigir 

- Haver indicação das 
áreas da secretaria para se 
saber a quem se deve 
dirigir 
- Simplificar 

documentação e 
pagamentos de visitas de 
estudo 

- Haver indicação 
das áreas da 
secretaria para se 
saber a quem se 
deve dirigir 

 

Cantina 

- Reforço da vigilância na 
cantina 
- Melhorar a qualidade dos 
alimentos 

- Melhorar a confeção 
da comida 
- Mais diversidade / 
mais variedade 

- Evitar o 
fundamentalismo em 
certas comidas 
- Mais funcionários  

- Variar as refeições 
- Remodelar 
instalações 

 

 

Alunos 

- Controlar os alunos mal 
comportados 

- Punir os alunos 
disciplinarmente 
- Melhorar o 
comportamento 

- Maior envolvimento dos 
EE 
- Intervenção imediata no 
caso de comportamentos 
inadequados 
- Aplicar castigos para 
evitar reincidências 

- Direitos e deveres 
afixados em todos 
os pavilhões com as 
respetivas punições 

 

 

 

Direção 

- Criação de um regimento 

interno para cada 
estabelecimento escolar 
- Divulgação de projetos a 
médio/longo prazo para o 
agrupamento 

 - Dar-se a conhecer aos 

alunos 
 
 
 
 
 

- Visitas regulares 

aos 
estabelecimentos de 
ensino sem aviso 
prévio 

Equipamentos e 

Recursos 

- Melhorar as instalações/ 

equipamentos/recursos e 
espaços físicos com piores 
condições 
 

 

- Adquirir mais 
equipamentos 
tecnológicos 

- Aquisição de material de 

Música e de Espanhol 

- Mais carrinhos de 

limpeza 

 

 

Espaços Físicos 

- Mais limpeza e resolução 
de anomalias nos WC 
- Construção de um 
coberto (2º Ciclo) 

- Colocar mais caixotes do 
lixo 
- Criação de um campo de 
voleibol 
- Colocar mais bancos e 
mesas no exterior 
(ESFRoV) 

- Papel, sabão e 
higiene nas casas de 
banho 
- Criação de espaços 

cobertos 

- Arranjo dos espaços 
exteriores nas escolas 
onde estes se encontram 
degradados 

- Construção de 
coberturas 
- Melhorar acessos 
aos portões 

 

 

Comunicação 

Interna 

  - Não enviar correio 
durante o fim de semana 
- Haver alguém para fazer 
a ponte entre os 
estabelecimentos 

- Ser solicitada a 
opinião acerca de 
horas e datas de 
determinadas 
atividades 
- Maior eficácia no 
envio de informação 

Página da Internet   - Interface devia ser mais 

atrativo 

Colocar informação 

para pessoal 
docente e não 
docente 

 

Bar 

- Reforçar o pão 
- Servir tostas e torradas 

- Formar duas filas 
para atender os alunos 
- Melhorar a qualidade 
da pastelaria/padaria 

- Maior seleção da oferta 
- Mais comida no bar nos 
dias de reuniões da parte 
da tarde 

 

 

 

Papelaria 

  - Maior variedade de 
produtos 
- Alargamento do horário 
de funcionamento 
(ESFRoV) 
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Rádio- escola 

- Estar mais tempo ligada 
- Utilizá-la para avisos e 
informações importantes 

   

 

Atividades 

- Haver mais desportos 
- Torneios interturmas 

   

Quadro 41 - Sugestões de melhoria no Inquérito à Comunidade Escolar   

 

 

6.2. Caraterísticas da Liderança  mais valorizadas pelos Inquiridos  

 

Os valores  fortes da liderança do agrupamento apontados nos inquéritos foram: 

1º)  Compromisso    e  Confiança nas capacidades das pessoas 

2º) Flexibilidade, Envolvimento com as pessoas, Motivação e Comunicação eficaz  

 

 

6.3. Sugestões de Melhoria na execução do Plano de Intervenção definido para o Agrupamento 

 

O plano de intervenção implementado pelo Diretor ainda não concluiu um ano letivo 

completo, de modo que são apresentadas algumas sugestões de melhoria, tendo em conta a 

observação de resultados imediatos das medidas já implementadas: 

 

* Estabelecer metas quantitativas por disciplina/ano; 

* Envolver os alunos mais velhos na receção aos alunos que chegam de novo à escola; 

* Não deixar os horários tão concentrados no período da manhã; 

* Colocar projetos e clubes em horas em que os alunos possam estar disponíveis; 

* Encaminhar os alunos que mais carecem de apoio para a sala de estudo durante os períodos 

em que haja falta do professor da turma, envolvendo os encarregados de educação, de modo 

a levar os alunos a cumprir esta opção que o agrupamento lhes oferece; 

* A medida anterior deve associar-se a outras de modo a evitar a sobreocupação do 

polivalente nas horas em que faltam professores. 

