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Introdução 

 

 

Dando cumprimento à Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro que aprova o sistema de avaliação dos 

estabelecimentos do ensino não superior, tendo em vista, nomeadamente, “a promoção de uma cultura de 

melhoria continuada da organização, do funcionamento e dos resultados do sistema educativo e dos projetos 

educativos” (artigo 3.º, alínea h), a equipa do observatório interno (OI) elaborou o presente relatório. 

 Dando continuidade ao trabalho feito em anos anteriores este documento pretende contribuir para a 

implementação de “processos de avaliação orientados para a melhoria da qualidade do serviço público de 

educação, pelo que se reforça a valorização de uma cultura de autoavaliação “visando“ a melhoria dos 

desempenhos pedagógicos e organizacionais”. 

Neste processo foi recolhida e sistematizada informação diversa, desde a análise dos resultados escolares, 

aplicação de questionários, análise de conteúdo das atas, entre outros. Por fim, foram identificados pontos 

fortes e pontos fracos procurando estabelecer estratégias para a superação dos problemas, de acordo com o 

quadro de referência de avaliação da Inspeção Geral da Educação e Ciência que se estrutura em três 

domínios – Resultados, Prestação do serviço educativo e Liderança, gestão, autorregulação e melhoria.  

De acordo com o artigo 105.º do regulamento interno, o OI apresentou a sua proposta de área prioritária de 

ação para o ano letivo 2017/2018 ao Conselho Pedagógico e ao Conselho Geral, considerando os seguintes 

pontos: 

 monitorização dos resultados escolares (estatística trimestral); 

 monitorização do plano de melhoria; 

 organização de um seminário relativo à divulgação de boas práticas, ao nível do agrupamento; 

 recolha de dados para a avaliação do Projeto Educativo 2016_2019. 

O Conselho Pedagógico e o Conselho Geral deram a sua aprovação a esta linha de ação. 

Todo o trabalho realizado foi um exercício coletivo de monitorização e articulação de informação, entre a 

direção do agrupamento, estruturas pedagógicas intermédias e equipa do observatório interno. Pretende-se 

que este relatório seja um instrumento indispensável de reflexão e debate e que proporcione uma 

oportunidade de melhoria. 

A equipa do observatório interno é constituída pelos seguintes elementos: Margarida Costa (grupo 500), 

coordenadora de equipa, Maria de Lurdes Lamas (grupo 510), Isabel Oliveira (grupo 500) e Sofia Sampaio 

(grupo 550). 
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Instrumentos e metodologias adotadas 

 

A equipa do observatório interno desenvolveu o seu trabalho com base em questionários de satisfação a 

alunos, docentes e encarregados de educação, relatórios elaborados pelas diversas estruturas intermédias e 

análise de conteúdo das atas das diferentes estruturas. 

Para a análise dos resultados escolares e medidas de promoção de sucesso recorreu-se a grelhas 

elaboradas pela equipa do OI, pela coordenadora dos diretores de turma do ensino básico (2.º e 3.º ciclo) e 

pela coordenadora do Plano de Ação Estratégico e, também, ao programa informático de gestão dos alunos. 

1. Domínio I - Resultados escolares  

 

Neste domínio, apresenta-se o estudo estatístico e respetiva análise para todas as disciplinas e anos de 

escolaridade, relativo aos resultados escolares. Os quadros deste domínio encontram-se no anexo I. 

 

1.1. Análise dos resultados internos  

 

O tratamento e análise estatística dos resultados escolares foram feitos pelo OI após recolha de informação 

das várias estruturas que asseguram a articulação e gestão curricular. Destes resultados foram tiradas 

conclusões dadas a conhecer trimestralmente, em conselho pedagógico e transmitidas aos departamentos 

curriculares pelos respetivos coordenadores.  

 

1.1.1.  Educação pré-escolar 

 

Fazendo uma análise do quadro 1, há a registar, que o domínio da linguagem oral e abordagem à escrita, é 

aquele que regista maior número de crianças com dificuldades. Salienta-se que este aumentou relativamente 

ao ano transato.  

 

1.1.2. 1.º ciclo 

 

Pela análise dos resultados, quadros 2 e 3, constata-se que ao longo do ano letivo, a taxa de sucesso não 

sofreu alterações ou essas alterações foram pouco significativas. Quando comparada com a taxa de sucesso 

do ano letivo anterior, e com a do triénio 13_16 verifica-se um aumento dessa taxa às disciplinas de 

português, estudo do meio e expressões. Nas disciplinas de matemática e inglês regista-se uma diminuição 

da taxa de sucesso relativamente ao ano letivo anterior, -2,5 p.p. e -1,8 p.p., respetivamente.  

Relativamente à percentagem de alunos com menções inferiores a suficiente ou níveis inferiores a três, nas 

disciplinas de português e matemática, simultaneamente, quadro 4, há a destacar que é no 2.º ano de 

escolaridade que esse valor é mais preocupante, apesar de terem usufruído da medida de promoção de 

sucesso fénix.  
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No que diz respeito à qualidade do sucesso, quadro 5, há a salientar que a percentagem de alunos sem 

menções inferiores a suficiente ou níveis inferiores a três é cerca de 90%. 

Relativamente aos alunos com necessidades educativas especiais, quadros 6 e 19, observa-se que a taxa de 

sucesso não sofreu grandes oscilações ao longo do ano letivo, sendo a disciplina de matemática a que 

apresenta menor taxa de sucesso.  

 

1.1.3. 2.º ciclo 

 

No que diz respeito à avaliação realizada no 2.º ciclo, e tendo como ponto de partida os quadros 7, 8 e 9, 

verifica-se que as taxas de sucesso das várias disciplinas apresentam valores elevados sendo as mais 

baixas, nas disciplinas de matemática e inglês, correspondendo a 81,2% e 78,5%, respetivamente. 

Relativamente à média dos níveis atribuídos a cada disciplina, constata-se que é superior a 3. Regista-se, 

ainda, elevadas percentagem de níveis 4 e 5. 

Na análise do quadro 13, verifica-se que houve uma evolução positiva da taxa de sucesso a todas as 

disciplinas relativamente ao triénio 13_16 e em relação ao ano letivo anterior, à exceção das disciplinas de 

inglês e ciências naturais.  

De igual modo, em termos de qualidade de sucesso, quadro 15, foi no 5.º ano de escolaridade que houve 

menor percentagem de alunos (68,7%) com zero níveis inferiores a três. Nota-se, ainda, que, no 2.º ciclo, a 

percentagem de alunos sem níveis inferiores a três, diminuiu em relação ao ano letivo transato, quadro 16. 

 

1.1.4. 3.º ciclo 

 

No 3.º ciclo, quadros 10, 11 e 12, as disciplinas de matemática e físico-química foram as que evidenciaram 

taxas de sucesso menos elevadas, 67,1% e 74,4%, respetivamente. As restantes disciplinas obtiveram taxas 

de sucesso acima de 83%. Em relação à média, todas as disciplinas registam valores superiores a 3. A 

percentagem de níveis 4 e 5 é superior a 20% em todas as disciplinas, nos três anos de escolaridade. No 

quadro 14, verifica-se que, relativamente ao ano letivo anterior, houve uma diminuição da taxa de sucesso  

nas disciplinas de ciências físico-químicas e de ciências naturais de 11,1 p.p. e 3 p.p., respetivamente. No 

entanto, houve uma melhoria significativa da taxa de sucesso nas disciplinas de português, francês, história e  

matemática (superiores a 10 p.p.). Em relação à taxa de sucesso no triénio 13_16, verifica-se que as 

descidas mais significativas foram nas disciplinas de ciências físico-químicas (-3,8 p.p.) e de ciências naturais 

(-1,7 p.p.) e as subidas mais significativa nas disciplinas de português, francês e matemática. 

Ainda nos quadros 15 e 16 verifica-se que 52,5% dos alunos não obtiveram quaisquer níveis inferiores a três.  

Relativamente aos quadros 17 e 18 verifica-se que é no 3.º ciclo que existe maior percentagem de alunos 

com nível inferior a 3, a português e a matemática, simultaneamente. Salienta-se, que é neste ciclo de ensino 

onde há o maior número de alunos a usufruir de plano de acompanhamento pedagógico, contudo, também é 

neste ciclo que a taxa de eficácia destes é mais elevada. 

 

 

 



7 

1.1.5. Ensino Secundário 

 

Cursos científico-humanísticos 

 

No curso de ciências e tecnologias, nos três anos de escolaridade, e nas diferentes disciplinas, não se 

verificam grandes oscilações ao longo do ano letivo, quer nas taxas de sucesso, quer nas classificações 

médias, quadros 20 e 21, com exceção na disciplina de filosofia no, 10.º ano de escolaridade, que registou 

um aumento significativo. As disciplinas de física e química A, nos 10.º e 11.º anos de escolaridade, e 

matemática A, nos três anos de escolaridade, registam as taxas de sucesso mais baixas.  

Na análise da evolução das taxas de sucesso, quadros 22 a 24, há a registar desvios negativos significativos 

nas disciplinas de inglês e física e química A, do 10.º ano, face ao ano transato. Salienta-se a evolução 

positiva, face ao triénio 13_16, nas disciplinas de matemática A, física e química A e biologia e geologia, no 

11.º ano e de matemática A, no 12.º ano.  Na disciplina de física e química A, no 11.º ano, a taxa de sucesso 

apresenta um desvio significativamente positivo face ao ano transato. No que respeita à classificação média 

não se registam desvios significativos, com exceção da disciplina de educação física (-2,2 valores), no 10.º 

ano e de matemática A (+2,1 valores), no 12.º ano. As disciplinas que apresentam maior classificação média 

são: educação física (10.º, 11.º e 12.º anos), filosofia (10.º e 11.º anos) e biologia, física e psicologia B (12.º 

ano). 

