
2019-2020 

AEMA - RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 2019-2020  1 

 

 

                                        

                        

 

  

  

                                                 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 
Equipa de Avaliação Interna  

julho de 2020 
  



2019-2020 

AEMA - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERNA 2019-2020 -  2  

  

Índice 
1. INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 4 

2. EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERNA (EAI) ......................................................................... 5 

3. METODOLOGIA APLICADA ............................................................................................... 5 

4. CONTEXTO E CARACTERIZAÇÃO GERAL DO AGRUPAMENTO ................................. 5 

4.1. OFERTA EDUCATIVA .................................................................................................................. 6 

4.2. ALUNOS ..................................................................................................................................... 7 

4.3. RECURSOS HUMANOS ................................................................................................................. 8 

4.4. OS ÓRGÃOS DE GESTÃO .............................................................................................................. 9 

5. PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO ................................................................... 9 

6. PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA ................................................................................... 10 

6.1. PAM 2018-2021 ............................................................................................................................ 10 

6.2. PAM– AVALIAÇÃO FINAL EM 2018-2019 ...................................................................................... 13 

7. MEDIDAS PROMOTORAS DE SUCESSO........................................................................... 15 

8. ENSINO À DISTÂNCIA (E@D) NO 3º PERÍODO  ...................................................... 16 

8.1. PLANO DE E@D ........................................................................................................................ 16 

8.2. OPERACIONALIZAÇÃO DO E@D ............................................................................................... 16 

8.3. MONITORIZAÇÃO DO E@D ....................................................................................................... 18 

8.4. QUESTIONÁRIOS DE SATISFAÇÃO ............................................................................................. 19 

8.4.1. ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO – RESULTADOS ............................................................ 19 

8.4.2. ALUNOS – RESULTADOS ................................................................................................ 20 

8.4.3. DOCENTES – RESULTADOS ............................................................................................. 20 

9. AVALIAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR ....................................................................................... 22 

10. RESULTADOS ESCOLARES ................................................................................................ 23 

11. AVALIAÇÃO INTERNA ...................................................................................................... 24 

11.1. 1º CICLO – SUCESSO/METAS ..................................................................................................... 25 

11.2. 2º CICLO – SUCESSO/METAS ..................................................................................................... 26 

11.3. 3º CICLO – SUCESSO/METAS ..................................................................................................... 27 

11.4. AVALIAÇÃO INTERNA - PORTUGUÊS E MATEMÁTICA (HISTÓRICO) ......................................... 29 

11.5. AVALIAÇÃO INTERNA - ALUNOS COM CLASSIFICAÇÃO POSITIVA A TODAS AS DISCIPLINAS ... 30 

11.6. AVALIAÇÃO INTERNA – outras disciplinas (HISTÓRICO) ............................................................... 31 

11.6.1. 1ºciclo .......................................................................................................................... 31 

11.6.2. 2ºciclo .......................................................................................................................... 32 

11.6.3. 3º Ciclo ........................................................................................................................ 33 



2019-2020 

AEMA - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERNA 2019-2020 -  3  

12. METAS PARA 2020-2021....................................................................................................... 34 

12.1. 1º CICLO ................................................................................................................................... 34 

12.2. 2º E 3º CICLOS ........................................................................................................................... 35 

13. TAXAS DE TRANSIÇÃO/APROVAÇÃO ............................................................................ 36 

14. INSUCESSO, ABANDONO E ABSENTISMO ( HISTÓRICO) .............................................. 37 

15. INDISCIPLINA .................................................................................................................. 38 

16. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES ............................................................................... 39 

16.1. BALANÇO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ................................................................................ 39 

16.2. BALANÇO DOS PROJETOS ......................................................................................................... 40 

17. CONSIDERAÇÕES FINAIS/ÁREAS DE MELHORIA  ............................................... 43 

 

  



2019-2020 

AEMA - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERNA 2019-2020 -  4  

 

1. INTRODUÇÃO 

A Lei nº 31/2002, de 20 de dezembro, contempla um sistema duplo de avaliação das escolas, incluindo a autoavaliação em 

função de padrões de qualidade devidamente certificados, e a avaliação externa realizada pela tutela com o objetivo de aferir 

a conformidade normativa das actuações pedagógicas e didáticas e de administração e gestão, bem como de eficiência e 

eficácia das mesmas. 

O DL 75/2008 refere o desenvolvimento de um sistema de autoavaliação no âmbito da prestação de contas como condição 

da autonomia das escolas, entendida esta como ―a faculdade reconhecida ao Agrupamento de escolas ou à escola não 

agrupada pela lei e pela administração educativa de tomar decisões nos domínios da organização pedagógica, da 

organização curricular, da gestão dos recursos humanos, da ação social escolar e da gestão estratégica, patrimonial, 

administrativa e financeira, no quadro das funções, competências e recursos que lhe estão atribuídos.‖ 

O mesmo decreto define  o Relatório de autoavaliação como ―o documento que procede à identificação do grau de 

concretização dos objetivos fixados no projeto educativo, à avaliação das atividades realizadas pelo agrupamento de escolas 

ou escola não agrupada e da sua organização e gestão, designadamente no que diz respeito aos resultados escolares e à 

prestação do serviço educativo.‖ 

A Autoavaliação é entendida como um processo pelo qual uma escola é capaz de olhar criticamente para o seu 

funcionamento interno com a finalidade de melhorar o desempenho e obter melhores resultados obrigando a um trabalho 

prévio de recolha e análise de dados, que coloca os atores educativos perante a necessidade de dispositivos internos que 

viabilizem e sustentem este trabalho. 

O despacho normativo n.º 20/2012 [Diário da República, 2.ª Série — N.º 192 — 3 de outubro de 2012] define normas 

orientadoras para a constituição de territórios educativos de intervenção prioritária de terceira geração (TEIP3), bem como as 

regras de elaboração dos contratos-programa ou de autonomia a outorgar entre os estabelecimentos de educação ou de 

ensino e o Ministério da Educação e Ciência. 

O nosso Agrupamento de escolas integrou os territórios educativos de intervenção prioritária (TEIP), por ter apresentado um 

elevado número de alunos em risco de exclusão social e escolar, identificados e selecionados a partir da análise de 

indicadores de resultados do sistema educativo e de indicadores sociais dos territórios em que as  suas escolas se inserem. 

Este Programa desenvolve-se a partir do ano letivo de 2012-2013 e materializa-se na apresentação e desenvolvimento de 

planos de melhoria, visando, sem prejuízo da autonomia das escolas que os integram, a prossecução dos seguintes 

objectivos gerais: 

- a melhoria da qualidade da aprendizagem traduzida no sucesso educativo dos alunos; 

- o combate ao abandono escolar e às saídas precoces do sistema educativo; 

- a criação de condições que favoreçam a orientação educativa e a transição qualificada da escola para a vida activa; 

- a progressiva articulação da ação da escola com a dos parceiros dos territórios educativos de intervenção prioritária. 

O presente relatório, da responsabilidade da Equipa de Avaliação Interna (EAI), diz respeito ao ano letivo de 2019-2020 e tem 

como objetivo apoiar os órgãos de gestão do Agrupamento na implementação de um conjunto de ações que permitam, num 

curto/médio/longo prazo melhorar o desempenho organizacional, contribuindo assim para uma maior qualidade e eficiência 

do Agrupamento. 

Em 2019-2020, o estado de emergência decretado em virtude da pandemia Covid19 afetou as atividades do agrupamento 

que tiveram de ser adaptadas às medidas estabelecidas para as escolas. O Governo, através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 

de 13 de março, aprovou um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da doença 

COVID-19, entre as quais a suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais a partir do dia 16 de março de 2020 

aproximadamente duas semanas antes da data prevista para final do 2º período letivo…  

Mais tarde, o Decreto-Lei n.º 14-G/2020 de 13 de abril estabelece as medidas excecionais e temporárias na área da 

educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, quanto às seguintes matérias: 

http://dre.pt/pdf2sdip/2012/10/192000000/3334433346.pdf
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
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a) Realização, avaliação e certificação das aprendizagens; 

b) Calendário escolar e de provas e exames dos ensinos básico e secundário; 

c) Matrículas nos ensinos básico e secundário; 

d) Processo de inscrições para as provas e exames finais nacionais; 

e) Pessoal docente e não docente. 