* Divulgar o plano estratégico que pode elaborar-se e reajustar-se a partir das sugestões de melhoria 

para o plano de melhoria, em articulação com PEE e Visão e Missão estabelecidos no Plano de 

Intervenção. 

* Definir e divulgar os critérios que presidem à elaboração de horários e distribuição de serviço. 

* Definir e divulgar os critérios que presidem à avaliação de desempenho de pessoal docente e não 

docente. 

* Definir e divulgar o plano de formação do pessoal docente e não docente. 
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7. PLANO DE MELHORIA 
Áreas Sub-áreas Ações Atores Formas de Monitorização 

Resultados 

Resultados Académicos 

 Organização de um teste de avaliação sumativa trimestral comum por 

disciplina/ano e análise dos respetivos resultados. 

 Estabelecimento de metas quantitativas por disciplina, tendo por base os 

três últimos anos letivos. 

 Redução da diferença entre Classificação Interna Final e Classificação 

Externa, recorrendo a testes e critérios de correção semelhantes aos 

nacionais. 

 Reforçar a coordenação pedagógica (elaboração de testes com o mesmo 

grau de dificuldade). 

Grupos recrutamento 

Conselho Pedagógico 

- Colocação dos enunciados testes e respetiva 

análise dos resultados no dossiê de grupo 

- Referenciação do mesmo no PAA/PE 

 

Resultados Sociais 

 Participação na vida da escola e assunção de responsabilidades 

 Estabelecer com as instituições parceiras (Núcleo Local de Inserção 

Social; Segurança Social; CPCJ) ações que visem motivar e 

responsabilizar os encarregados de educação das crianças em risco de 

abandono escolar para a importância dos seus educandos frequentarem a 

escolaridade obrigatória; 

 

 Incrementar a prática do registo dos contatos informais com os EE; 

 

 

 

Cumprimento das regras e disciplina 

 Continuar a aplicar de maneira uniforme e coerente em cada turma o RI 

e o Estatuto do Aluno, de forma a reduzir comportamentos desviantes.  

 

 

 

 

 Continuar a comprometer os pais/EE com o sucesso escolar dos seus 

educandos, garantindo um acompanhamento do comportamento e do 

empenho no estudo.  

 

 

 

 

 Sensibilizar as Associações de Pais para proposta e realizão de ações 

para Pais, sobre o acompanhamento do comportamento e empenho no 

estudo. 

 

Direção 

Associação de Pais 

 Coordenadores de 

estabelecimento 

 

 

 

DT’s/ educadores 

titulares de grupo 

/professores titulares de 

turma 

 

Comunidade escolar 

DT’s/CT/ educadores 

titulares de grupo 

/professores titulares de 

turma 

 

DT’s/ educadores 

titulares de 

grupo//professores 

titulares de turma 

 

 

 

Direção 

Associação de Pais 

Conselho Geral 

Conselho Pedagógico 

- Divulgação das iniciativas junto dos 

educadores titulares de grupo//professores 

titulares de turma para implementação das 

medidas 

 

 

 

Indicação do nº total de contatos formais e 

informais no relatório de DT/ educadores 

titulares de grupo//professores titulares de 

turma 

 

Registo de faltas disciplinares por 

turma/ano/ciclo 

 

 

 

 

Colocação do nº total de contatos formais e 

informais no relatório de DT/ educadores 

titulares de grupo//professores titulares de 

turma que visaram transmitir/ articular 

informação/estratégias com vista à melhoria 

do comportamento /empenho 

/responsabilização dos alunos/educandos 

 

Registo em atas do Conselho Geral 

PAA 
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 Providenciar iniciativas destinadas a realçar os progressos realizados 

pelos alunos ao nível das atitudes e valores. 