Da análise do quadro 25, relativa à qualidade de sucesso, é no 12.º ano que se observam mais alunos sem 

níveis inferiores a 10 valores. Nas disciplinas sujeitas a avaliação externa, quadro 26, nas disciplinas de 

biologia e geologia, no 11.º ano; filosofia, nos 10.º e 11.º anos e português, nos três anos do ensino 

secundário, não se registam alunos com classificações inferiores a 10 valores. 

 

No curso de línguas e humanidades, nos três anos de escolaridade, e nas diferentes disciplinas verifica-se 

uma evolução positiva ao longo do ano letivo, quadros 27 e 28.  

Na análise da evolução da taxa de sucesso e classificação média, em comparação com o triénio 13_16 e 

com o ano letivo transato, quadros 29 a 31, são de salientar os desvios positivos, no 10.º ano na taxa de 

sucesso das disciplinas de português, filosofia, história A, geografia A e MACS e nas classificações médias 

nas disciplinas de filosofia, história A, geografia A e MACS. No 11.º ano, na taxa de sucesso das disciplinas 

de português e MACS e nas classificações médias na disciplina de geografia A. 

Ao nível do 12.º ano de escolaridade as taxas de sucesso, nas diferentes disciplinas são de 100%.  

As disciplinas que apresentam maior classificação média são educação física (10.º, 11.º e 12.º anos), 

geografia A (10.º e 11.º anos), história A, sociologia e psicologia B (12.º ano). 

Relativamente à qualidade de sucesso, quadro 32, é no 10.º ano que se observa maior número de alunos 

com níveis inferiores a 10 valores, cerca de 33,3%. Nas disciplinas sujeitas a avaliação externa, quadro 33, 

apenas as disciplinas de filosofia (11.ºano) e português (10.º ano) registam alunos com classificações 

inferiores a 10 valores.  
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1.2. Análise dos resultados externos  

 

Nas disciplinas sujeitas a exame nacional aferiram-se os valores constantes dos quadros 34 a 37 e foi feita a 

análise dos resultados internos/externos, da média nacional do 3.º ciclo e secundário bem como a 

comparação com os resultados obtidos no triénio 13_16. 

 

1.2.1. 3.º ciclo 

Nas provas finais de 3.º ciclo, no ano letivo 17_18, registam-se desvios negativos da taxa de sucesso a nível 

de escola relativamente à taxa de sucesso nacional, sendo esta mais significativa na disciplina de 

matemática. No entanto, quando comparada com o ano anterior ou com o triénio 13_16, observam-se 

desvios positivos na disciplina de português. Na disciplina de matemática verifica-se um decréscimo 

relativamente ao ano anterior, mas um ligeiro aumento face ao triénio 13_16, quadro 34.  

Quanto à classificação média, regista-se uma melhoria face ao ano letivo anterior e ao triénio 13_16, na 

disciplina de português. Comparativamente com a classificação média nacional, no presente ano letivo, 

verificam-se desvios negativos em ambas as disciplinas, sendo este mais significativo na disciplina de 

matemática, quadro 35.  

 

1.2.2. Ensino secundário 

 

No presente ano letivo, a classificação interna final da escola (CIFE), em comparação com a classificação 

interna final nacional (CIFN), é mais baixa nas disciplinas de português, matemática A, quadro 36. No 

entanto, o desvio entre a CIF escola e a CIF nacional é pouco acentuado.  

Fazendo a comparação entre a classificação de exame da escola (CEE) e a classificação de exame nacional 

(CEN), verifica-se que dos desvios negativos existentes, o mais significativo, regista-se na disciplina de 

história A (-3,1 valores). Dos desvios positivos existentes, o mais expressivo, regista-se na disciplina de física 

e química A (2,1 valores). Os desvios entre as classificações médias de exame da escola e nacionais, 

relativamente ao ano letivo anterior e ao triénio 13_16, não são significativos, com exceção da disciplina de 

história A, com desvio negativo, e das disciplinas de física e química A e biologia e geologia, com desvios 

positivos, quadro 37.  

 

1.3 Número de alunos do quadro de excelência e quadro valor  

 

O reconhecimento e a valorização de comportamentos meritórios no âmbito da dedicação e do esforço no 

trabalho e no desempenho escolar, assim, como o empenho em ações meritórias, em favor da comunidade 

em que o aluno está inserido ou da sociedade em geral, praticadas na escola ou fora dela são patenteados 

nos quadros de valor e de excelência. No presente ano letivo registam-se, no quadro de valor quarenta e sete 

alunos e no quadro de excelência cento e oito alunos, quadro 38. Quando comparados com os valores do 

ano letivo transato, verifica-se um grande aumento do número de alunos a integrar o quadro de excelência. 
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1.4 Comportamento e disciplina/valores e cidadania 

 

De acordo com a recolha de informação emanada dos conselhos de turma do 1.º, 2.º, 3.ºciclos e secundário, 

no 3º período, apurou-se que, nas 42 turmas do agrupamento, apenas 3 referem comportamento 

insatisfatório. Ao nível da assiduidade é, na totalidade considerado satisfatório ou bom. 

 

1.5 Taxa de retenção 

 

1.5.1 Taxa de retenção por abandono escolar  

 

No presente ano letivo a taxa de abandono escolar no ensino básico continua a ser muito residual, conforme 

se constata no quadro 39. No entanto, os casos de abandono escolar, que se registam no 6.º ano de 

escolaridade, correspondem a “falso abandono”, ou seja, a escola tem conhecimento que os alunos estão a 

frequentar a escola no estrangeiro mas os encarregados de educação não formalizam a situação dos seus 

educandos. Nos restantes anos de escolaridade não se verificam taxas de retenção por abandono.  

 

1.5.2. Evolução da taxa de retenção por classificação final  

 

Em termos de retenção por classificação final, quadros 39 e 40, as maiores taxas registam-se nos 7.º, 10.º e 

12.º anos de escolaridade. Salienta-se que a taxa de retenção global do agrupamento diminuiu relativamente 

ao ano transato, passando de 6,5% para 4,9%. 

No ano letivo 17_18, a taxa de retenção diminuiu na maioria dos anos de escolaridade, sendo estas mais 

significativas nos 2.º, 9.º, 10.º e 11.º anos. Destaca-se, ainda, que no 1.º, 4.º e 11.º anos a taxa de retenção 

foi nula. 

 

2. Domínio II - Prestação do serviço educativo (processo de ensino aprendizagem) 

 

2.1 Critérios e instrumentos de avaliação 

 

No início do ano letivo, os critérios de avaliação por disciplina e por ano de escolaridade, foram aprovados 

em sede de conselho pedagógico, sob proposta dos diversos departamentos. Os grupos disciplinares 

elaboraram as planificações a longo e médio prazo.  

No domínio da avaliação e ao longo do ano letivo procedeu-se à avaliação diagnóstica, formativa, sumativa e 

ainda à auto e heteroavaliação dos alunos.  

Com a prorrogação do contrato de autonomia o agrupamento tinha como meta, uma taxa de 0% para o 

abandono escolar, em todos os anos de escolaridade, no entanto, este não foi alcançado como se comprova 

pela análise do quadro 39. O mesmo contrato estabeleceu um aumento de 5% no sucesso educativo nas 
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disciplinas de português, matemática e inglês, no 3.º ciclo, face à média do último triénio. As taxas neste ano 

letivo, quadro 41, ultrapassaram as metas a atingir em todas as disciplinas.  

No contrato de autonomia definiu-se, ainda, como meta o aumento da qualidade do sucesso no ensino básico 

(percentagem de alunos sem níveis inferiores a três) tendo-se cumprido o estabelecido. No que se refere à  

aproximação do sucesso (percentagem de alunos com classificação igual ou superior a três e a média das 

pontuações da prova) nas provas finais de ciclo do agrupamento aos valores de referência nacionais, 

constata-se que na disciplina de matemática estes estão aquém dos objetivos.  

 

2.2 Impacto das medidas implementadas com vista à melhoria dos resultados  

 

2.2.1. Medidas do PAE 

 

As medidas de promoção de sucesso implementadas encontram-se expostas no Plano de Ação Estratégica 

do agrupamento, para os anos 2016_2018. No presente ano letivo foi efetuada uma adenda ao plano, a 

saber: 

  

MEDIDA 2 - IMPLEMENTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE APRENDIZAGEM DIFERENCIADA NO 2.º CICLO 

 

1. Na disciplina de matemática, a turma A, do 6.º ano, não esteve envolvida no Projeto Fénix. Apenas 

as medidas B e D. 

2. O Apoio ao Estudo, no 6.º ano, esteve dirigido para a oficina da escrita (disciplinas de português e 

inglês); 

 

MEDIDA 3 - IMPLEMENTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE APRENDIZAGEM DIFERENCIADA NO 3.º CICLO 

 

1. No 8.º ano de escolaridade, na disciplina de matemática, nas turmas A, B, C e D foi implementado 

um tempo semanal de cinquenta minutos de RCS (reforço curricular semanal); 

2. No 8.º ano de escolaridade, na disciplina de português, na turma D foi implementado um tempo 

semanal de cinquenta minutos de RCS; 

3. No 8.º ano de escolaridade, na disciplina de português, na turma D manteve-se um tempo semanal 

de cinquenta minutos de RES (reforço educativo semanal). Às turmas B, C e D não foi atribuído RES; 

4. No 8.º ano de escolaridade, na disciplina de físico-química, foi atribuído um tempo semanal de 

cinquenta minutos de RCS (reforço curricular semanal); 

5. No 9.º ano de escolaridade, nas disciplinas de português e matemática, manteve-se o PPF 

(preparação para as provas finais de ciclo). Não foi atribuído a medida RES. 