O Ministério da Educação divulgou ainda um conjunto de orientações para o Ensino à Distância nas Escolas, no 3º período ( 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/roteiro_ead_vfinal.pdf) 

A elaboração deste relatório mantém uma estrutura semelhante à de anos anteriores, sem os dados de avaliação externa e 

inclui os resultados da monitorização feita no âmbito do E@D no 3º período.  

 

2. EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERNA (EAI) 

O Agrupamento desenvolve procedimentos de autoavaliação formais em que a EAI monitoriza a execução do Plano de Ações 

de Melhoria (PAM), recolhe e analisa informação através da aplicação de diferentes instrumentos, da análise de estatísticas 

periódicas dos resultados escolares e dos contributos de diferentes estruturas educativas. A EAI colabora ainda com a 

Coordenadora do programa no preenchimento e análise dos relatórios semestrais e anuais no âmbito do Programa TEIP 3. 

A atual equipa de avaliação interna do Agrupamento foi designada pelo Diretor deste agrupamento e é constituída por: Maria 

João Torres que coordena, Maria Leonor Pereira, Filomena Leitão, Veridiana Neto,  Helena Paiva (pessoal docente); Maria 

João Vaz e Maria dos Reis Teixeira (pessoal não docente); Ana Clara Brito (alunos); Francisco Baptista (Pais/encarregados 

de educação). 

A EAI baseou o seu trabalho nos objetivos definidos na lei tendo como finalidade a melhoria dos resultados académicos e 

sociais dos alunos, a prestação do serviço educativo e a liderança e gestão do Agrupamento. 

 

3. METODOLOGIA APLICADA 

Em articulação com a Direção e com os Coordenadores das diferentes estruturas educativas, a EAI colaborou na elaboração 

e monitorização do Plano de Ações de Melhoria (PAM), criando instrumentos de recolha de informação e uniformizando  

procedimentos, recolhendo e tratando a informação sobre as diferentes ações do PAM. 

Em 2019-2020, a EAI apresentou periodicamente aos órgãos de gestão sínteses das conclusões sobre os resultados 

escolares. 

 

4. CONTEXTO E CARACTERIZAÇÃO GERAL DO 

AGRUPAMENTO 

O Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna inclui a Escola Básica Marquesa de Alorna (escola sede), as escolas 

básicas Mestre Querubim Lapa, S.Sebastião da Pedreira e Mestre Arnaldo Louro de Almeida. Estes estabelecimentos de 

ensino localizam-se nas freguesias de Avenidas Novas e Campolide, sendo esta última, uma zona da cidade de Lisboa 

considerada de intervenção prioritária.  

A relação de proximidade das escolas com diversas instituições culturais  e empresas constitui uma oportunidade de 

parcerias para o desenvolvimento de atividades no Agrupamento.  

Instituições e programas em que o Agrupamento se integra ou com os quais colabora ou estabelece parcerias: 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/roteiro_ead_vfinal.pdf
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Academia do Futuro, ADM Estrela, Associação atelier 3, eu, nós e o mundo, Associação Educar a Sorrir, Associação Anadic, 

Associação Gira, Alfazema Azul, H. C. Lda., Associação Viver Campolide, Associação Passa Sabi, Associações de Pais e 

Encarregados de Educação,  Câmara Municipal de Lisboa,  Casa da Praia, Centro de Dia do Bairro Santos – Rego, Lar Asas, 

Centro de Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian, Centro Social e Paroquial S. Vicente de Paulo, Centro Paroquial de Nª Sra 

de Fátima, Centro Saúde de Sete Rios, Cerci Lisboa, Rotários de Lisboa Centro, Cofidis, Comissões  Sociais das Freguesias 

das Avenidas Novas e de Campolide, CPCJ Lisboa Centro, CPCJ Lisboa Ocidental, DGS – equipas de reinserção social,  

ESE de Lisboa, Escola Técnica Psicossocial de Lisboa, Fundação Aga Khan, Fundação António Luís Oliveira, Fundação 

Calouste Gulbenkian, Fundação Benfica, Fundação Montepio, GALP Energia, Geballis, Grupo Comunitário 

Liberdade/Serafina, Instituto Padre António Vieira, ISCTE, ISCSP, IE- Instituto da Educação de Lisboa, Junior Achievement 

Portugal, JF das Avenidas Novas, JF de Campolide, lAPSIS,  Linadem – liga para o estudo e apoio à inserção social, MDV- 

movimento defesa da vida,   Pavilhão do Conhecimento, Portugália, Programa  Escolhas de Campolide e do Rego, PSP - 

Escola Segura, RBE, rede@emprega do vale de Alcântara, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Teatro Aberto, 

Universidade Nova de Lisboa e Universidade Lusófona, Náutico Clube Boa Esperança. 

Os dados que apresentamos  neste ponto 4 referem-se ao início do ano letivo de 2019-2020.  

 

4.1. OFERTA EDUCATIVA 

Além do pré-escolar e dos cursos do ensino regular (1º, 2º e 3º ciclos), o Agrupamento oferece a seguinte formação para 

Adultos: Cursos de Português para falantes de outras Línguas, Formação  de Curta Duração e Cursos de Educação e 

Formação de Adultos – EFA (B1, B2 e B3).  
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4.2. ALUNOS 

Para além dos alunos das freguesias de Campolide e Avenidas Novas, o Agrupamento recebe alunos acolhidos por decisão 

do tribunal, no âmbito de processos de promoção e proteção e tutelar educativo, que residem em regime de internato em 

instituições de solidariedade social, nomeadamente da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e IPSS e ainda outros com 

problemas graves de saúde nomeadamente do IPO e Hospital de St.ª Maria. 

O quadro seguinte apresenta a distribuição das crianças e alunos pelos diferentes níveis de ensino, não incluindo os alunos 

dos cursos de formação de adultos. 

Nível / Ciclo N.º grupos/turmas N.º crianças/alunos 

EPE 9 212 

1.º Ciclo 20 460 

2.º Ciclo 10 221 

3.º Ciclo 16 334 

TOTAL 1227 
Tabela 1- Número de alunos do Agrupamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Educação e formação de adultos 

* PFOL - português para falantes de outras línguas 
** FCB - formação de competências básicas 

 

Alunos ao abrigo do DL nº 54/2018, de 6 de julho, em 23.06.2020: 

 Alunos com 

medidas universais 

Alunos com medidas 
seletivas e/ou adicionais 

(RTP) 

Alunos com medidas 
adicionais alínea b) 

(PEI) 

Pré-escolar 4 2                ----- 

1º ciclo 76 53 2 

2º ciclo 57 31 4 

3º ciclo 112 24 1 

Tabela 3 – Alunos ao abrigo do DL nº54/2018 

 

Alunos estrangeiros, sobretudo dos PALOP e do Brasil, mas também de países europeus e asiáticos: 171 

Alunos que beneficiaram de ASE em 2019-2020: 

Escalão JI 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total 

A 53 126 96 64 366 

B 19 56 33 46 165 

Total 72 182 129 110 531 

Tabela 4 – Alunos que beneficiaram de ASE 

EPL Nº FORMANDOS EMA Nº FORMANDOS 

1 EFA B1/B2 12 1 FCB** 26 

1 EFA B3 15 1 EFA B1 26 

3 PFOL*_A1 10/TURMA 1 EFA B2 26 

  1 EFA B3 26 

  9 PFOL  A1/A2 234 

  2 - PFOL* B1/B2 26 
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 Pré-esc. 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total 