 

 

 Formas de solidariedade 

 Incrementar a sensibilização dos professores e dos alunos para participar 

ou cooperar nos projetos de solidariedade existentes no agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 Dar visibilidade social à participação dos alunos/ agrupamento nesses 

projetos como forma de motivar outros a juntar-se às causas promovidas 

no agrupamento.  

 

 

 

 Definir no Projeto Educativo as áreas prioritárias para os projetos/clubes 

desenvolvidos na escola 

 

 Impacto da Escolaridade no percurso dos alunos 

 Monitorização/ acompanhamento do percurso dos alunos nos três anos 

subsequentes à conclusão do 12º ano. 

CT/Diretor de Turma 

/educadores titulares de 

grupo /professores 

titulares de turma 

 

Coordenadores de 

Departamento/ 

Coordenador de Grupo 

Disciplinar /DT/CT / 

educadores titulares de 

grupo /professores 

titulares de turma 

Dinamizadores 

 

PTE / Coordenação de 

Projetos e Clubes/ 

DT/CT / 

educadores titulares de 

grupo//professores 

titulares de turma 

 

Direção / Conselho 

Pedagógico/ Conselho 

Geral 

 

Serviços 

Administrativos 

- Registo em atas e relatórios 

- Registo no Processo Individual do aluno 

 

 

 

Registo em ata de CT / avaliação de projetos 

/Plano de Turma sobre os modos de 

participação, quantificando o envolvimento 

dos alunos 

 

 

 

 

 

Divulgação das iniciativas na página da 

internet do agrupamento, no jornal do 

Agrupamento, na Radio escola e nos meios de 

comunicação social de Sátão 

 

 

 

Projeto Educativo  

 

 

Aplicação de um inquérito telefonico aos ex-

alunos três anos após a saída da escola para 

identificar as suas opções/ situação 

Reconhecimento da 

Comunidade 

 Perspetiva das Entidades Parceiras 

 Incrementar a qualidade das relações com as entidades parceiras de 

modo a fazê-las sentir a importância que têm para as atividades do 

Agrupamento: 

- aumentando os contatos, 

- divulgando a cooperação existente, 

- realizando protocolos de cooperação/contratos de parceria, 

- convidando das entidades responsáveis a estar presentes em eventos 

significativos.  

 

Grau de Satisfação da Comunidade Educativa 

 Ajustamento das estratégias de resolução de conflitos do quotidiano, 

quer a nível de alunos, quer a nível das relações entre pessoas que 

trabalham no agrupamento. 

 

 

Direção 

 

 

 

 

 

Direção/ DT 

/Coordenação de 

estabelecimentos/ 

educadores titulares de 

grupo /professores 

titulares de turma 

 

 

Registo de convites e contactos com as 

entidades parceiras, das ocasiões em que 

ocorreram e dos resultados obtidos 

 

 

 

 

 

Registo das reuniões por setores para dar a 

conhecer regras e conteúdos funcionais, bem 

como para identificar potencialidades e 

constrangimentos  



73 
 

 

Formas de valorização do Sucesso dos alunos 

 No 3º Ciclo e no Ensino Secundário, diversificar as práticas de 

valorização e divulgação escolar do sucesso dos alunos, sejam eles 

académicos ou sociais, para além do elogio direto e do registo em 

documentos formais.  

 

 

Contributo do Agrupamento para o desenvolvimento da comunidade 

envolvente 

 Planificar e desenvolver atividades no âmbito disciplinar ou 

extracurricular que impliquem tanto o conhecimento do meio local como 

a sua melhoria. O trabalho com os alunos em torno de um problema 

comum poderá possibilitar uma maior intervenção dos alunos na 

comunidade local. 

 

 Criar um jornal do Agrupamento 

 

Professores 

 

 

 

 

 

 

 

Clubes e Projetos 

Professores/Educadores 

 

 

 

Página da Internet do agrupamento /Radio 

Escola 

Divulgação do Quadro de Excelência na 

página do Agrupamento. 

Exposição dos trabalhos realizados pelos 

alunos em diferentes suportes. 

 

 

PE/PAA 

Prestação do 

Serviço 

Educativo 

Planeamento e Articulação 

 

Gestão articulada do currículo 

 Averiguar com a Direção a pertinência e possibilidade de criar nos 

horários dos professores um tempo comum, por departamento curricular, 

para a articulação entre ciclos/disciplinas.  