 

MEDIDA 4 – ENSINO SECUNDÁRIO - RES (reforço educativo semanal) e RCS ( reforço curricular semanal) 

 

1. No ensino secundário o RES foi substituído por PEN (Preparação para a prova de exame). A medida 

PEN foi aplicada ao 10.º, 11.º e 12.ºanos, às disciplinas de matemática A, físico-química A, português 
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e biologia e geologia e ao 10.º e 11.º anos história e geografia. A PEN tem como objetivo principal 

preparar os alunos para a realização  das provas do exame nacional, tendo em vista melhorar as 

classificações das médias de exame; 

2. O RCS foi implementado no 10.º e 11.º anos, às disciplinas de português e matemática. Trata-se de 

uma medida que abrange o ensino secundário, cursos científico-humanísticos de línguas e 

humanidades e ciências e tecnologias. O RCS pretende garantir o cumprimento do novo programa às 

disciplinas de português e matemática A. 

 

MEDIDA 5 – PEMSE (programa de estratégias metacognitivas para o sucesso escolar) 

 

De acordo com a leitura do relatório final elaborado pela coordenadora do PAE e tendo em conta os 

resultados obtidos, relativamente à avaliação da eficácia/cumprimento das metas estabelecidas no PAE, 

conclui-se o seguinte: 

 

MEDIDA 1 – Meta 1 e 2  

 

META 1 - Melhorar em 5%, a taxa de sucesso às disciplinas de português e matemática, no 1.º ano de 

escolaridade, partindo da média da taxa de sucesso do triénio 2013/16 (Português, 87,6%; Matemática, 

90,6%) e no 2.º ano de escolaridade, partindo da média da taxa de sucesso do triénio 2013/16 

(Português, 85,1%; Matemática, 82,3%). 

No 1.º ano de escolaridade a meta 1 foi cumprida com sucesso, uma vez que a taxa de sucesso obtida 

na disciplina de português, em 2017/2018 fixou-se nos 98,6% e na disciplina de matemática nos 100%. 

No 2.º ano de escolaridade a meta 1 só foi parcialmente cumprida, uma vez que a taxa de sucesso 

obtida na disciplina de português, no 2.º ano de escolaridade, em 2017/2018 fixou-se nos 88,1%, e na 

disciplina de matemática fixou-se nos 84,5%. 

 

META 2 - Melhorar em 5%, a taxa de sucesso, às disciplinas de português e matemática, no 5.º ano de 

escolaridade, partindo da média da taxa de sucesso do triénio 2013/16 (português, 84,1%; matemática, 

69,5%). 

No 5.º ano de escolaridade a meta 2 foi cumprida com sucesso, uma vez que a taxa de sucesso obtida 

na disciplina de português, em 2017/2018 fixou-se nos 99,0% e na disciplina de matemática fixou-se nos 

79,8%. 

 

MEDIDA 2 – Meta 1 e 2  

 

META 1 - Descer 5% a taxa de insucesso do 5.º ano, no final do ano 2016/2017 e do 6.º ano, no ano 

letivo 2017/18.  

 META 2 - Descer 5% a taxa de insucesso, no 6.º ano, à disciplina de matemática, no ano letivo 2016/17. 

No 5.º ano de escolaridade a meta 1 foi cumprida com sucesso, uma vez que a proposta de descer 5% a 

taxa de insucesso do 5.º ano, no final do ano 2016/2017, na disciplina de matemática foi cumprida e 
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regista um aumento de 5,8 pp relativamente ao triénio 2013/2016; no 6.º ano, 38,1pp, relativamente à 

taxa de sucesso do triénio 2013/2016. 

 

MEDIDA 3 – Meta 1 e 2  

 

 META 1 - Melhorar em 5%, nos próximos 2 anos, a taxa de sucesso, no 7.º ano, partindo da média da 

taxa de sucesso do triénio 2013/16: 60,1%, no 7.º ano, à disciplina de matemática. 

No 7.º ano de escolaridade a meta 1 foi cumprida com sucesso, uma vez que a taxa de sucesso obtida 

na disciplina de matemática, em 2017/2018, fixou-se nos 78,1%, 18pp acima da meta PAE. 

 

 META 2 - Melhorar em 2%, nos próximos 2 anos, a classificação média, do primeiro período, às 

disciplinas de português, matemática A e física e química A, no 10.º ano, partindo das classificações 

médias do triénio 2013/16 de 11,3 valores a português, de 10,6 valores a matemática A e de 10,1 a 

física e química A. 

 

A classificação média, do 1.º período, 2017/2018, na disciplina de português fixou-se nos 9,9 valores e 

no 3.º período fixou-se nos 12,1 valores; na disciplina de matemática A, no 1.º período, fixou-se nos 10,3 

valores e no 3.º período fixou-se nos 11,1 valores; e física e química A, fixou-se nos 10,9 valores, no 1.º 

período e nos 11,0 valores no 3.º período.  

 

MEDIDA 4 – Meta 1 e 2 

META 1, 11.º ano - partindo da taxa de sucesso do triénio 2012/15 propunha-se aumentar as 

classificações médias externas nas disciplinas de física e química A (9,8 valores), de biologia e geologia 

(10,8 valores) e matemática aplicada às ciências sociais (10,9 valores). No 12.º ano partindo da taxa de 

sucesso do triénio 2012/15 aumentar as classificações médias externas nas disciplinas de português 

(10,4 valores) e matemática A (10,1 valores). 

No 11.º ano, na disciplina de física e química A cumpriu-se a meta traçada uma vez que a classificação 

média externa subiu 2,9 valores. Dos 9,8 valores registados no triénio 2012/2015 passou-se para os 

12,7 valores, em 2017/18; 

No 11.º ano, na disciplina de biologia e geologia cumpriu-se a meta traçada uma vez que a classificação 

média externa subiu 0,7 valores. Dos 10,8 valores registados no triénio 2012/2015 passou-se para os 

11,5 valores, em 2017/18; 

No 11.º ano, na disciplina de matemática aplicada às ciências sociais não se cumpriu a meta traçada 

uma vez que a classificação média externa baixou 1,3 valores. Dos 10,9 valores registados no triénio 

2012/2015 passou-se para os 9,6 valores, em 2017/18; 

No 12.º ano, na disciplina de português cumpriu-se a meta traçada uma vez que a classificação média 

externa subiu 0,4 valores. Dos 10,4 valores registados no triénio 2012/2015 passou-se para os 10,8 

valores, em 2017/18; 
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No 12.º ano, na disciplina de matemática A não se cumpriu a meta traçada uma vez que a classificação 

média externa  baixou 0,8 valores. Dos 10,1 valores registados no triénio 2012/2015 passou-se para os 

9,3 valores, em 2017/18. 

        

 META 2 - cumprimento do programa de português e de matemática A.  

A meta 2 foi cumprida uma vez que, pela análise dos relatórios elaborados pelos professores 

responsáveis, o programa destas disciplinas foi cumprido. 

 

MEDIDA 5 – Meta 1  

META 1 - Pretende-se que 60% dos alunos retidos no terceiro ciclo, não acumule uma nova retenção, 

nos próximos 2 anos letivos. Esta medida não foi aplicada por falta de crédito horário. Contudo, pela 

análise estatística elaborada pelo OI, pela análise do conteúdo das atas dos conselhos de turma, do 3.º 

período, do ano letivo 2017/2018, pela leitura dos relatórios do ATE e demais documentos de avaliação 

da escola, constata-se que esta meta foi conseguida uma vez que a taxa mais elevada de alunos retidos 

no 3.º ciclo regista-se no 7.º ano, com o valor de 9,8% 

33%.  

Em suma, de uma forma geral, o PAE 2016/2018 atingiu os objetivos propostos definidos para cada 

medida e alcançou com sucesso as metas traçadas.  

 

2.2.2. Programa de acompanhamento da atividade inspetiva 

 

No âmbito do programa de acompanhamento da atividade educativa desenvolvido pela IGEC, tendo em 

conta as fragilidades da escola, foi criado um plano de ação que abrange duas áreas de intervenção: a 

Realização do Ensino e das Aprendizagens e a Avaliação do Ensino e das Aprendizagens. Este plano foi 

estruturado em três ações: n.º 1 - “Português”; n.º 2 - “Melhoria do cálculo mental nos alunos do ensino 

básico” e n.º 3 – “Aplicação da avaliação da componente de Speaking”. 

A ação n.º1 decorreu das dificuldades reveladas pelos alunos do ensino básico na análise e na interpretação 

de textos, de dados e na compreensão dos enunciados nos instrumentos de avaliação escrita; as dificuldades 

reveladas pelos mesmos alunos na estruturação de esquemas e de respostas nas questões de 

desenvolvimento e produção de texto nos referidos instrumentos. A meta proposta foi a que cada aluno 

melhorasse o seu desempenho em cinco pontos percentuais. 

Assim, foi proposto que outras disciplinas, para além da disciplina de português, incluíssem uma questão de 

desenvolvimento nos seus instrumentos de avaliação. A atividade estendeu-se às seguintes disciplinas e 

anos: i) português e estudo do meio: 3º e 4º anos; ii) português, história e geografia de Portugal, e ciências 

naturais: 2º ciclo; iii) português, história, geografia, ciências naturais e ciências físico-químicas: 3º ciclo. 

A ação n.º 2 decorreu das dificuldades reveladas pelos alunos do ensino básico em cálculo mental de 

operações e aplicação das regras de prioridade nas expressões. A meta a que se propôs foi de melhorar em 

cinco pontos percentuais, em cada ciclo, a prestação dos alunos em atividades que envolvam o cálculo 

mental de operações e regras de prioridade. 
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A ação n.º 3 decorreu das dificuldades reveladas pelos alunos do ensino básico na compreensão e na 

expressão oral na disciplina de inglês. Esta ação teve como objetivo utilizar predominantemente a língua 

inglesa nas aulas de inglês e garantir cotação na avaliação da componente oral na disciplina de inglês em 

todos os alunos do terceiro ao nono ano de escolaridade. A meta a que se propôs foi de melhorar em dez por 

cento as cotações da avaliação da tarefa. 