Nº de alunos sinalizados à CPCJ 7 63 6 5 87 

Nº de alunos com medidas tutelares educativas 0 0 8 11 19 

Nº de alunos institucionalizados 4 6 2 3 18 

Nº de alunos inscritos em PLNM 4 22 11 9 64 

Tabela 5- alunos em diferentes situações 

Num trabalho de aprofundamento de diagnóstico levado a cabo pelos técnicos da equipa do gabinete de intervenção 

psicossocial do Agrupamento (GIPS), de cada uma das situações sinalizadas, podem ser relevadas as seguintes 

problemáticas: famílias com baixos recursos económicos e relações problemáticas, um número significativo de beneficiários 

de medidas/politicas sociais, nomeadamente RSI, número significativo de progenitores desempregados, baixas habilitações 

académicas, poucos hábitos de higiene e limpeza, ausência de responsabilidade de cidadania, baixa e por vezes ausência de 

responsabilidade parental, fracos modelos de referência no que diz respeito aos comportamentos de exemplo e valores de 

convivência e de educação, consumos de várias substâncias, promiscuidade familiar, sobrelotação das habitações e 

problemas de salubridade, pouco interesse pelas atividades escolares, alunos com ausência de rotinas e hábitos de vida 

saudável, alimentação desadequada, entre outros. 

Este contexto reflete-se significativamente ao nível do desempenho escolar dos alunos, tornando-se evidente a necessidade 

de desenvolver uma intervenção multidisciplinar integrada e sincronizada, no sentido de diminuir e, se possível, extinguir as 

necessidades/problemáticas identificadas, envolvendo todos os parceiros da comunidade.  

 

4.3. RECURSOS HUMANOS 

Os docentes distribuem-se pelos departamentos de Educação Pré-Escolar, 1º Ciclo do Ensino Básico, Línguas, Ciências 

Sociais e Humanas, Matemática e Ciências Experimentais e Expressões e lecionam nos estabelecimentos do Agrupamento e 

também no Estabelecimento Prisional de Lisboa. A maioria dos docentes pertence ao quadro do Agrupamento. 

Os assistentes operacionais, na escola sede, estão organizados e distribuídos pelas seguintes áreas: Portaria; CRE; Serviço 

Externo; Balneários; Apoio ao Refeitório; Apoio aos alunos com necessidades educativas especiais; Papelaria/Reprografia; 

Pátio; Pisos das salas de aula e da Torre (salas de aula de EV/ET e laboratórios de CN/CFQ). Nas restantes escolas, 

asseguram a vigilância, o apoio às aulas e a limpeza dos espaços. 

Os Serviços de Administração Escolar (SAE) funcionam na escola sede e são assegurados por uma coordenadora técnica e 

7 assistentes técnicos, todos com contrato de trabalho em funções públicas a tempo indeterminado. 

O Agrupamento conta ainda com duas técnicas superiores - uma psicóloga a desempenhar funções no Serviço de Psicologia 

e Orientação (SPO) e uma técnica de serviço social contratada no âmbito do programa TEIP3. 

 

Tabela 6 - Pessoal Docente e assistentes operacionais no Agrupamento 

 

DOCENTES ASSISTENTES OPERACIONAIS 

 

PRÉ-
ESCOLAR 

1ºCICLO 
2º e 

3ºCICLO 
PRÉ-

ESCOLAR 
1ºCICLO 

2º e 
3ºCICLO 

EB Marquesa de Alorna  4 85  
 

15 

EB Mestre Arnaldo Louro de Almeida 7 11  7 3 
 

EB Mestre Querubim Lapa 3 12  3 4 
 

EB S. Sebastião da Pedreira  5   2 
 

TOTAL 10 32 85 
10 
JF 

9 15 
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4.4. OS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

Os órgãos do Agrupamento com atribuições em matéria de planeamento, estratégia e avaliação - o Conselho Geral, o Diretor, 

o Conselho Pedagógico, o Conselho Administrativo, os Departamentos Curriculares e os Conselhos de Turma/Docentes – 

desempenham as suas funções de acordo com o Regulamento Interno e articulam o seu trabalho, vertical e horizontalmente, 

visando a qualidade dos serviços prestados. 

As coordenadores de escola, de acordo com a lei, coordenam as atividades educativas em articulação com o Diretor. As 

coordenadoras dos departamentos do Pré-Escolar e do 1º ciclo são também coordenadoras de duas das escolas do 

Agrupamento. 

Em reuniões de conselho de docentes/turma e em reuniões de departamento, os professores analisam periodicamente os 

resultados escolares dos alunos, os projetos de trabalho de turma, as atividades realizadas no âmbito do PPA e PAA e os 

projetos em desenvolvimento.  

As diferentes estruturas, incluindo a EAI, elaboram relatórios periódicos com o balanço das atividades realizadas e 

apresentam-nos ao Conselho Pedagógico e ao Conselho Geral.  

 

5. PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO 

O PEA, para o quadriénio 2017-2021, estabeleceu linhas de atuação com vista à resolução dos problemas do Agrupamento 

e, de  acordo com o diagnóstico realizado, foram definidos como eixos de intervenção prioritária: Melhoria do ensino e da 

aprendizagem, Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina, Gestão e organização. 

 O PEA concretizou-se e registou-se de forma normativa no Regulamento Interno e, de forma mais prática, no Plano de 

Estudos, nos Planos de Ação de Melhoria, no Plano Plurianual de Atividades e Plano Anual de Atividades (PPA – PAA), nos 

Planos de Trabalho de Turma, no Plano de Formação do Agrupamento e no Orçamento, instrumentos fundamentais e 

determinantes na Ação da Comunidade Educativa e de autonomia da Escola. 

O PEA define diversas estratégias para a melhoria dos resultados escolares, reforçadas por projetos/ações que visam 

contribuir para o reforço na qualidade das aprendizagens. 

As parcerias educativas com diferentes instituições, a abertura à comunidade e envolvimento desta nas atividades propostas 

continuaram em 2019-2020 a constituir um objetivo na procura do sucesso educativo.  

A autoavaliação permite  monitorizar a execução do PEA, identificar e propor áreas de melhoria. 
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6. PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA  

6.1. PAM 2018-2021 

O quadro seguinte apresenta o PAM elaborado para o triénio 2018-2021, deu continuidade à maioria das ações prioritárias de acordo com os resultados da monitorização e avaliação do 

Agrupamento (relatórios TEIP, Autoavaliação, Projeto Educativo e Planos de Melhoria anteriores).  

EIXOS DOMÍNIOS AÇÕES DESCRIÇÃO INDICADORES METAS FINAIS 
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1.1.  

AÇÕES DE FORMAÇÃO 

 

Problema: Estratégias pouco eficazes na resolução de conflitos e na prevenção da 

indisciplina; poucos conhecimentos em questões de segurança 

Realização de ações de formação/sensibilização para pessoal docente (PD) e 

pessoal não docente (PND) visando o desenvolvimento profissional dos 

intervenientes nas áreas: promoção, nos alunos, de competências emocionais e 

sociais, segurança e o conhecimento do desenvolvimento infanto-Juvenil. 

 

Nº de ações   Anualmente, uma ação para PD 

e uma para PND 

Temáticas abrangidas 100% das áreas propostas 

Público atingido 

 

70% PD 

70% PND 

Grau de satisfação do pessoal docente e 

não docente relativamente ao interesse 

da ação 

70% dos participantes 

reconhecem o interesse em 

cada uma das ações realizadas 

1.2.  

REUNIÕES PERIÓDICAS 

COM O PND 

Problema: Pouca eficácia dos mecanismos de informação e comunicação com o 

PND 

Realização de reuniões periódicas com o PND para divulgação de informação e 

auscultação sobre o funcionamento das escolas. 