 

 Criar equipas para a articulação inter e intradisciplinar na gestão dos 

programas, por ano de escolaridade, ciclo e interciclos.  

 

 

 Reformular a questão 2 do questionário de monitorização das 

atividades letivas por grupo de recrutamento, para que se torne 

mais percetível. 

 

Contextualização do currículo e abertura ao meio 

 Providenciar no sentido de acolher e enquadrar as propostas/iniciativas 

dos alunos na programação das atividades a desenvolver.  

 

 

Utilização da informação sobre o percurso escolar dos alunos  

 Averiguar se as referências, por parte dos educadores de infância, à não 

realização da avaliação diagnóstica se devem a uma opção dos 

educadores ou a uma incorreta interpretação da questão. 

 

 

Direção 

 

 

 

Direção  

Grupos /Departamentos 

Curriculares 

 

Equipa de 

autoavaliação escolar 

 

 

Conselho Pedagógico 

/Conselho Geral 

Associação de 

Estudantes 

 

 

Coordenação da 

educação pré-escolar 

 

 

 

 

Horários dos professores e respetivos 

sumários de atividades não letivas 

 

 

Documentos produzidos 

Atas 

 

 

Melhoria dos instrumentos de recolha da 

informação 

 

 

 

Atividades desenvolvidas pelos alunos e 

outras sugeridas no PAA 

 

 

 

Registo em ata 
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 Reformular a questão 7 do questionário aos diretores de 

turma/Educadores titulares de grupo/professores titulares de turma , pois 

tende-se mais a descrever as estratégias do que a explicar a sua eficácia. 

 

 Coerência entre ensino e avaliação  

 A avaliação deste item carece da construção de um instrumento de 

monitorização que triangule planificação, instrumentos de consolidação 

e instrumentos de avaliação. 

 

Trabalho cooperativo entre docentes  

 Criar nos horários dos professores um tempo comum, por grupo de 

recrutamento, que permita a realização de trabalho cooperativo.  

 

Equipa de 

autoavaliação escolar 

 

 

 

Equipa de 

autoavaliação escolar 

 

 

 

Direção 

Melhoria de instrumentos de recolha de 

informação 

 

 

 

Construção de instrumentos de triangulação 

 

 

 

 

Horários dos professores 

 

 

Práticas de Ensino 

  

Adequação do ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos 

alunos 

 Incluir o item “práticas de ensino” no inquérito aos alunos. 

 

 

Adequação dos apoios aos alunos com necessidades educativas 

especiais 

 Elaborar instrumentos de recolha e triangulação para a avaliação 

deste item. 

 

 

 Exigência e incentivo à melhoria dos desempenhos 

 Elaborar instrumentos de recolha e triangulação para a avaliação 

 

 

 Metodologias ativas e experimentais 

 Programação e realização de atividades experimentais 

 Incentivar e acolher as iniciativas dos alunos para o desenvolvimento de 

projetos e para a programação das atividades. 

 

 

Valorização da dimensão artística 

• Sensibilizar os alunos, em especial do 3º ciclo e ensino secundário, para 

a importância do sentido estético na realização e apresentação dos 

trabalhos.  

 

 

 

Equipa de 

autoavaliação escolar 

 

 

 

Equipa de 

autoavaliação escolar e 

equipa de ensino 

especial 

 

 

Equipa de 

autoavaliação escolar 

com a Direção  

 

Grupos Curriculares 

educadores titulares de 

grupo//professores 

titulares de turma 

 

 

Professores 

Departamentos 

Curriculares 

Grupos Curriculares 

 

 

Melhoria de instrumentos de recolha de 

informação 

 

 

 

Criação de instrumentos de monitorização 

 

 

 

 

 

Criação de instrumentos de monitorização 

 

 

 

Registo de atividades em sumários,  relatórios 

e Plano de Turma 

 

 

 

 

Melhoria do documento sobre critérios de 

avaliação 
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• Explicitar critérios de avaliação relativos à dimensão estética e artística. 