A avaliação efetuada à implementação das ações, feita pelas respetivas responsáveis, permite concluir que: 

a) Ação n.º1 - A meta proposta não foi alcançada. Os alunos continuam a apresentar dificuldades em 

responder de forma completa, em estruturar a resposta com correção linguística e, em alguns casos 

a não responder. 

Apesar dos constrangimentos, a pressão do cumprimento dos prazos por parte dos professores e os 

alunos que não realizam a tarefa, a atividade revelou aspetos positivos, nomeadamente: o trabalho 

colaborativo dos docentes para aplicação da mesma; a uniformização de critérios e análise das 

questões na vertente do conteúdo e da forma e mobilização da língua portuguesa, na sua vertente 

oral e escrita, nas diferentes disciplinas. 

b) Ação n.º2 - A meta proposta foi alcançada uma vez que, 81% das turmas atingiram a meta proposta, 

isto é, melhoraram em pelo menos 5 pontos percentuais a sua prestação em tarefas de resolução de 

exercícios de cálculo mental. Os alunos fizeram progressos evidentes no cálculo mental e na sua 

confiança nesta capacidade uma vez que, para além dos resultados alcançados, mostraram 

motivação na realização das tarefas semanais e diminuiu o recurso à calculadora em cálculos 

rotineiros nos alunos do 3.º ciclo. Para além disso, a introdução da diferenciação pedagógica, numa 

segunda fase da ação, recuperou a motivação dos alunos com um desempenho menor e 

incrementou a competição dos que revelaram melhor prestação. 

c) Ação n.º3 - A meta proposta não foi alcançada no 1.º ciclo do ensino básico, no entanto, concluiu-se 

que os alunos acompanharam a evolução dos conteúdos, mas precisam de mais tempo para se 

adaptar ao tipo de tarefa aplicada e mais tempo para consolidação dos conteúdos. Nos 2.º e 3.ºciclo 

nenhuma turma atingiu a meta proposta. Dados os resultados obtidos pelos alunos os docentes 

consideraram que a meta proposta foi muito elevada alterando-a para 5%. Com esta nova meta os 

resultados aproximaram-se mais do pretendido, no entanto, ficaram aquém do desejado. 
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2.2.3. Plano de melhoria da educação especial 

 

O Plano de Melhoria da Educação Especial decorre da intervenção inspetiva realizada no agrupamento, no 

ano letivo 2016/2017, e do percurso de consciencialização crítico-reflexiva resultante do processo de 

avaliação interna deste departamento. As áreas de melhoria identificada foram:  

 

I. Estabelecer contactos com o CRTIC (Centro de Recursos TIC para a Educação Especial) posteriores 

à avaliação de alunos que necessitem de produtos de apoio; 

II. Dinamizar ações de sensibilização/reflexão para pais e encarregados de educação; 

III. Estabelecer contactos/protocolos com o CRI (Centro de Recursos para a Inclusão); 

IV. Produzir e divulgar o relatório de autoavaliação/plano de melhoria; 

V. Pormenorizar a eficácia das medidas educativas no relatório circunstanciado; 

VI. Incluir nos currículos educativos individuais o plano de avaliação das aprendizagens (critérios, 

modalidades e instrumentos, periodicidade, duração e local de realização); 

VII.  Proceder à reflexão sobre os resultados obtidos pelos alunos com necessidades educativas 

especiais, ao nível dos conselhos de docentes/turma, dos departamentos curriculares e do conselho 

pedagógico, discriminando os seguintes parâmetros: avaliação, estratégias implementadas e sua 

eficácia e propostas de reorientação da ação educativa; 

VIII. Dinamizar ações de sensibilização/reflexão para alunos; 

IX. Acompanhar o percurso escolar dos alunos referenciados não elegíveis para a educação especial no 

ano letivo subsequente à sua referenciação (2017/18). 

. 

De acordo com o relatório de avaliação do plano, elaborado pelas docentes responsáveis, os resultados 

foram globalmente bastante satisfatórios.  

 

2.2.4. Apoio tutorial específico 

 

A medida de promoção de sucesso educativo, apoio tutorial específico, destinado a alunos do 2.º e do 3.º 

ciclos do ensino básico, com duas ou mais retenções ao longo do seu percurso escolar, abrangeu cerca de 

40 alunos por período distribuídos equitativamente por cinco tutores.  

 

Este apoio tutorial visou, designadamente: 

 acompanhar e apoiar o processo educativo de cada aluno; 

 facilitar a integração do aluno no processo de aprendizagem, nomeadamente na criação de hábitos de 

estudo e de rotinas de trabalho; 

 proporcionar ao aluno uma orientação educativa adequada a nível pessoal, escolar e profissional, de 

acordo com as aptidões, necessidades e interesses que manifeste; 

 promover um ambiente de aprendizagem que permita o desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais; 

 envolver a família no processo educativo do aluno. 
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Dos alunos que frequentaram apoio tutorial, no terceiro período, seis alunos não transitaram de ano, 

catorze foram admitidos a exame do nono ano e vinte e três transitaram de ano, o que corresponde a 

uma taxa de sucesso de 86,4%.  

 

Ainda no que diz respeito à eficácia desta medida, de acordo com a autoavaliação dos tutorandos, o apoio 

tutorial fortaleceu a sua motivação e envolveu-os na concretização dos seus objetivos, incrementou o 

envolvimento e persistência na realização das suas tarefas escolares, na sala de aula e fora da sala de aula. 

Além disto, contribuiu, também, para que se tornassem alunos mais assíduos, mais empenhados e 

responsáveis. Melhorou a sua autoestima, a sua autodisciplina e consequentemente os seus resultados 

escolares.  

  

2.2.5. Gabinete Promoção Sucesso (GPS) 

 

2.2.5.1. Projeto “Eu+Tu=Sucesso” 

 
O agrupamento deu continuidade ao projeto “Eu+Tu= Sucesso”, o qual tem como objetivo capacitar 

empreendedores educativos (alunos do terceiro ciclo e do ensino secundário) com vista à promoção do 

sucesso escolar dos alunos com dificuldades de aprendizagem. A coordenadora do projeto registou que 

todos os alunos que intervieram no projeto, 17 empreendedores educativos que apoiaram 18 alunos, 

registaram uma evolução positiva e transitaram de ano, quadro 42 do anexo I. O trabalho junto dos alunos, 

para além da intervenção no sucesso escolar, teve também uma abordagem sociocognitiva voltada para a 

motivação dos alunos apoiados. Estes vivenciaram experiências positivas, de efetivo sucesso, que permitiu 

melhorar a autoeficácia na relação com o estudo.  

De acentuar que, todos os alunos empreendedores educativos envolvidos no projeto integraram o quadro de 

valor por desenvolverem ações de claro benefício comunitário e de solidariedade dentro da escola. Em sinal 

de reconhecimento a Equipa Multidisciplinar, em colaboração com a empresa A. Brito Mobiliário, S.A; Ludite, 

SA; António Seabra, móveis, Lda e M.G. Fernandes – indústria de estofos, Lda, proporcionaram, de forma 

completamente gratuita para estes alunos, um dia de atividades recreativas no Azurara Parque. 

2.2.5.2. Sala de estudo 

 

O número de alunos que frequentaram o GPS nesta valência (246 alunos) foi quase duas vezes o verificado 

no ano letivo 2015/2016 e mais de três vezes o registado no ano letivo anterior. 

Os alunos do 6.º ano são os que lideraram a frequência da sala de estudo. Ao longo de todo o ano letivo a 

procura do GPS concentrou-se à hora do almoço, correspondendo a 56% do total das presenças. Os alunos 

procuraram essencialmente o GPS para estudar matemática, história e geografia de Portugal e ciências 

naturais.  
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2.2.5.3. Gabinete de Intervenção Disciplinar 

 

Pela análise do relatório da equipa multidisciplinar, constata-se que o número total de ocorrências tem vindo 

a diminuir ao longo dos cinco anos de implementação do gabinete de intervenção disciplinar (GID). Embora o 

número total de ocorrências em 2017/2018 tenha aumentado cerca de 19% relativamente ao ano transato, 

diminuiu mais de 65% relativamente a 2013/2014. 

Contrariamente ao observado desde 2014/2015, em que o 6.º ano liderava o número de ocorrências 

disciplinares, em 2017/2018 este ano de escolaridade regista o menor número de ocorrências disciplinares. 

Este situação é consistente com o facto das atuais turmas de 6.º ano serem os quintos anos de 2016/2017 

que registaram, no ano letivo anterior, apenas 5% do total de ocorrências. Já o 7.º ano regista atualmente 

23% do total das ocorrências sendo que no ano letivo anterior estas mesmas turmas registaram, no 6.ºano, 

27%. Este ano letivo o 5.º ano lidera o número de ocorrências disciplinares o que ultrapassa em muito a 

média das participações disciplinares do 5.º ano, nos últimos cinco anos letivos. 

Constata-se ainda que neste ano letivo o número de alunos que procuraram o GPS na vertente sala de 

estudo quase triplicou o número de ocorrências disciplinares.   

Face aos resultados apresentados, relativos à análise por tempo letivo em que as ocorrências acontecem, a 

Equipa Multidisciplinar propõe uma redefinição do número de professores afetos ao GPS. Assim, considera 

que não são necessários professores ao primeiro tempo da manhã e da tarde e nos restantes tempos propõe 

apenas um professor em serviço no GPS. 