Nº de reuniões previstas e realizadas  1 reunião por período 

Grau de satisfação do pessoal não 

docente em relação à relevância dos 

temas tratados 

70% dos participantes 

reconhecem o interesse em 

cada uma das ações realizadas  

1.3.  

MONITORIZAÇÃO E 

AVALIAÇÃO 

Problema: Necessidade de melhorar os processos de monitorização 

 

Uniformização e consolidação de procedimentos, aperfeiçoando instrumentos e 

orientações para: 

- acompanhar o desenvolvimento das ações de melhoria do Agrupamento; 

- refletir sobre os resultados escolares; 

– acompanhar a execução do PAA. 

A ação depende da corresponsabilização dos diferentes atores na recolha e 

reflexão sobre os dados e visa também a identificação de áreas de melhoria. 

Número de ações monitorizadas do PAM  100% 

Adequação dos instrumentos para a 

análise pretendida 

100% 

Grau de cumprimento dos procedimentos 

previstos por parte dos intervenientes 

responsáveis 

100% 
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EIXOS DOMINIOS AÇÕES DESCRIÇÃO INDICADORES METAS FINAIS 
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2.1 

TURMA + 

1º ciclo 

Problema: resultados escolares insatisfatórios 

Criação de 1 turma em cada escola (MALA e MQL) sem alunos fixos que agrega 

temporariamente alunos provenientes das várias turmas do mesmo ano de 

escolaridade (1º e 2º anos), com nível de aproveitamento idêntico em Português e 

Matemática para o 2º ano e Português para o 1º ano. Nesta espécie de ‘plataforma 

giratória’, cada grupo de alunos fica sujeito a um horário de trabalho semelhante 

ao da sua turma de origem, com a mesma carga horária e o mesmo professor por 

disciplina. Cada grupo específico de alunos continua a trabalhar os conteúdos 

programáticos que a sua turma de origem está a desenvolver, podendo beneficiar 

de um apoio mais próximo e individualizado, mais harmonizado em termos de 

ritmos de aprendizagem e sem sobrecarga de horas semanais para os alunos. Ao 

longo do ano, os alunos vão saindo da Turma ”Mãe”, para a turma + de acordo com 

um programa de rotação coincidente com a duração dos períodos escolares. O 

primeiro grupo a constituir a turma + é o grupo de alunos com melhor rendimento 

escolar. 

Grau de cumprimento das estratégias 

definidas nesta ação nas 2 turmas previstas 

100% de cumprimento 

Taxas de sucesso na AI a Português no 1º 

ano e a Português e Matemática no 2º ano 

de escolaridade  

Anualmente, valores acrescidos 

em 5% relativamente à média  

do histórico da taxa de sucesso  

 

Taxa de alunos com classificação igual ou 

superior a Bom em Português e 

Matemática nos 1º e 2º anos. 

Anualmente, valores superiores 

relativamente à média da taxa   

2.2.2  

TURMA+  

2º e 3º ciclos  

 

Problema: resultados escolares insatisfatórios 

Criação de 1 turma sem alunos fixos que agrega temporariamente alunos 

provenientes das várias turmas do 5º ano, com nível de aproveitamento idêntico 

nas disciplinas de Português e Matemática e do 7º ano na disciplina de Matemática. 

Nesta espécie de “plataforma giratória”, cada grupo de alunos fica sujeito a um 

horário de trabalho semelhante ao da sua turma de origem, com a mesma carga 

horária, e um mesmo professor por disciplina. Cada grupo específico de alunos 

continua a trabalhar os conteúdos programáticos que a sua turma de origem está a 

desenvolver, podendo beneficiar de um apoio mais próximo e individualizado, mais 

harmonizado em termos de ritmos de aprendizagem e sem sobrecarga de horas 

semanais para os alunos. Ao longo do ano, os alunos vão saindo da sua turma de 

origem para a Turma +, de acordo com um programa de rotação coincidente com a 

duração dos períodos escolares. O primeiro grupo a constituir a Turma + é o grupo 

de alunos com melhor rendimento escolar, integrando o terceiro e último grupo os 

alunos com maiores dificuldades de aprendizagem. 

Grau de cumprimento das estratégias 

definidas nesta ação nas 4 turmas previstas 

100% de cumprimento 

Taxa de sucesso a Matemática no 5ºano Anualmente, valores acrescidos 

em 5% relativamente à média  

do histórico da taxa de sucesso 

Taxas de sucesso a Português no 5ºano Anualmente, valores acrescidos 

em 5% relativamente à média 

do histórico da taxa de sucesso 

Taxa de sucesso a Matemática no 

7ºano(Em 2019-2020  a turma + foi alargada ao 

7º ano de escolaridade na disciplina de 

Matemática 

Anualmente, valores acrescidos 

em 5% relativamente à média 

do histórico ( 5 anos) da taxa de 

sucesso  
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Quadro 1 – Ações do PAM 2018-2021  

EIXOS DOMINIOS AÇÕES DESCRIÇÃO INDICADORES METAS FINAIS 
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2.3. 

Acompanhamento

+ 

Problema: alunos com dificuldades de aprendizagem 

Através de estruturas de apoio com recursos humanos e materiais 

(CAA + BIBLIOTECAS ESCOLARES+PROJETOS) nos 1º, 2º e 3º ciclos, 

desenvolvimento de atividades educativas promotoras das 

competências de autonomia pessoal e social de cada aluno e reforçar 

o acompanhamento individualizado, dentro e fora da sala de aula, de 

alunos que manifestam dificuldades de aprendizagem e/ou 

comportamentos disruptivos 

Após análise da situação por parte da equipa multidisciplinar (EM), os 

alunos referenciados são encaminhados para respostas específicas.   

Grau de abrangência das 

medidas previstas face aos 

casos referenciados 

Anualmente, 100% 

 

Taxa de sucesso escolar dos 

alunos acompanhados no 

âmbito do CAA 

(70% em 2018-2019; 85% em 2019-2020). 

Anualmente, acrescer 2 p.p. 

(Em 2019-2020 a Meta final foi alterada – “anualmente 

acrescer 5% “para “ anualmente acrescer 2 p.p.” por se ter 

atingido em 18-19 um resultado já elevado -83%) 

Número de medidas 

disciplinares por aluno 

Melhorar 15% face ao histórico  
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3.1. FAMÍLIA+ 

Problema: existência de famílias de alunos socioeconomicamente 

desfavorecidas 

Encaminhamento das situações identificadas para parceiros da 

comunidade que apliquem programas de apoio às famílias a nível das 

competências parentais, pessoais, sociais e/ou psicológicas. 

Desenvolvimento de ações de sensibilização individuais ou de grupo 

para alunos e/ou famílias identificadas. 

Encaminhamento das situações de desemprego sinalizadas para os 

GIP das respetivas juntas de freguesia. 

% de E.E. desempregados 

encaminhados 

Anualmente, encaminhar 90% dos E.E sinalizados como 

desempregados para os GIP 

% de E.E. e familiares 

encaminhados 

Anualmente, encaminhar 60% dos E.E. e familiares 

identificados para oferta de educação de adultos no 

Agrupamento 

% de agregados familiares 

identificados encaminhados 

Anualmente, encaminhar 80% dos agregados familiares 

identificados com carência socioeconómica para o 

apoio das instituições 

% de reuniões participadas Anualmente, participar em 80% das reuniões do grupo 

de intervenção com as famílias das 2 CSF, no âmbito da 

RSL  

% de medidas disciplinares 

corretivas  

Anualmente, reduzir em 15% a aplicação das medidas 

disciplinares corretivas aos alunos em relação ao 

histórico 

% de medidas disciplinares 

sancionatórias 

Anualmente, reduzir em 15% a aplicação das medidas 
disciplinares sancionatórias aos alunos em relação ao 
histórico 
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6.2. PAM– AVALIAÇÃO FINAL EM 2018-2019 

 O quadro seguinte apresenta a avaliação das ações de melhoria do PAM relativas ao ano 2019-2020.   