 

  

 

• Privilegiar atividades que possibilitem a criação, execução, fruição e 

apreciação estética 

 

 

 Rendibilização dos recursos educativos e do tempo dedicado às 

aprendizagens 

 Elaborar instrumentos de recolha e triangulação para a avaliação 

 

 

 Acompanhamento e supervisão da prática lectiva 

• Uniformização de instrumentos de monitorização do acompanhamento e 

supervisão da prática letiva 

 

 

Departamentos 

Curriculares 

Grupos Curriculares 

 

Departamentos 

Curriculares 

Grupos Curriculares 

 

 

Equipa de 

autoavaliação escolar 

 

 

 

Direção 

Equipa de 

autoavaliação escolar 

Departamentos 

Curriculares 

Grupos Curriculares 

 

Melhoria do documento sobre critérios de 

avaliação 

 

 

Registo de atividades desenvolvidas 

privilegiando este âmbito 

 

 

 

 

Criação de instrumento de monitorização 

 

 

 

Criação de instrumentos de monitorização 

 

Monitorização e Avaliação 

das Aprendizagens 

 

 Diversificação das formas de avaliação 

• Incremento das práticas de autoavaliação por parte dos alunos. 

 

 

Aferição dos critérios e dos instrumentos de avaliação 

• Clarificar os critérios de avaliação relativamente à participação oral;  

 

 

 

Monitorização interna do desenvolvimento do currículo 

• Análise do currículo disciplinar, por ano/ciclo, para verficar da 

possibilidade da sua articulação vertical. 

 Eficácia das medidas de apoio educativo 

• Reformular a questão «como é que as estratégias implementadas na 

turma ajudaram os alunos a superar as suas dificuldades?», pois tende-se 

mais a descrever as estratégias do que a explicar a sua eficácia. 

 

• Avaliar a eficácia das medidas de apoio pedagógico, nomeadamente as 

aulas de apoio. 

 

 

Grupos Curriculares / 

DT’s 

 

 

Departamentos 

Curriculares 

Grupos Curriculares 

Conselho Pedagógico 

 

Grupos Curriculares 

 

Equipa de 

autoavaliação escolar 

 

 

Direção / equipa de 

autoavaliação escolar 

 

 

 

Registos de autoavaliação dos alunos 

 

 

 

Melhoria dos critérios de avaliação e de 

registo das atividades avaliativas  

 

 

 

Grelha de articulação vertical curricular 

disciplinar por ano de escolaridade/ciclo 

Melhoria dos instrumentos de recolha da 

informação 

 

 

Criar instrumento de monitorização 
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Liderança e 

Gestão 

Funcionamento Global do 

Agrupamento 

 

Quadro em anexo 

Liderança  

Divulgação dos critérios e práticas de organização e afetação de recursos e 

sua divulgação no plano estratégico do Agrupamento 

 

Divulgação dos critérios da constituição de horários e grupos turma e 

divulgá-los no plano estratégico do Agrupamento 

 

Organização do plano de formação para docentes e não docentes 

 

 

Direção 

Conselho Pedagógico 

Conselho Geral 

Divulgação de plano estratégico do 

Agrupamento na página da internet 

 

 

 

 

Divulgação do plano de formação  

Sugestões de Melhoria na 

Execução do Plano de 

Intervenção definido para o 

Agrupamento 

 

 Estabelecer metas quantitativas por disciplina/ano; 

 

 

 

 Envolver os alunos mais velhos na receção aos alunos que chegam de 

novo à escola; 

 

 Não deixar os horários tão concentrados no período da manhã; 

 

 

 Colocar projetos e clubes em horas em que os alunos possam estar 

disponíveis; 

 

 Criar uma ficha em que o Encarregado de Educação  diga se pretende 

que, na ausência de um docente, o seu educando seja encaminhado para 

a sala de estudo/biblioteca/clubes e projetos 

 

 

Conselho pedagógico / 

Departamentos 

Curriculares 

 

CDTs 

Direção 

 

Direção 

 

 

Direção 

 

 

 

 

Direção 

Associação de Pais 

CT’s 

 

Registo das metas, sua aprovação e divulgação 

pelos meios mais expeditos 

 

 

Receção dos alunos  

 

 

Horários 

 

 

Horários 

 

 

Orientações organizativas registadas em ata de 

CDT’s (por ex.) e noutros documentos que 

circulam no agrupamento 
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QUADRO DE REFERÊNCIA DA IGE COM ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO E ANTECIPAÇÃO 