 

2.2.6. Serviços de Psicologia e Orientação/ Projeto APPIS 

 

A intervenção do Serviço de Psicologia e Orientação, alocados por dois psicólogos e um mediador do Projeto 

APPIS, deu-se em várias valências, a saber: avaliações/intervenções no serviço de psicologia e orientação; 

educação especial; intervenção nos cursos vocacional/profissional; projeto “Eu + Tu = Sucesso”; equipa 

multidisciplinar; orientação vocacional dos 9.º e 12.º anos de escolaridade; atividades do plano anual de 

atividades e articulação com entidades externas.  

Ao longo do ano letivo, foi feito o atendimento aos alunos pelas Psicólogas e pela mediadora do Projeto 

APPIS. Estes atendimentos tiveram uma periodicidade semanal ou quinzenal, em função da situação de cada 

aluno. A educadora social do projeto APPIS realizou o acompanhamento a alunos do 2.º ciclo. 

No ano transato, o OI, registou a intenção destes serviços, para este ano letivo, em apoiarem crianças da 

educação pré-escolar e os alunos do 1.º ciclo por serem estes anos determinantes para assegurar o sucesso 

escolar. Para o efeito, as psicólogas escolares dispuseram de uma manhã, no seu horário semanal, em cada 

escola básica do agrupamento. 

Ao nível do curso vocacional sublinha-se o seu papel no acompanhamento semanal dos alunos para o 

desenvolvimento de competências nas áreas sócio relacionais preditoras do sucesso escolar.  

Relativamente à orientação vocacional, ao longo do segundo período implementou-se o programa de 

desenvolvimento vocacional através da realização de sessões coletivas, em todas as turmas do nono ano de 
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escolaridade. No terceiro período, realizaram-se sessões individuais com alunos e os seus encarregados de 

educação. 

A orientação vocacional incidiu, também, nos alunos de décimo primeiro e décimo segundo anos de escolaridade. 

Este programa teve como objetivo geral ajudar os alunos a construir os seus projetos de vida pessoais, 

escolares e profissionais, devidamente consolidados.  

Os SPO articularam também com o departamento de educação especial na realização da avaliação 

especializada para a elegibilidade dos alunos para a educação especial e no apoio ao planeamento, 

implementação e avaliação de medidas educativas e atividades que visaram a inclusão de alunos com 

necessidades educativas especiais. 

Ao longo do ano letivo, os SPO dinamizaram outras atividades em articulação com outras estruturas 

pedagógicas: Participação na Invista – Feira de Emprego, Formação e Empreendedorismo”; 3.ª Edição da 

Mostra de Oferta Educativa/Formativa Pós-Secundário; Workshop para encarregados de educação. 

 

2.2.7. Biblioteca 

 

 

No presente ano letivo não foi feito o relatório de avaliação pela professora bibliotecária uma vez que esta se 

encontrava de atestado médico. Por este motivo não é possível apresentar qualquer parecer sobre as 

atividades desenvolvidas. 

 

2.2.8. Articulação/sequencialidade 

 

Neste ano letivo deu-se continuidade ao plano de articulação, de acordo com o previsto pela equipa 

coordenadora do processo, procurando consolidar-se a articulação vertical. Para tal efetuaram-se reuniões 

por período letivo no sentido de articular estratégias comuns de trabalho, cujo conteúdo consta nas atas 

lavradas das mesmas. As reuniões decorreram dentro dos seguintes grupos disciplinares:  

- docentes do pré-escolar com os docentes titulares de turma do primeiro ano; 

- docentes dos grupos disciplinares 110, 220, 330 e AEC de inglês; 

- docentes dos grupos 110 e 230; 

- docentes dos grupos 110, 230 e 500; 

- docentes dos grupos 110, 200, 210 e 300; 

- docentes dos grupos 100 e 110. 

 

2.2.9. Atividades – Plano anual e plurianual de atividades 

 

Os relatórios trimestrais elaborados pela equipa PAA explicitam as atividades extracurriculares dinamizadas 

pelas estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, salientam o grau de concretização, articulação, os 
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pontos fortes e aspetos a melhorar, bem como as razões justificativas da não realização de algumas 

atividades.  

Cruzando as atividades desenvolvidas com os eixos de intervenção do Projeto Educativo, constata-se, à 

semelhança do ano letivo transato, que grande parte das atividades desenvolvidas foram direcionadas para o 

apoio à melhoria das aprendizagens e para a formação para a cidadania, quadro 43. Os eixos menos 

destacados são os da prevenção do abandono escolar e organização e gestão escolar. 

No que diz respeito às atividades desenvolvidas pelas diversas estruturas pedagógicas do agrupamento, a 

análise destes relatórios permitiu evidenciar alguns aspetos que importa salientar: o elevado grau de 

execução e o cumprimento da calendarização; empenho e participação dos alunos; empenho e participação 

da comunidade educativa; contributo para o enriquecimento curricular dos alunos; pertinência e adequação 

dos temas propostos; promoção da interdisciplinaridade e da articulação de conteúdos e competências; o 

envolvimento da escola com a comunidade e com instituições parceiras (junta de freguesia de Lordelo, 

Câmara Municipal de Paredes, Cooperativa e Fundação ALORD, Associação para o Desenvolvimento 

Integral de Lordelo (ADIL), Escola Segura, Bombeiros Voluntários de Lordelo, …) 

O OI destaca a sugestão de melhoria da equipa responsável pelo PAA, a saber: a divulgação das atividades 

pelos diversos canais, página do facebook do agrupamento, jornais locais, entre outros. 

 

2.2.10. Desporto Escolar 

 

A atividade do clube de Desporto Escolar foi desenvolvida em duas vertentes: atividade interna e atividade 

externa. 

 No que respeita à atividade interna o agrupamento participou nos projetos Corta-Mato, Mega Sprinter e 

Basquetebol 3X3. Em todas as atividades houve um número elevado de alunos participantes destacando-se 

os resultados de um aluno em provas regionais.  

 As atividades externas foram de Badminton Infantis Mistos, Badminton Iniciados Mistos, Ténis de Mesa 

Infantis Masculinos e Boccia Vários Mistos.  
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3. Domínio III - Liderança, gestão, autorregulação e melhoria (monitorização interna)  

  

 3.1. Resultado dos inquéritos aplicados pelo OI 

 

De acordo com as áreas prioritárias de ação definida pelo OI apresentam-se os resultados dos inquéritos 

aplicados aos vários atores educativos: alunos (Anexo II), pessoal docente (Anexo III) e encarregados de 

educação (Anexo IV). O foco destes inquéritos são a monitorização do(s) plano(s) de melhoria e a prestação 

do serviço educativo. 

Os inquéritos aplicados aos docentes foram elaborados pela equipa do OI com a colaboração dos 

coordenadores de departamento e dos elementos da direção.  

 

Relativamente aos alunos foram aplicados 169 inquéritos, cerca de cinco por turma (n.º 1, 5, 10, 15, 20 e 25) 

do 2.º ao 9.º ano de escolaridade e participaram 116. Pretendia-se conhecer a sua perceção sobre o 

contributo das medidas implementadas no âmbito da atividade inspetiva na sua aprendizagem e de outras já 

adotadas pela escola (jogos matemáticos no 1.º e 2.º ciclo e a disciplina de cidadania). 

 

 

Análise dos resultados:  

Pela análise dos resultados dos questionários (responderam 21 num total de 56) do primeiro ciclo verificou-

se relativamente à disciplina de matemática que a totalidade dos alunos gostaram dos jogos realizados no 

apoio ao estudo. Desta forma, segundo os alunos, 42% ficaram motivados para a disciplina e 58% ficaram 

muito motivados para a disciplina. De referir, ainda, que 58% dos alunos pensam que melhoraram o seu 

cálculo mental e 42% pensam que melhoraram muito o seu cálculo mental. Todos os alunos referem que 

gostariam, que no próximo ano letivo, a atividade se mantivesse. 

Na disciplina de português verificou-se que na correção dos erros por parte do professor, na ótica dos alunos, 

estes diminuíram 100% dos seus erros e com a introdução da pergunta de desenvolvimento na disciplina de 

estudo do meio, a totalidade dos alunos referem que melhoraram a escrita, afirmando que no próximo ano 

letivo esta atividade se devem manter. 

Em relação à disciplina de Inglês, a totalidade dos alunos pensa que a preparação do speaking deve ser feita 

em casa e que com esta atividade conseguiram melhorar 64% ou melhorar muito a sua pronúncia (36%). 

No que toca à disciplina de cidadania e tecnologia, a totalidade dos alunos (100%) refere que conhece o 

regulamento interno. Quanto às aulas de cidadania e tecnologias 66% dos alunos referem que: estas aulas 

contribuíram para melhorar o comportamento; 57% dos alunos dizem que respeitam mais os professores; 

23% dos alunos referem que respeitam mais os colegas e os restantes alunos disseram que passaram a 

conhecer melhor os direitos e deveres. O tema que os alunos mais gostaram foi “conhecer direitos ou 

deveres que eu não conhecia”. 

No que respeita ao segundo ciclo (responderam 28 num total de 44) verificou-se, relativamente à disciplina 

de matemática, que a totalidade dos alunos gostaram dos jogos realizados no apoio ao estudo. Desta forma, 

segundo os alunos, 89% ficaram motivados para a disciplina, 7% ficaram muito motivados para a disciplina e 
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4% não ficaram motivados para a disciplina. De referir, ainda, que 64% dos alunos pensam que melhoraram 

o seu cálculo mental, 29% pensam que melhoraram muito o seu cálculo mental e 7% não melhoraram o seu 

cálculo mental. 89% dos alunos referem que gostariam, que no próximo ano letivo a atividade se mantivesse 

e para 11% dos alunos é indiferente se a atividade continua ou não. Dos alunos inquiridos 82%, participaram 

no projeto fénix e 18% não participaram. De acordo com a opinião dos alunos, 68% consideram que esta 

atividade ajudou a melhorar os resultados matemáticos, 21% consideram que ajudou muito a melhorar os 

resultados escolares e 21% consideram que não ajudou a melhorar os resultados escolares. 86% dos alunos 

pensam que este projeto deve continuar e os restantes acham que não deve continuar. 