EIXOS DOMÍNIOS AÇÕES INDICADORES METAS 2019-2020 AVALIAÇÃO 

1
. 

C
u

lt
u

ra
 d

e
 E

sc
o

la
 e

 L
id

e
ra

n
ça

s 
P

e
d

ag
ó

gi
ca

s 

M
e

d
id

as
 o

rg
an

iz
ac

io
n

ai
s 

1.1.  

AÇÕES DE FORMAÇÃO 

 

Nº de ações   Realização de 1 ação para PD e 1 para PND Não finalizada devido à suspensão das 
aulas presenciais 

Temáticas abrangidas 100% das áreas propostas Não finalizada devido à suspensão das 

aulas presenciais 

Público atingido 70% PD e 70% PND Não finalizada devido à suspensão das 

aulas presenciais 

Grau de satisfação do pessoal docente e não 
docente relativamente ao interesse da ação 

70% dos participantes reconhecem o 
interesse em cada uma das ações 
realizadas 

Não finalizada devido à suspensão das 

aulas presenciais 

1.2. 

REUNIÕES PERIÓDICAS 

COM O PND 

Nº de reuniões previstas e realizadas  1 reunião por período Atingida 

Grau de satisfação do pessoal não docente em 
relação à relevância dos temas tratados 

70% dos participantes reconhecem o 
interesse em cada uma das ações 
realizadas  

Não finalizada devido à suspensão das 

aulas presenciais. 

1.3.  

MONITORIZAÇÃO E 

AVALIAÇÃO 

Número de ações monitorizadas do PAM  100% Atingida  

Adequação dos instrumentos para a análise 
pretendida 

100% Atingida  

Grau de cumprimento dos procedimentos 
previstos por parte dos intervenientes 
responsáveis 

100% Atingida 
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2.1 

TURMA +  1º ciclo 

Grau de cumprimento das estratégias definidas 
nesta ação nas 2 turmas previstas 

100% de cumprimento Atingida 

Taxas de sucesso na AI a Português no 1º ano e a 
Português e Matemática no 2º ano de 
escolaridade  

Port 1ºano – 92%;  
Port 2ºano – 88% 
Mat 2ºano – 92%; 

Não Atingida 
(Atingida em 66,6%) 

Taxa de alunos com classificação igual ou 
superior a Bom em Português e Matemática nos 
1º e 2º anos. 

Obter valores superiores à média da taxa 
média de classificação de Bom e Muito 
Bom: Português:  1º ano >64%; 2º ano > 
47%; Matemática: 2º ano > 44%  

Não Atingida 
 (Atingida em 66,6%) 

2.2      TURMA+  2º e 3 ciclos 

(Em 2019/2020  a turma + foi 

alargada ao 7º ano de 

escolaridade na disciplina 

matemática) 

Grau de cumprimento das estratégias definidas 
nesta ação nas 4 turmas previstas 

100% de cumprimento Atingida  

Taxa de sucesso a Matemática no 5ºano  74% Atingida 

Taxas de sucesso a Português no 5ºano  89% Atingida 

Taxa de sucesso a Matemática no 7ºano 59% Atingida 
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EIXOS DOMÍNIOS AÇÕES INDICADORES METAS 2019-2020 AVALIAÇÃO 
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2.3. 

Acompanhamento+ 

Grau de abrangência das medidas previstas face 
aos casos referenciados 

100% 
 

Atingida  
 

Taxa de sucesso escolar dos alunos 
acompanhados no âmbito do CAA 

85% Atingida  
 

Número de medidas disciplinares por aluno Melhorar 15% face ao histórico  < 0,8 
medidas (aluno) 

Não finalizada devido à suspensão das 
aulas presenciais. 
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3.1.  

FAMÍLIA+ 

% de E.E. desempregados encaminhados encaminhar 90% dos E.E sinalizados como 
desempregados para os GIP 

Atingida  
 

% de E.E. e familiares encaminhados Encaminhar 60% dos E.E. e familiares 
identificados para oferta de educação de 
adultos no Agrupamento 

Não finalizada devido à suspensão das 
aulas presenciais. 

% de agregados familiares identificados 
encaminhados 

Encaminhar 80% dos agregados familiares 
identificados com carência socioeconómica 
para o apoio das instituições 

Atingida  
 

% de reuniões participadas Participar em 80% das reuniões do grupo 
de intervenção com as famílias das 2 CSF, 
no âmbito da RSL 

Atingida 

% de medidas disciplinares corretivas  Reduzir em 15% a aplicação das medidas 
disciplinares corretivas aos alunos em 
relação ao histórico (4 anos)-< 55 

Não finalizada devido à suspensão das 
aulas presenciais. 

% de medidas disciplinares sancionatórias Reduzir em 15% a aplicação das medidas 
disciplinares sancionatórias aos alunos em 
relação ao histórico (4 anos)< 49 

Não finalizada devido à suspensão das 

aulas presenciais. 

Quadro 2 - PAM 2019-2020- avaliação 

 

Na globalidade as metas foram atingidas em 87, 5% (contabilizando as metas alcançáveis devido á pandemia) 

 

Obs. Para conhecer em detalhe cada uma das ações, com as estratégias definidas, o seu público-alvo, os seus coordenadores e intervenientes, deve consultar-se o documento PAM FINAL. 
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7. MEDIDAS PROMOTORAS DE SUCESSO 

Através de estruturas de apoio com recursos humanos e materiais (CAA + GIPS + TUTORIAS + BIBLIOTECAS ESCOLARES + 

PROJETOS/ATIVIDADES) nos 1º, 2º e 3º ciclos, foram desenvolvidas atividades educativas promotoras das competências de 

autonomia pessoal e social de cada aluno e reforçado o acompanhamento individualizado, dentro e fora da sala de aula, de 

alunos que manifestam dificuldades de aprendizagem e/ou comportamentos disruptivos.  

A equipa multidisciplinar (EM) analisou os casos referenciados e encaminhou-os para respostas específicas.    

Ao abrigo do Despacho Normativo n.º 4-A/2016  de 16 de junho, artigo 12º, beneficiaram de Tutoria até final do 2º período, 47 

alunos dos 2º e 3º ciclos; alguns destes alunos continuaram a ser acompanhados durante o 3º período, embora de forma 

diferente. Dos alunos referidos, 79,6% transitaram ou foram aprovados.  Grande parte das não transições dos alunos com tutoria, 

deveu-se à sua falta de assiduidade.  

Ao abrigo do DL 54/2018 de 6 de julho, beneficiaram de tutoria 8 alunos do 1º ciclo, tendo 4  tido apoio no âmbito da parceria 

"Serve City"- crescer com amigos‖. Todos estes alunos transitaram de ano. Nos 2º e 3º ciclos foram 17 os alunos  que 

beneficiaram de tutoria tendo transitado de ano 93% destes alunos. 

Em 2019-2020, foram previstos, no horário de cada turma do 2º Ciclo e do 3º Ciclo, dois tempos para o desenvolvimento de 

atividades no âmbito de projetos como parte integrante do currículo de acordo com a alínea d) do artigo 6º do DL nº 55/2018, de 6 

de julho.  Pretendeu-se que cada turma ficasse ligada especificamente a um projeto.   

Outros projetos de que apresentamos um balanço individual (em 16.2) como ―Galeria 56.789‖, Vela, Vela adaptada, Construção 

Naval, Musicoterapia, Costura, Ténis de Mesa e Xadrez funcionaram mediante a inscrição dos alunos. 

Periodicamente, foi feito o balanço do desenvolvimento do PAA onde se incluem os projetos. 

Também a reflexão sobre os resultados escolares, feita  periodicamente em reuniões de departamento e de conselhos de turma, 

permitiu identificar, até final do 2º período, problemas que influenciavam  negativamente a aprendizagem e definir/avaliar 

estratégias para os minimizar. 