 

 

 

Áreas Especificações Metodologia de Recolha de dados/ Estratégias 

de Antecipação 

RESULTADOS 

 

Resultados 

Académicos 

 

- Evolução dos resultados internos 

contextualizados 

- Estatísticas dos resultados por ano e por turma (Equipa recolhe dados na 

secretaria) 

 

- Organizar uma contextualização por turma e por ano (DT +  

Coordenador de ano) 

 

- Evolução dos resultados externos 

contextualizados 

- Comparação dos últimos 3 anos dos resultados das disciplinas avaliadas 

por exame nacional (Equipa de autoavaliação) 

 

- Qualidade do Sucesso - Nº / Percentagem de repetências por ano 

- Percentagem de retenções repetidas por ano  

- Percentagem de alunos por  Níveis (1-5 / 1-20)  

(Equipa de Auto-Avaliação) 

 

- Abandono e Desistência  

- Percentagem de abandono por ano 

- Percentagem de desistências por ano (Eq. de Aut.) 

 

Resultados Sociais 

 

- Participação na vida da escola e 

assunção de responsabilidades 

- Se existe ou não Associação de Estudantes 

- Se existe ou não Associação de Pais 

- Percentagem de presenças dos alunos / EE nas reuniões de CP e CG 

- Se existem projetos desenvolvidos pelos alunos 

- Se existem projetos desenvolvidos pelos pais, ou se eles estão 

diretamente envolvidos nalgum projeto da escola 

 

- Cumprimento das regras e 

disciplina 

- Percentagem de faltas disciplinares por ano 

- Grau de satisfação dos professores em relação à disciplina dos alunos 

- Grau de satisfação dos alunos em relação à disciplina dos professores 

- Perceção dos funcionários face ao cumprimento das regras do RI nos 

diferentes espaços da escola 

 

- Formas de solidariedade - Percentagem de alunos abrangidos pelo SASE por ano, no escalão A e B  

- Existem Projetos de solidariedade desenvolvidos pela escola? 

- A escola coopera com alguma instituição local em ações de 

solidariedade? 

- Alguma atividade desenvolvida no PAA tem como fim realizar ações de 

solidariedade? 

 

- Impacto da escolaridade no 

percurso dos alunos 

 

- Que impactos são destacados pelos alunos 

- Que impactos são destacados pelos EE 

- Que impactos são destacados pelos funcionários 

- O que acontece aos alunos após concluir o 12º ano : quantos continuam 

a estudar? Quantos entram no mundo do trabalho? Quantos estão 

desempregados?  

 

Reconhecimento da 

Comunidade 

- Grau de satisfação da 

comunidade educativa 

- Inquérito de satisfação à comunidade educativa abrangendo diversos 

serviços 

 

- Formas de valorização dos 

sucessos dos alunos 

- Existem prémios, quadros de excelência, referências em ata de CT ou de 

CP… outras iniciativas… 

 

- Contributo da escola para o 

desenvolvimento da comunidade 
envolvente 

 

- Inquérito a membros de instituições da comunidade local (Centro de 

Saúde, Câmara Municipal, Bombeiros, GNR, Comerciantes…)  
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Áreas Especificações Metodologia de Recolha de dados / Estratégias 

antecipatórias 

PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO 

EDUCATIVO 

 

Planeamento e 

Articulação 

Gestão articulada do 

currículo 

Níveis de articulação:  (deve estar explícita nas planificações disciplinares e definida 

nas atas das reuniões de grupo) 

* temático interdisciplinar,  

* intradisciplinar (em cada disciplina por ano, definindo conteúdos a ser lecionados 

em cada ano), *cooperativo interdisciplinar (calendarizar em conjunto em cada turma 

conteúdos afins de forma a promover uma simbiose de esforço e uma visão integrada 

das aprendizagens 

Contextualização do 

currículo e abertura ao meio 

*Planificação de atividades com os alunos tendo em conta a realidade local (visitas 

de estudo que alarguem a matéria estudada no currículo ou atividades no meio local 

que concretizem as aprendizagens feitas na escola)  

Utilização da informação 

sobre o percurso escolar dos 

alunos 

*Fundamentar opções didáticas e metodológicas e outras ações a desenvolver a 

partir das caraterísticas e necessidades dos alunos 

* Elaboração de testes diagnóstico no início do ano e do ciclo uniformes para todas as 

disciplinas ou até interdisciplinares, na linha das articulações programáticas  - 