Na disciplina de português verificou-se que na correção dos erros por parte do professor, na ótica dos alunos, 

estes diminuíram 100% dos seus erros. Com a introdução da pergunta de desenvolvimento na disciplina de 

história e geografia de Portugal e ciências da natureza, 82% dos alunos referem que melhoraram a 

escrita,11% melhoraram muito a sua escrita e 11% não melhoraram a sua escrita. 82% dos alunos afirmam 

que no próximo ano letivo esta atividade se deve manter, 14% dos alunos é-lhes indiferente e 4% acha que 

não se deve manter. 

Em relação à disciplina de Inglês 86% dos alunos pensa que a preparação do speaking deve ser feita em 

casa e para 14% é indiferente. Com esta atividade 82% conseguiu melhorar a sua pronúncia, 11% conseguiu 

melhorar muito a sua pronúncia e 7% não conseguiu melhorar a sua pronúncia. 

No que toca à disciplina de cidadania a totalidade dos alunos (100%) refere que conhece o regulamento 

interno. Quanto às aulas de educação para a cidadania os alunos referem que: estas aulas contribuíram para 

melhorar o comportamento (64%), conhecer direitos e deveres que não conheciam (70%), saber respeitar os 

colegas (64%), saber respeitar os outros e os meus professores (71%). 

Os temas tratados que os alunos mais gostaram foram: regras e discussão de assuntos, regras da sala de 

aula, campanha escola limpa e internet segura e bullying, direitos e deveres. 

Pela análise dos resultados dos questionários ao terceiro ciclo (responderam 69 num total de 69) verificou-

se, relativamente à disciplina de matemática, que com a questão aula (cálculo mental) 67,2% dos alunos 

melhoraram o seu cálculo mental e 32,8% não melhoraram o seu cálculo mental. Relativamente à questão se 

esta atividade se deve manter 32,8% dos alunos referem que sim, 44,8% dos alunos é indiferente e 22,4% 

acha que a atividade não deve continuar.  

Na disciplina de português verificou-se que, com a correção dos erros por parte do professor 90,7% 

diminuíram os seus erros e 9% não diminui os seus erros. Com a introdução da pergunta de desenvolvimento 

na disciplina de história, física e química e ciência da natureza 86,6% dos alunos referem que melhoraram a 

escrita e 13,% não melhoraram a sua escrita. De referir, ainda, que 50,2% dos alunos afirmam que no 

próximo ano letivo esta atividade se deveria manter. 

Em relação à disciplina de inglês 68,7% dos alunos pensa que a preparação do speaking deve ser feita em 

casa. Com esta atividade 82,1% conseguiram melhorar a sua pronúncia e 17,9% não conseguiu melhorar a 

sua pronúncia. 

No que toca à disciplina de educação para a cidadania, 71,6% dos alunos referem que conhecem o 

regulamento interno e 28,4% não conhece. 

 Quanto ao contributo destas aula, os alunos referem que: estas aulas contribuíram para melhorar o 

comportamento (55,2%), conhecer direitos e deveres que não conheciam (62,7%) e saber respeitar os 

colegas (46,3%). Os temas que os alunos mais gostaram foram: violência no namoro, sexualidade e bullying. 
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74% dos alunos considera que as aulas de educação para a cidadania contribuíram para a formação pessoal 

do aluno, 14% acham que contribuíram muito e 12% acham que não contribuíram. Quando se questiona os 

alunos se a atividade deve continuar 64,6% afirma que sim. 

 

 

Relativamente inquéritos aos docentes foram aplicados 101 (universo dos docentes do agrupamento) e 

participaram 39. Os resultados apresentados não espelham, por isso, a perceção do agrupamento sobre a 

prestação do serviço educativo. 

 

Análise dos resultados:  

Caracterização do corpo docente: 

Dos respondentes verificou-se que 64% são professores do 3º ciclo, 14% são do 1º ciclo, 14% são do pré-

escolar e 8% são do 2º ciclo. Verificou-se que relativamente ao tempo de serviço: 23% têm entre 10 a 20 

anos, 12% têm 11 a 15 anos, 17% têm mais de 25 anos e 49% têm entre 21 e 25 anos. 

De referir, ainda, que relativamente ao tempo de permanência no agrupamento, 3% estão há mais de 20 

anos, 6% estão no agrupamento entre 6 a 20 anos, 19% estão no agrupamento entre 11 a 15 anos, 14% 

estão no agrupamento entre 6 a 10 anos e 58% estão no agrupamento entre 0 a 5 anos. 

Em relação à situação profissional 61% são do quadro de agrupamento, 17% são do quadro de zona 

pedagógica e 22% são contratados. 

No que toca à articulação horizontal do currículo, podemos concluir que mais de 80% dos docentes considera 

que: é suficiente a articulação horizontal efetuada entre docentes de cada ano/grupo; nos conselhos de turma 

são  analisados os conteúdos programáticos e promovida a articulação interdisciplinar; os docentes aderem a 

atividades e/ou projetos que abrangem diferentes turmas/grupos/cursos do mesmo ano de escolaridade; são 

planificadas atividades/ projetos entre diferentes turmas/grupos/ cursos do mesmo ano de escolaridade; é 

realizada a monotorização de atividades e/ou projetos entre diferentes turmas/grupos/cursos do mesmo ano 

de escolaridade; as atividades e/ou projetos entre diferentes turmas/grupos/cursos do mesmo ano de 

escolaridade são avaliadas e os docentes aderem a atividades e/ou projetos entre diferentes 

turmas/grupos/cursos do mesmo ano de escolaridade. 

No que diz respeito à articulação vertical do currículo podemos concluir que mais de 85% dos docentes 

considera: suficiente o número de reuniões para analisar os conteúdos programáticos e para promover uma 

articulação da disciplina entre diferentes anos do ciclo/curso; que os docentes aderem a atividades e/ou 

projetos que abrangem diferentes anos/ciclos de ensino; é realizada a planificação de atividades e/ou 

projetos entre diferentes anos/ciclos de ensino; os projetos e/ou atividades entre diferentes anos/ciclos de 

ensino são monitorizados e avaliados. 

Relativamente à perceção dos docentes sobre as tarefas desempenhadas no trabalho colaborativo conclui-se 

que mais de 80% dos inquiridos considera que é realizada a preparação de aulas, facultado apoio aos 

professores menos experientes e feita a planificação de conteúdos. Além disso, são definidos os critérios de 

avaliação da disciplina, definidas diversas formas de avaliação, elaborados instrumentos de avaliação e 

elaborados materiais pedagógicos, projetos e/ou atividades, no âmbito do PAA, discutidas estratégias de 

ensino, avaliada a eficácia das estratégias de ensino, analisados os resultados escolares por ano e turma e é 

realizada a monitorização do cumprimento da planificação dos conteúdos. 
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Finalmente os docentes foram questionados acerca das suas práticas de ensino, nomeadamente, o material 

usado em sala de aula, organização dos alunos, metodologias de trabalho.  

Em relação às práticas de ensino verifica-se que o manual escolar é utilizado “sempre ou quase sempre” e 

“regularmente” por 38,9% e 22,2% dos inquiridos; 44,4% utiliza fichas de trabalho “algumas vezes” e 36,1% 

utiliza “regularmente”. No que respeita a suportes audiovisuais (vídeos, filmes, powerpoint, ..) são utilizados 

“sempre ou quase sempre” por 25% dos inquiridos”, “regularmente” por 38,9% e “sempre ou quase sempre” 

por 25% dos inquiridos. No que respeita à utilização de aplicações interativas apenas 11% afirma “sempre ou 

quase sempre” e os restantes divide-se de forma similar entre a utilização “regular” e “algumas vezes”.  

No que respeita à organização do trabalho em sala de aula, 52,8% diz fazer trabalhos em grupo-turma 

“algumas vezes” e os restantes divide-se de forma similar entre a utilização “regularmente” e “sempre ou 

quase sempre”. Quanto à organização dos alunos em trabalho de grupo, 63,9% afirma fazê-lo “algumas 

vezes”, não sendo, por isso, uma prática comum. Já o trabalho de pares é uma prática de metade dos 

inquiridos sendo que 44,4% afirma fazê-lo “algumas vezes”. A aplicação de diferentes modalidades em 

simultâneo é aplicada por metade dos docentes e 11% afirma  “nunca ou quase nunca”. 

No que concerne às atividades/tarefas implementadas, 47,2% dos inquiridos faz exposição oral nas aulas 

“regularmente” e 25% “sempre ou quase sempre”. Quanto à prática de fazer uma síntese dos conteúdos 

lecionados no início de cada aula 52,8% fá-lo “regularmente” e 41,7% “sempre ou quase sempre”. O trabalho 

experimental é efetuado por 38,9% dos docentes “algumas vezes”. De referir que esta prática não se aplica 

na maioria das disciplinas pelo que os dados podem não espalhar a realidade. Quanto à solicitação de 

atividades de pesquisa na biblioteca por parte dos alunos, 22,2% afirma que “nunca ou quase nunca” o faz e 

61,1% o faz “algumas vezes”. 58,3% dos docentes afirma que “sempre ou quase sempre” devolve os 

trabalhos/testes/relatórios devidamente corrigidos e o mesmo se verifica na correção dos trabalhos de casa. 