Com base nos contributos dos Conselhos de Turma/Reuniões de Estabelecimento e dos Departamentos Curriculares, até final do 

2º P, conclui-se que nos três ciclos, os problemas mais referidos, são a indisciplina, dificuldades específicas de aprendizagem dos 

alunos, a falta de atenção, a falta de material e de interesse dos alunos, a falta de autonomia, a pouca assiduidade e a falta de 

pontualidade.  

Nas estratégias propostas, salientam-se: 

 Articular com o DT e reforçar o contacto regular com os encarregados de educação 

 Diversificar as atividades e estratégias pedagógicas propostas tornando-as motivadoras das aprendizagens  

 Reforçar o trabalho cooperativo em sala de aula 

 Adotar metodologias ativas. 

 Valorizar a autoavaliação e a avaliação formativa nos alunos. 

 Reforçar junto do aluno a importância da assiduidade e da pontualidade; 

 Incrementar momentos de reflexão com os alunos sobre o comportamento. 

 Valorizar o sentido de responsabilidade, o cumprimento das regras de sala de aula e participação assertiva/ativa dos 

alunos 

 Encaminhar os alunos para o GIPS+ nas situações mais extremas 

 Fornecer material aos alunos sempre que necessário 

 Valorizar a diversidade de culturas;  

 Reforçar o trabalho em casa e em sala de aula; 

 Realizar atividades de apoio ao estudo  

 Verificação dos cadernos diários com frequência. 

 Adoção de planos individuais de trabalho, sempre que necessário 

 Reorganizar os lugares na sala de aula  

 Adotar por parte da escola de tecnologias informáticas para os alunos poderem trabalhar na sala de aula 

 Realizar questões de aula, pequenas atividades práticas, fichas de remediação e jogos; 
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 Valorizar o portefólio como estratégia de avaliação; 

A avaliação  feita no final do 2º período aponta para que, embora os problemas identificados não tenham ficado solucionados na 

sua totalidade, as estratégias adotadas influenciaram positivamente a aprendizagem dos alunos e contribuíram para minimizar 

alguns dos problemas identificados.  

 

8. ENSINO À DISTÂNCIA (E@D) NO 3º PERÍODO 

8.1.  PLANO DE E@D 

Na sequência das medidas decretadas no âmbito do Estado de emergência que implicaram o  encerramento das escolas e a 

suspensão das aulas presenciais em todos os graus de ensino, o Ministério da Educação incumbiu os Agrupamentos de Escolas/ 

Escolas não agrupadas de desenvolver um Plano de Ensino a Distância (E@D), com o objetivo de garantir que todas as crianças 

e todos os alunos continuassem a aprender.   

O Plano de E@D do Agrupamento, elaborado pela Direção de acordo com o Roteiro - 8 Princípios Orientadores para a 

Implementação do Ensino a Distância (E@D) nas Escolas (DGE), desenvolve-se em quatro eixos: 

Gestão e liderança – distribuição de responsabilidades pelos membros da direção e professor de TIC, nos aspetos de 

planeamento organizacional e apoio técnico, pelas coordenadoras de departamento, no acompanhamento e concretização das 

orientações pedagógicas junto dos docentes e pelas Educadoras de Infância/ Profs. Titular de Turma/ Diretores de Turma, 

responsáveis pela organização e gestão do trabalho do conselho de turma/ equipas pedagógicas. 

Circuito de comunicação - Manter a ligação à escola e ao grupo/ turma implica  o estabelecimento de comunicações regulares 

entre professores e alunos, e entre alunos quando possível. A plataforma Moodle foi selecionada neste plano como canal 

privilegiado de comunicação professor-aluno-professor e a criação de um endereço de correio eletrónico institucional (Microsoft 

365) para todos os docentes do Agrupamento visou salvaguardar questões de privacidade e segurança nesta comunicação. 

Modelo de ensino a distância - realização de sessões síncronas (Zoom - com os alunos, em calendário fixo tendo em 

consideração a carga horária semanal de cada disciplina) e de sessões assíncronas, com recurso à plataforma Moodle. O Plano 

realçou a necessidade de diversificar metodologias e mobilizar os alunos para a aprendizagem. 

Plano de monitorização e avaliação – articulação dos membros da direção e das seis coordenadoras de Departamento  com a 

Equipa de Avaliação Interna na definição de indicadores de qualidade e de quantidade,  visando: 

- a monitorização das aprendizagens – monitorização do grau de satisfação dos docentes, dos alunos, e dos pais/ encarregados 

de educação; e qualidade do feedback dado aos alunos;  

- a taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores; número de tarefas enviadas pelos professores, em função do 

plano de trabalho elaborado; disponibilização de meios tecnológicos de E@D; desenvolvimento de mecanismos de apoio, 

dirigidos aos alunos sem computador e ligação a internet em casa.   

 

8.2.  OPERACIONALIZAÇÃO DO E@D 

Tendo em vista a concretização do Plano de E@D , foi disponibilizada formação sobre a utilização da Plataforma Moodle a todos 

os docentes do agrupamento bem como assegurado o apoio técnico à sua utilização.  

Foi criado um mail institucional para todos os docentes e o acesso às diferentes aplicações Microsoft 365. 

Os professores asseguraram a inscrição dos alunos nas diferentes disciplinas criadas na Plataforma Moodle e os DT/TT 

coordenaram o  Conselho de Turma e a ligação aos alunos e aos EE.  

Foram identificadas todas as situações em que os alunos não dispunham dos meios tecnológicos necessários à aprendizagem 

nestes moldes. A técnica de Serviço Social assegurou o contacto com parceiros da comunidade que apoiaram alguns alunos junto 

dos seus locais de residência.  

No Pré escolar foi  utlizada a Plataforma Moodle, Seesaw, Whatsapp, email e telefone. 
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A monitorização permitiu verificar uma participação das crianças de cerca de 30% a 40%. 

Atendendo às dificuldades de gestão interna de muitas famílias, o departamento estabeleceu como regra a sugestão de apenas 5 

atividades semanais de realização autónoma ou com alguma supervisão dos pais. Cada atividade proposta teria a duração de 

15m diários. Cerca de 43 Crianças não tiveram acesso a computador. 

Para responder a esta dificuldade foram disponibilizadas, para recolha nas escolas, atividades em suporte de papel e materiais 

para trabalhos de escrita e expressão plástica . 

As atividades propostas contemplaram todas as áreas do currículo Pré Escolar, com maior incidência na área de Formação 

Pessoal e Social, Expressão Plástica, Linguagem Oral e Abordagem à Escrita e Conhecimento do Mundo. 

No 1º ciclo, foram identificados 84 alunos sem meios tecnológicos que lhes permitissem a realização das atividades à distância. 

As escolas criaram uma logística que envolveu todos os professores em funções, para apoio a esses alunos, de modo a 

minimizar-se o impacto negativo do fim das aulas presenciais. Semanalmente, os materiais necessários eram impressos nas 

escolas, as famílias recolhiam-nos e posteriormente entregavam os trabalhos realizados para correção pelos professores. Mais 

tarde, no início de junho, a CML, a título de empréstimo, distribuiu computadores a estes alunos. Alguns alunos tiveram também 

apoio através do telefone. 

Nos 2º e 3º ciclos, foram 56 os alunos nestas condições; após terem sido encontradas diversas soluções, quer pelas famílias 

quer por instituições de apoio o número  diminuiu para 36. Para estes alunos, a Direção criou e coordenou uma equipa de apoio 

que ficou responsável pelo envio e recolha de materiais impressos – documentos de trabalho e fichas enviados pelos diferentes 

professores - e os trabalhos realizados.  