Prioritário para os alunos NEE ou com dificuldades de aprendizagem 

 

Coerência entre ensino e 

avaliação 

*Dossier de grupo deve conter uma planificação trimestral, por exemplo, onde 

aparece a relação entre os conteúdos lecionados, métodos/estratégias de ensino e 

modos de avaliação das aprendizagens  

* Registar no dossier elementos de avaliação utilizados por tema de ensino em cada 

ano de escolaridade (Testes, Fichas de Leitura, Fichas de exercícios de consolidação, 

Sínteses…) 

 

Trabalho cooperativo entre 
docentes 

 

*Todos os itens anteriores exigem trabalho cooperativo dos professores que se 

constitui como evidência: nas atas de grupo e departamento, nos dossiers de grupo e 

departamento, nos sumários, no PAA… 

 

 

Práticas de Ensino 

Adequação do ensino às 

capacidades e aos ritmos de 

aprendizagem dos alunos 

*Este ponto pode evidenciar-se pela fundamentação dos opções didáticas e 

metodológicas no PCT, se for apoiado numa avaliação diagnóstica, seguida do registo 

das atividades de superação de dificuldades nos sumários e avaliação das mesmas para 

verificar se resultaram conforme o esperado. 

 

Adequação dos apoios aos 

alunos com necessidades 

educativas especiais 

*O mesmo se deve verificar nos planos de apoio: identificação de necessidades, 

definição de atividades, avaliação das atividades 

Exigência e incentivo à 

melhoria de desempenhos 

*Quadro de Honra por turma em cada período letivo 

*Quadro de Mérito e Excelência 

*Louvor público de ações de solidariedade, de respeito pelo ambiente, de cooperação  

*Divulgação daquilo que se faz de bom e excelente 

(vale para alunos, professores e funcionários) 

Metodologias ativas e 

experimentais 

*Recolha das estratégias usadas em cada disciplina 

*Recolha de informação sobre utilização das TIC em sala de aula 

* Recolha de dados sobre processos de avaliação 

* Registo em ata ou outro documento sobre experiências de aprendizagem que 

resultaram  

Valorização da dimensão 

artística 

*Tudo o que se faz pode ter um toque de beleza (desde a organização dos dossiers, aos 

materiais didáticos produzidos, ao modo como se exige que os alunos apresentem os 

seus trabalhos até à opção por realizar estratégias de comunicação através de imagem, 

música, dança…) 

Rendibilização dos recursos 

educativos e do tempo 
dedicado às aprendizagens 

*Análise quantitativa / qualitativa dos recursos humanos e materiais empregues em 

cada turma para o ensino em comparação com os resultados escolares dos alunos 

(NEE e os outros) 

Acompanhamento e 

supervisão da prática letiva 

*Desenvolver o hábito de ter “um amigo crítico” nas suas aulas. 

* Análise dos sumários em comparação com as planificações (coordenador de 

disciplina que pode ser rotativo anualmente) 

 

Monitorização e 

Avaliação das 

Aprendizagens 

Diversificação das formas 

de avaliação 

*Recolha dos instrumentos e metodologias de avaliação por disciplina 

 

Aferição dos critérios e dos 

instrumentos de avaliação 

*Uniformização documental terá de ser cruzada com os instrumentos de avaliação 

efetivamente produzidos – isto implica que terá de haver registos da concretização dos 

dispositivos de avaliação por professor/ disciplina 

Monitorização interna do 

desenvolvimento do 

currículo 

*Registo em ata ou noutro documento (grelha de monitorização) de andamento dos 

programas desenvolvidos em cada disciplina/ turma por mês, por trimestre, por ano 

Eficácia das medidas de 

apoio educativo 

*Isso pode encontrar-se já feito se houver o diagnóstico, definição de medidas, a sua 

implementação e avaliação – registado no PCT e nos relatórios dos apoios educativos 

Prevenção da desistência e 

do abandono 

*Ações de prevenção do abandono: deteção precoce de dificuldades e adoção de 

medidas de superação – isso implica um teste diagnóstico bem feito, controle apertado 

das faltas e sua justificação, diálogo com EE para compreender as dinâmicas 

familiares, contato de proximidade – formal e informal (DT, mas também os outros 

professores do CT) 
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Áreas Especificações Metodologia de Recolha de dados/ Estratégias 

de antecipação 

LIDERANÇA E 

GESTÃO 

 