Quanto à dinamização de atividades de complemento curricular: visitas de estudo e idas ao teatro, 52,8% 

afirma fazê-lo “algumas vezes” e apenas 8,3% “nunca ou quase nunca”.  

Relativamente à promoção da autoavaliação e heteroavaliação mais de 80% dos docentes afirma fazê-lo 

“regularmente” ou “sempre ou quase sempre”. A grande maioria dos inquiridos afirma explicitar os critérios de 

avaliação aos alunos. 

 

 

 A aplicação dos inquéritos aos encarregados de educação foi feita por amostragem. Foram selecionados 

os dois representantes de cada turma, correspondendo a 72 inquéritos, do 1.º ao 9.º ano de escolaridade 

tendo participado 62. Pretendia-se conhecer a sua perceção sobre o contributo das medidas de promoção de 

sucesso implementadas na aprendizagem dos educandos.  

Análise dos resultados:  

Dos encarregados de educação respondentes 45% tem educandos no 1.º ciclo, 19% no 2.º ciclo e 56% no 3º 

ciclo. Relativamente aos projetos existentes no agrupamento, os encarregados de educação têm 

conhecimento de: jogos e desafios matemáticos (53%), concursos de cálculo mental (66%), projeto fénix 

(5%), desporto escolar (36%) e "eu mais tu igual a sucesso", pelos seus educandos e pelo diretor de turma ou 

professor titular (55%). Quando questionados se estes projetos contribuíram para melhorar os resultados 

escolares do seu educando a maioria considera que sim. 
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 Na generalidade, os encarregados de educação consideram que a escola dá resposta às dificuldades de 

aprendizagem do seu educando, conversam com o seu educando sobre a vida escolar e vão à escola para 

saber informações do seu educando com regularidade. 

Consideram, ainda, que o diretor de turma está disponível, faz uma boa ligação à família e que a escola 

incentiva o seu educando a trabalhar para obter bons resultados. De referir ainda que a maioria considera 

que a escola informa sobre os critérios de avaliação das diversas disciplinas. A maioria dos encarregados de 

educação também refere que têm conhecimento do regulamento interno da escola e já o consultou. 

Os encarregados de educação consideram que as aulas de educação para a cidadania contribuíram para o 

seu educando melhorar o seu comportamento, conhecer direitos e deveres que desconhecia e saber 

respeitar os colegas. 

 

  

 3.2. Trabalho colaborativo 

 

No presente ano letivo, o agrupamento deu continuidade ao trabalho colaborativo entre docentes, com vista à 

melhoria de práticas educativas, nas disciplinas de português, matemática e inglês. Os docentes 

beneficiaram de um tempo comum no seu horário letivo para partilha e reflexão sobre as práticas 

pedagógicas, sendo feita a interligação entre os diferentes ciclos de ensino através de reuniões semanais. 

De forma a aferir a perceção destes docentes sobre o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, o OI 

realizou um inquérito (ver anexo III), com base em inquéritos aplicados pela Inspeção Geral da Educação. Da 

análise efetuada conclui-se que, no tempo colaborativo, é realizada a preparação e planificação das aulas, 

definidos os instrumentos e os critérios de avaliação, fornecido apoio a docentes com menor experiência, 

discutidas estratégias de ensino, analisada a eficácia do ensino/aprendizagem, elaborados materiais 

pedagógicos, monitorizado o cumprimento do programa e analisados os resultados escolares. 

 

 3.3. Impacto da escolaridade / percurso de vida dos ex-alunos do agrupamento 

 

Após a leitura dos dados estatísticos obtidos através dos contactos telefónicos personalizados aos ex-alunos 

da escola, (anexo V) conclui-se que no ano letivo 2017/2018 a maioria dos alunos inscritos no 12.º ano de 

escolaridade, regular, concluiu a escolaridade obrigatória e continuaram o seu percurso escolar ao nível 

universitário.  

 

 3.4. Formação 

3.4.1. “O Etwinning integrado no currículo” 

  

A materialização do perfil do aluno é facilitada pela flexibilização curricular e esta será possível através da 

alteração de metodologias de trabalho na sala de aula. Existem diversas vias para alcançar tal desiderato, 

sendo, uma delas, o eTwinning. No dia 2 de maio a equipa do OI promoveu uma formação, apresentada pela 
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Dr.ª Daniela Guimarães, embaixadora eTwinning da região norte, que apresentou esta plataforma que integra 

professores de 43 países. Através da mesma, os profissionais da educação podem comunicar, colaborar, 

desenvolver projetos e partilhar ideias, fazendo parte de uma comunidade de aprendizagem na Europa; por 

isso, o eTwinning promove a colaboração entre escolas da Europa, com recurso às Tecnologias de 

Informação e Comunicação, proporcionando apoio, ferramentas e serviços e oferece, também, oportunidades 

de Desenvolvimento Profissional gratuito e contínuo, para educadores. 

Em suma, esta apresentação permitiu fazer a apresentação da plataforma eTwinning, bem como a 

exploração das potencialidades da mesma para o desenvolvimento de projetos colaborativos curriculares, em 

contexto de sala de aula e que, consequentemente, contribuam para a flexibilização do currículo e para a 

concretização do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. 

Para avaliar a eficácia deste seminário, foi aplicado um inquérito (Anexo VI) a todos os intervenientes, anexo 

VI, que permite concluir que a maioria dos docentes avaliou em “Bom” ou “Muito bom” todos os itens 

questionados. Assim, conclui-se que os objetivos definidos foram atingidos, a abordagem dos temas foi clara, 

a comunicação e o debate foram estimulantes, a formação correspondeu às suas expetativas e foi muito útil 

para a sua prática educativa, tendo-se revelado globalmente bastante satisfeitos. A formação decorreu em 

instalações adequadas, a duração e a organização foram adequadas.  

 

3.4.2. III seminário “Partilhar… para aprender” 

  

No dia 10 de julho de 2018, a equipa do OI dinamizou o III Seminário “Partilhar… para melhorar”, dirigido a 

todos os professores do Agrupamento de Escolas de Lordelo. Este seminário teve como objetivo a partilha de 

práticas pedagógicas, com vista à melhoria das aprendizagens dos alunos e à promoção do sucesso escolar. 

Nesta sequência foram definidos os objetivos:  

         Proporcionar espaços de reflexão e de problematização no âmbito das práticas pedagógicas; 

         Divulgar práticas pedagógicas; 

         Favorecer condições para o sucesso escolar, contribuir para a melhoria das aprendizagens, 

promover altos níveis de motivação e autoestima pessoal dos alunos; 

         Sensibilizar os professores para a utilização de plataformas que permitem realizar atividades 

interativas entre alunos e professores de caráter pedagógico; 

         Promover a prática do exercício físico de uma forma equilibrada e saudável associando a 

música e a dança. 

  

O seminário foi organizado em duas partes. Na parte da manhã estiveram presentes duas convidadas, Dr.ª 

Daniela Gonçalves e a Dr.ª Júlia Silva que apresentaram dois temas: “ Independência e Interdependência - 

Problematizar a(s) cultura(s) e a(s) prática(s) docente e “Mindfulness na Educação”, respetivamente. 

No primeiro tema pretendeu-se que os professores questionassem a sua cultura docente, partilhassem 

práticas, experiências e saberes, numa lógica de mudança e de evolução das atuais práticas pedagógicas no 

sentido de as adaptar às necessidades identificadas do contexto onde os professores exercem a sua 

atividade e tem como pressuposto considerar a reunião de sinergias, resultantes da combinação do valor da 

independência com o valor da interdependência. 
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O segundo tema teve como objetivo dar a conhecer o que é o Mindfulness e como este pode ser aplicado no 

ensino. Os alunos de hoje vivem rodeados de estímulos externos que dificultam a sua atenção e 

concentração em sala de aula. Com a prática do mindfulness trabalha-se a capacidade de foco/atenção no 

dia-a dia dando às crianças maior consciência do seu foco, dos seus padrões de pensamento e maior 

presença nas suas experiências que vive. 

Na parte da tarde foram dinamizadas, por docentes do agrupamento, três oficinas de trabalho, a saber: 

“Movimento=Saúde=Dança”; “Mapas concetuais em contexto de sala de aula” e “Os telemóveis fora das 

aulas? Ou as aulas nos telemóveis? O potencial das tecnologias de informação e comunicação como recurso 

educativo”, onde cada docente se inscreveu de acordo com os seus interesses/necessidades de formação. 

Com a primeira oficina pretendeu-se dar a conhecer aos professores a importância do movimento na vida de 

cada um. O lema desta ação foi “fazer ou não fazer…o melhor é ir fazendo”. Pretendeu-se que os 

professores percebam a importância do movimento para melhorar o seu dia-a-dia ao nível fisiológico 

(capacidade aeróbica, composição corporal,…), motor (coordenação, agilidade, orientação espacial,…) e 

psicológico (melhorar o autoconceito, combater o stress e a ansiedade,…). 

Na segunda oficina foi dada a conhecer uma ferramenta de diferenciação pedagógica “mapas concetuais”. 

Estes constituem uma ferramenta de diferenciação pedagógica, com grandes potencialidades, por exemplo, 

para mostrar que os conceitos  (de uma certa disciplina) diferem quanto ao grau de inclusividade e 

generalidade e apresentá-los segundo uma ordem hierárquica de inclusividade que facilite a retenção e a 

aprendizagem. 

Na oficina três pretendeu-se apresentar e explorar um conjunto de recursos online e alguns exemplos da sua 

aplicação, com o intuito de promover as competências digitais e o seu potencial educativo. Deles se 

destacam: o Edmodo; o Padlet, os formulários online, o Kahoot e a plataforma eTwinning.  