As reuniões de Conselho Pedagógico, reuniões de Departamento e de Grupo Disciplinar, de Diretores de Turma e da Equipa de 

Avaliação Interna, realizaram-se regularmente por videoconferência. 
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8.3. MONITORIZAÇÃO DO E@D 

A Direção e a EAI, de acordo com orientações do Ministério da Educação, criaram instrumentos para recolha periódica de dados, 

junto dos TT/ DT e dos Departamentos Curriculares, com o objetivo de conhecer: 

 - o grau de participação dos alunos 

- o número de alunos sem recursos tecnológicos  

- os recursos educativos utilizados  

- o cumprimento de objetivos programáticos e os conteúdos não lecionados 

- constrangimentos sentidos pelos conselhos de turma no E@D 

- grau de satisfação dos membros da comunidade educativa (EE, Alunos e PD) relativamente a determinados aspetos do E@D 

- a opinião sobre o #Estudoemcasa, RTP memória 

O quadro que se segue sintetiza o resultado da monitorização feita junto dos Conselhos de Turma nos 2º e 3º ciclos 

Tabela 7 – resultados monitorização 3º P -CT 

TURMAS TOTAL % 

1 - N.º de alunos das turmas 771  

2 – Nº de alunos inscritos na plataforma Moodle 543 70,4% 

3 – Nº de alunos que não dispuseram de equipamentos 
tecnológicos e/ou acesso à Internet. 

56 7,2% 

4 – Nº de alunos que por impossibilidade de contactar foram 
sinalizados pela Escola à Polícia ou CPCJ 

10 1,3% 

5 – Foram desenvolvidos mecanismos de apoio aos alunos da 
turma sem meios tecnológicos? 
 Se SIM, em quantas situações e que meios foram utilizados. 

Sim, em 20 alunos 

Whatsapp, email, fichas / trabalhos em suporte de 
papel,tutores, técnicos de SCML  e IPO, Semear o 
Futuro e Rotas do Bairro. 

6 - As atividades desenvolvidas com os alunos no E@D ocorreram 
em todas as disciplinas?  
Se NÂO, identificar as disciplinas em que não houve atividades e o 
motivo 

  Sim 

7 – A maioria dos professores do Conselho de Turma considerou 
úteis as aulas transmitidas pela RTP Memória #EstudoEmCasa?  

Sim 

8 - Indique constrangimentos significativos sentidos pelo Conselho 

de Turma no desenvolvimento das atividades do Ensino à 

Distância 

Funcionamento irregular da plataforma Moodle. 

Número excessivo de alunos nas aulas Zoom pois 
funcionavam várias turmas em simultâneo. 

Aulas Zoom com tempo de funcionamento muito 
curto. 

Ainda que inscritos, alguns alunos não 
participavam nas  aulas Zoom. 

Pouco domínio dos alunos na utilização das TIC. 

Dificuldades dos alunos em cumprir prazos na 
entrega de trabalhos. 

Alguns docentes consideraram que deveriam ter 
sido consultados na escolha da plataforma a 
utilizar no E@D. 



2019-2020 

AEMA - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERNA 2019-2020 -  19  

 

 

8.4. QUESTIONÁRIOS DE SATISFAÇÃO  

A EAI elaborou e aplicou questionários de satisfação a EE, alunos (do 3º ao 9º ano de escolaridade) e docentes, para resposta 

online ou em papel (EE do Pré-escolar), de acordo com os indicadores propostos no plano de E@D visando conhecer o respetivo 

grau de satisfação com a qualidade das aprendizagens e outros aspetos relacionados com a modalidade do E@D. 

O questionário aplicado aos EE incluiu questões relativas à informação prestada pelo agrupamento sobre o Plano de E@D, o 

acompanhamento dos alunos, a quantidade e adequação das tarefas propostas pelos professores e a qualidade do feedback 

dado aos alunos sobre o trabalho realizado. Os EE foram também convidados a apresentar sugestões de melhoria nos 

procedimentos, na eventualidade de ser necessário continuar o ensino à distância. 

O questionário aplicado aos docentes incluiu questões relativas à informação, recursos e formação disponibilizados pelo 

Agrupamento aos docentes e à articulação destes no seu grupo disciplinar/conselho de ano/departamento do pré-escolar. Foi 

ainda solicitada a indicação de pontos fortes e pontos fracos e de medidas para melhorar os procedimentos na eventualidade de 

ser necessário novo plano de ensino à distância. 

O questionário aplicado aos alunos do 3º ao 9ºano de escolaridade quis saber a sua opinião sobre a informação prestada pelo 

professor TT/DT,  o acompanhamento assegurado pelos professores, a quantidade e adequação das tarefas propostas, o 

feedback recebido e a sua relevância para a aprendizagem. Foi pedido ainda que indicassem sugestões de melhoria nos 

procedimentos, em caso de ser necessário prolongar o ensino à distância.  

Os questionários foram aplicados a todos os alunos à exceção dos que não tinham meios tecnológicos. 

Na apresentação das respostas abertas dadas pelos diversos grupos da comunidade educativa na Inquirição, a EAI apenas 

excluiu as redundâncias.  

 

8.4.1. ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO – RESULTADOS   

Pré-escolar  

Num universo de 197 crianças, foram respondidos 86 (43,6 %) questionários. As respostas evidenciaram um nível de satisfação 

elevado. 

- 100% dos inquiridos consideraram que os meios que foram colocados à disposição pela escola permitiram um contacto com a 

educadora para a concretização das atividades. 

- Em relação às atividades propostas pela educadora, 97% considerou em número adequado, 76% considerou que foram muito 

criativas e 70% que foram muito motivadoras. 

- Em relação  ao acompanhamento realizado pela educadora após a concretização das atividades, 81% avaliou-o como Muito 

Bom e 17% como Bom. 

1º, 2º e 3º ciclos 

Dos 443 encarregados de educação dos alunos do 3º ao 9º ano (43,5%) que responderam ao questionário  

- 86% considera que a informação disponibilizada pela escola para pôr em prática o ensino à distância foi suficiente; 

- 46% avalia como BOM o acompanhamento que a escola fez aos alunos no desenvolvimento das aprendizagens, 23% como 

suficiente e 22% com Muito BOM; 

- 74% considera adequada a quantidade de tarefas propostas pelos professores e 20% é de opinião que foi excessiva; 

- 77% considera as tarefas propostas pelos professores muito adequadas e 15% afirmou não ter opinião; 

- 39% avaliou com BOM a qualidade do feedback dado pelos professores às tarefas realizadas pelos seus educandos, 36% com 

MUITO BOM  e 17% com SUFICIENTE. 
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Alguns EE manifestaram a sua preocupação perante a eventualidade de ensino à distância no próximo ano letivo.  

Das sugestões de melhoria apresentadas, salienta-se: 

1. Mais computadores disponíveis para todos os alunos.  

2. Adequação do nº de tarefas propostas ao ano de escolaridade, à idade dos alunos e possibilidade de acompanhamento destes 

pelos seus EE  

3. Necessidade de melhor explicação aos alunos sobre a execução das tarefas propostas pelos professores.  

4. Mais feedback dos professores às tarefas realizadas pelos alunos.  

5. Mais tempo de aulas no Zoom e em horários mais cedo e com número reduzido de alunos.  

6. O horário das aulas Zoom deveria ser semelhante ao das aulas presenciais .  

7. Maior acompanhamento do Ensino Especial para os alunos com necessidades educativas especiais.  

8. Escolha de outra plataforma em substituição do Moodle 

 

8.4.2. ALUNOS – RESULTADOS   

Dos 239 alunos (30,4 %)  que responderam  (do 3º ao 9ºano de escolaridade):    

- 89% considerou que a informação disponibilizada pelo DT sobre os procedimentos a seguir no ensino à distância foi 

SUFICIENTE. 

- 52% avaliou como BOM  o acompanhamento recebido dos professores no desenvolvimento das aprendizagens, 23% como 

SUFICIENTE e 18% como MUITO BOM.  

- 55% foi de opinião que a quantidade de tarefas propostas pelos professores foi adequada e 45% considerou-a excessiva. 