Liderança 

Visão estratégica e fomento do 

sentido de pertença e de 

identificação da escola 

- Planificação de atividades onde estejam identificados os diferentes 

membros da comunidade educativa (alunos, pais, funcionários): não têm que 

ser apenas as festas 

 

Valorização das lideranças 

intermédias 

- Reconhecimento público do trabalho desenvolvido por estas 

Desenvolvimento de projetos, 

parcerias e soluções inovadoras 

- Parcerias dos Cursos Profissionais, CEFs e EFAs 

- Parcerias com instituições locais na área da Saúde e Segurança 

- Trabalho cooperativo com essas instituições em projetos que beneficiem 

os alunos 

 

Motivação das pessoas e gestão de 

conflitos 

- Louvor público a pessoas que na escola realizaram ações de cooperação 

- Outras estratégias da gestão que envolvam flexibilidade, compreensão, 

dissolução de mal entendidos – a comunicação clara de objetivos e a 

definição clara das funções é essencial (Ver como está o RI) 

 

Mobilização dos recursos da 

comunidade educativa 

 

- Construir uma grelha de registo em que se identificam os recursos 

humanos e materiais e o modo como são utilizados na escola 

 

Gestão 

Critérios e práticas de organização 

e afetação de recursos 

- Definição de critérios no plano estratégico da gestão da escola e sua 

divulgação 

Critérios de constituição de grupos 

e das turmas, de elaboração de 
horários e de distribuição de 

serviço 

 

- Definição de critérios no plano estratégico da gestão da escola e sua 

divulgação 

Avaliação do desempenho e gestão 

das competências dos 

trabalhadores 

 

- Tendo em conta a grelha construída para a mobilização dos recursos 

humanos, onde constam as funções a desenvolver, torna-se mais eficaz e 

transparente a avaliação do desempenho 

 

Promoção do desenvolvimento 

profissional 

 

- Organização de formação interna, creditada ou não 

- Valorização das pessoas que cooperam na formação 

- Se possível envolver pessoal não docente 

Eficácia dos circuitos de 

informação e comunicação interna 

e externa 

 

- Saber como se faz para comunicar reuniões, decisões tomadas nas mesmas 

aos que faltaram; como se comunica com os pais/EE; com que rapidez se 

responde a solicitações escritas e verbais; se a informação chega a todos; se 

todos têm conhecimento das atividades que se realizam na escola, dos 

documentos internos, dos direitos e deveres… 

 

 

 

Auto-avaliação e 

melhoria 

Coerência entre auto-avaliação e 

ação para a melhoria 

- Desenvolver um circuito contínuo entre pontos fracos e ações de melhoria 

definidas e implementadas em cada ano, reajustando continuamente o 

processo 

 

 

Utilização dos resultados da 

avaliação externa na elaboração 

dos planos de melhoria 

 

- Elaborar uma grelha com os pontos fracos apontados e definir ações que 

venham reverter essa situação 

 

 

Envolvimento e participação da 

comunidade educativa na auto-

avaliação 

- Colocar na equipa membros da comunidade escolar e que ajudem a definir 

as atividades de auto-avaliação, bem como a interpretar os seus resultados 

- Implicar funcionários na recolha de informação 

 

Continuidade e abrangência da 

auto-avaliação 

- Dossier digital pode ir registando os âmbitos nos quais é feita a auto-

avaliação, a continuidade das melhorias (através dos planos e sua avaliação 

e reajustamento) e as metodologias utilizadas para recolher informação e 

ajuizar sobre a realidade conhecida. 

 

Impacto da auto-avaliação no 

planeamento, na organização e nas 
práticas profissionais 

- Se houver uma monitorização mensal ou trimestral é possível ter registos 

dos impactos da auto-avaliação 

- Se o plano estratégico da escola for reajustado no sentido de conter 

sugestões ou propostas de melhoria e as implementar 

- Se for visível a melhoria dos resultados escolares de alunos com 

dificuldades 

- Se for visível que medidas específicas de funcionamento e de 

relacionamento tornaram a vida na escola melhor para todos 
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