No final das sessões de trabalho foi realizada, pelo subdiretor da escola, Lourenço Graça,  uma súmula dos 

temas abordados durante o dia. 

Para avaliar a eficácia deste seminário, foi aplicado um inquérito aos docentes que permitem concluir que a 

maioria considerou que os objetivos definidos foram atingidos, a abordagem dos temas foi clara, a 

comunicação e o debate foram estimulantes, a formação correspondeu às suas expetativas e foi muito útil 

para a sua prática educativa, tendo-se revelado globalmente bastante satisfeitos. O grau de satisfação 

relativo ao seminário foi “Bom” ou “Muito Bom”, correspondendo a mais de 80% das respostas, à exceção da 

questão 6, “A formação decorreu em instalações adequadas”.  

Os docentes apontam como pontos fortes deste seminário a pertinência dos temas abordados, o 

desempenho dos formadores, a partilha de experiências e de práticas pedagógicas e o trabalho em equipa 

desenvolvido nas diferentes sessões de trabalho. Foi realçada a importância do seminário no sentido de 

promover a partilha e a reflexão sobre as práticas pedagógicas utilizadas, de modo a contribuir para melhorar 

as aprendizagens dos alunos e aumentar o sucesso escolar. 
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 3.5. Parcerias com entidades  

 

Deu-se continuidade às parcerias estabelecidas com as entidades e as empresas locais, para a 

concretização de atividades que constam no plano anual de atividades, de estágios profissionais e prática 

simulada em contexto de trabalho (Junta de Freguesia de Lordelo, Câmara Municipal Paredes, Aliados 

Futebol Clube de Lordelo, Cooperativa e Fundação ALORD, Projeto “Lordelo Solidário”, Associação de Pais, 

Bombeiros Voluntários de Lordelo, e ainda várias parcerias com empresas e associações locais ao nível da 

realização de estágios no âmbito das ofertas formativas vocacionais e profissionais). Estiveram presentes 

outras entidades externas, no âmbito da atividade “Terceira Edição da Mostra Educativa/Formativa Pós 

Secundário” nomeadamente: UPT - Universidade Portucalense; Instituto Politécnico do Porto; Instituto 

Politécnico de Bragança; CESPU - Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário; Exército 

Português; Força Aérea; ISCET - Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo; ISSSP - Instituto 

Superior de Serviço Social do Porto; ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia; Escolas de Turismo 

de Portugal; Universidade do Minho; UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; ISMAI - Instituto 

Universitário da Maia; ESAD - Escola Superior de Arte e Design e Escola Superior de Negócios Atlântico. 

No âmbito das suas competências, a Equipa Multidisciplinar, com o objetivo de reduzir o número de alunos 

que saem da escola na transição do 9º ano para o ensino secundário e ao longo do ensino secundário,  

angariou patrocínios para implementação do prémio de mérito aos alunos do ensino secundário. Foram 

parceiros da escola as empresas Justa & Carneiro, SA; Casferim – importação e comércio de ferragens, Lda; 

Miguel Ferreira, indústria de mobiliário, Lda; António Carlos Gomes Carneiro (Casa Stop); Lordegest – 

gabinete técnico de contabilidade, Lda e Translordelo – transportes, unipessoal, Lda. Estas empresas 

atribuíram um prémio monetário de 150€ ao melhor aluno de cada ano de escolaridade (ensino 

regular/percursos alternativos), de acordo com o respectivo regulamento. 

Os alunos empreendedores envolvidos no projeto “Eu+Tu=Sucesso” beneficiaram de um dia de atividades 

recreativas no Azurara Parque Aventura, como reconhecimento do seu trabalho, o qual foi patrocinado pelas 

entidades: Ludite S.A.; A. Brito Mobiliário S.A.; M. G. Fernandes, Indústria de Estofos Lda. e António Seabra 

Móveis, Lda. 

 

Considerações finais 

 

A equipa do OI norteou o seu trabalho de acordo com os objetivos definidos no início do ano letivo e 

esplanadas na introdução deste trabalho. 

Ao longo do ano letivo foram realizadas reuniões entre a equipa, a direção da escola e a coordenadora do 

PAE tendo como objetivo delinear estratégias que conduzissem a processos de melhoria do agrupamento. 

No final são indicados pontos fortes, pontos fracos, constrangimentos e sugestões de melhoria do 

agrupamento que deverão ser objeto de análise e reflexão de todos os que o integram, direta ou 

indiretamente. 
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Pontos fortes 

 

 Aumento da taxa de sucesso nas disciplinas de português, estudo do meio e expressões, no 1.º 

ciclo, comparativamente ao ano letivo anterior e ao triénio 13_16; 

 Evolução positiva da taxa de sucesso, no 2.º ciclo, a todas as disciplinas, relativamente ao triénio 

13_14 e em relação ao ano anterior, à exceção das disciplinas de inglês e ciências naturais; 

 Diminuição da percentagem de alunos sem níveis inferiores a três, no 2.º ciclo, em relação ao ano 

letivo anterior; 

 No terceiro ciclo, a média de cada disciplina é superior a 3; 

 Aumento significativo , no 3.º ciclo, da taxa de sucesso nas disciplinas de português, francês, 

história e matemática; 

 Mais de metade dos alunos, no terceiro ciclo, não obteve qualquer nível inferiores a três; 

 Evolução positiva da taxa de sucesso, face ao triénio13_16, nas disciplinas de matemática A, 

física e química A e biologia e geologia, no 11.º ano e matemática A, no 12.º ano; 

 Aumento da classificação média, no 10.º ano, na disciplina de matemática A, relativamente ao ano 

transato; 

 Aumento da taxa de sucesso, no 10.º ano, nas disciplinas de português, filosofia, história A, 

geografia A e MACS, relativamente ao ano letivo anterior e ao triénio 13_16; 

 Aumento da classificação média, no 10.º ano, nas disciplinas de, filosofia, história A, geografia A e 

MACS, relativamente ao ano letivo anterior e ao triénio 13_16; 

 Aumento da classificação média, na avaliação externa, na disciplina de português, no ensino 

básico, face ao ano anterior e ao triénio 13_16; 

 Desvio positivo na taxa de sucesso da avaliação externa de português, no 9.º ano, face ao 

triénio13_16; 

 Desvio pouco acentuado entre a CIF de escola e a CIF nacional, no ensino secundário; 

 Desvio positivo entre as classificações médias de exame da escola e nacionais, relativamente ao 

ano letivo anterior e ao triénio 13_16, nas disciplinas de física e química A e biologia geologia; 

 Aumento significativo relativamente ano transato de alunos no quadro de excelência; 

 O comportamento e a assiduidade na generalidade das turmas é satisfatório ou bom; 

 A taxa de retenção por classificação final diminuiu relativamente ao ano transato, sendo nula nos 

1.º, 4.º e 11.º anos; 

 As metas a atingir no contrato de autonomia, para as taxas de sucesso a português, matemática e 

a inglês, no 3.º ciclo, do ensino básico, foram atingidas; 

 Cumprimento da meta de aumento da qualidade de sucesso no ensino básico e da aproximação 

do sucesso na prova final de ciclo de português; 

 As de medidas de promoção implementadas através do PAE, com vista à melhoria dos 

resultados, no geral, surtiram efeito; 

 A meta proposta na ação 2 do programa de acompanhamento da atividade inspectiva foi atingida; 

 O plano de melhoria da educação especial foi cumprido de forma satisfatória;   

 Aumento significativo da frequência da sala de estudo; 
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 Articulação entre os serviços de psicologia e orientação e os diretores de turma/professores 

titulares de turma; 

 Participação da comunidade educativa em atividades do PAA; 

 Concretização da maioria das atividades propostas no PAA; 

 Promoção da interdisciplinaridade e da articulação de conteúdos e competências no âmbito do 

PAA; 

 Participação dos alunos nas modalidades que integram o desporto escolar; 

 Reuniões de articulação com docentes de diferentes ciclos de ensino, das diferentes disciplinas 

estruturantes; 

 Promoção do trabalho colaborativo entre docentes com atribuição de tempos para o efeito; 

  Ações de curta duração dinamizadas pelo OI; 

 Seminário dinamizado no agrupamento pelo OI; 

 Grau de satisfação dos alunos do agrupamento face às estratégias implementadas no âmbito do 

programa de acompanhamento da atividade inspetiva e das aulas de educação para a cidadania; 

 Perceção muito positiva dos encarregados de educação face às estratégias implementadas pela 

escola de modo a dar resposta às dificuldades de aprendizagem; 

 Participação/envolvimento das entidades locais na concretização do projeto educativo. 

Pontos Fracos 

 

 Diminuição da taxa de sucesso nas disciplinas de matemática e inglês, no 1.º ciclo, relativamente 

ao ano anterior; 

 Diminuição da taxa de sucesso, no 3.º ciclo, nas disciplinas de físico-química e ciências naturais, 

relativamente ao ano letivo anterior; 

 Diminuição da taxa de sucesso nas disciplinas de inglês e físico - química, no 10.º ano de 

escolaridade, relativamente ao ano transato; 

 Ao nível do 3.º ciclo, há um desvio negativo da taxa de sucesso a nível de escola relativamente à 

taxa nacional, nas disciplinas sujeitas a avaliação externa; 

 Desvio negativo entre as classificações médias de exame da escola e nacionais, relativamente ao 

ano letivo anterior e ao triénio 13_16, na disciplina de história; 

 Não cumprimento da meta de aumento da qualidade de sucesso no ensino básico e da 

aproximação do sucesso na prova final de ciclo de matemática; 

 As metas propostas nas ações 1 e 3 do programa de acompanhamento da atividade inspetiva não 

foram atingidas; 

 A meta de 0% para o abandono escolar, para todos os níveis de escolaridade, não foi atingida, no 

entanto é residual. 