- 80% considera as tarefas adequadas  e 17% muito adequadas  

- 81% afirma ter recebido feedback dos seus professores, relativamente às tarefas realizadas: 50% - muitas vezes  31%sempre   

- 88% sentiu que esse feedback foi útil às aprendizagens. 

Das sugestões de melhoria apresentadas pelos alunos, caso seja necessário voltar no próximo ano ao ensino à distância, 

salienta-se: 

- redução de trabalhos pedidos pelos professores; 

- os professores deveriam dar mais feedback dos trabalhos realizados; 

- redução de número de alunos nas aulas Zoom; 

- adoção de outra plataforma em alternativa ao Moodle, porque está muitas vezes em baixo; 

- melhorar os horários das aulas;  

- aulas mais dinâmicas, dar mais matéria e com maior duração; 

- apoio nas disciplinas em se tem mais dificuldade; 

- empréstimo de meios tecnológicos aos alunos que não os têm; 

 

8.4.3. DOCENTES – RESULTADOS  

Dos 104 docentes (80,6%) que responderam ao questionário:  

- 83% considerou que a informação disponibilizada aos professores/educadores sobre os procedimentos a seguir no ensino à 

distância foi adequada. 

- 63% foi de opinião que os meios/recursos facultados pela escola para assegurar a sua atividade docente foram adequados. 

- 74% considerou adequada a formação disponibilizada aos docentes, para a utilização da plataforma Moodle. 

- sobre a articulação entre os docentes nas suas estruturas pedagógicas, no 3º período, 55% avaliou-a como MUITO BOA, 31%, 

como BOA e 11% considerou que foi SUFICIENTE.  
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- 45% avaliou como MUITO BOA a articulação entre os docentes dos conselhos de turma (2º e 3º ciclo) no 3º período, e 41% 

como BOA. 

À questão 6. Destaque um ponto forte relativamente à forma como se desenvolveram as atividades no 3º período de acordo com 

o plano E@D do Agrupamento, obtiveram-se 97 respostas, assim sintetizadas:  

· Diversidade de recursos educativos/aprendizagem de novas ferramentas pedagógicas e a existência do email institucional 

(professores) que retirou muito trabalho ao Diretor de Turma e disponibilidade, apoio e criatividade (nas tarefas) por parte dos 

professores e em quantidade adequada  

· Trabalho do Diretor de Turma na articulação entre escola, professores e alunos.  

· Permitir a continuidade da aprendizagem facultando os trabalhos e apoio a alunos que não têm acesso às novas tecnologias 

associadas ao E@D.  

· Articulação/entreajuda entre docentes.  

· A adesão dos alunos e a consequente motivação por ser um novo método de aprendizagem.  

· Realizar sessões zoom com grupos de três alunos para esclarecer dúvidas, a pedido dos alunos.  

· Os alunos desenvolveram a sua autonomia. Foi promovida a auto reflexão.  

· Acompanhamento por parte da coordenação de departamento.  

· Segurança, coordenação. Solidariedade, pouca burocracia, prolongamento do ano escolar 

 

À questão 7. Destaque um ponto fraco relativamente à forma como se desenvolveram as atividades no 3º período de acordo com 

o plano E@D do Agrupamento, obtiveram-se 97 respostas, assim sintetizadas:  

· Falta de apoio, comunicação, coordenação e motivação aos professores por parte da direção e de quem coordena o Plano 

tecnológico distanciamento; a formação foi insuficiente  

· Os alunos nao terem mail institucional; o não aproveitamento do Teams, que evitava estar a trabalhar em Moodle e Zoom.  

· A escolha da plataforma Moodle para a valência do pré escolar não permitiu a visualização das atividades realizadas pelas 

crianças o que iria enriquecer a partilha e proporcionar sugestões  

· Não terem sido disponibilizados computadores às crianças do primeiro ano com dificuldades económicas.  

· Excessiva burocracia, descoordenação e solicitações varias, muitas vezes desnecessárias.  

· Sessões zoom para várias turmas simultaneamente.  

· Sobrecarga de tarefas para todos os intervenientes que se traduziram em muito mais horas de trabalho para o professor.  

· Os alunos realizaram poucas tarefas e vários alunos estiveram ausentes durante todo o período.  

· Desinteresse de algumas famílias.  

· Tardia atribuição dos meios informáticos aos alunos que não o possuem para poderem assistir às aulas Zoom e não se limitarem 

ao trabalho via fotocópias  

· O processo de envio/recolha dos trabalhos dos alunos sem PC.  

· Distanciamento entre as escola (professores) e alguns alunos/fraco acompanhamento principalmente dos alunos mais ausentes; 

trabalho pouco individual.  

· Excesso de meios para comunicar com os alunos (telefone, mensagem, whatsApp, mail, plataforma moodle e zoom).  

 

Na questão 8. que solicitava a apresentação de sugestões de melhoria para a eventualidade de ser necessário novo plano de 

E@D, obtiveram-se 84 respostas:  

· A Direção deve disponibilizar informação uniforme e indicações sobre os procedimentos aos EE, alunos e professores. 

Utilizar uma plataforma que inclua todas as ferramentas necessárias para o ensino à distância (disponibilização de materiais; 

conteúdos em diversos formatos; sessões síncronas e chat). Sugiro um esforço comum pela melhoria da comunicação de 

informação no agrupamento, coesão nas diretrizes que são transmitidas e maior partilha de informação entre docentes.).  

· O plano deve ser definido na totalidade, antes do arranque das atividades. Os pressupostos técnicos têm que ser definidos e 

avaliados consoante a disponíbilidade de recursos, mas também tomando em conta as diversas avaliaçóes técnicas já feitas aos 
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programas, deixando de lado as "notícias" e "convicções" que circulam na Internet sobre cada um dos programas. Tendo a escola 

o office 365, não existe necessidade de se utilizarem várias plataformas e meios de comunicação podendo agregar tudo numa.  

· Associar uma aplicação para videochamadas na plataforma utilizada. E uma maior capacidade no armazenamento de ficheiros 

(10MB é muito pouco).  

· Formação adequada, equipamento informático e acesso equitativo para todos os intervenientes.  

· Os alunos sem PC poderem trabalhar em PC emprestados pela escola porque foi muito confuso todo o processo de 

envio/recolha dos trabalhos destes alunos.  

· A utilização de uma plataforma que permita a partilha(entre si) das atividades realizadas pelas crianças e dos resultados.  

· Poderia adoptar-se um sistema b-learning.  

· Equipa de trabalho cooperativo/colaborativo aos EE em articulação com o DT - acompanhamento, apoios ao estudo, 

monitorização, aconselhamento...  

· Todos os alunos terem um email Institucional e utilizar as ferramentas disponíveis do Microsoft office 365. .  

· Menos burocracia.  

· Existência de um plano B, de forma a evitar interrupções letivas.  

· Alteração dos critérios de avaliação de modo a penalizar a não entrega de trabalhos. .  

· Mais horários de acompanhamento online.  

· Criação de um espaço de tempo em determinado dia, agendado com o encarregado de educação para o melhoramento das 

dificuldades individuais de cada aluno.  

· Aulas síncronas da parte da manhã, período do dia em que os alunos melhor acolhem ensinamentos.  

· A redução de alunos por turma, por exemplo docentes com muitas turmas é muito difícil um acompanhamento sistemático e a 

sua monitorização.  

· Penso que haveria vantagem se conseguirmos repensar as tutorias e a sua operacionalização.  

· Deveríamos repensar a forma de trabalhar com os alunos, não os sobrecarregando de trabalhos., talvez tirando mais partido da 

tele escola.  

· Maior rigor na questão da assiduidade dos alunos nas aulas síncronas responsabilização dos E.E. pela não execução das 

atividades propostas. .  

· Encontrar formas de motivar as famílias e toda a comunidade educativa para estas novas realidades.  

· O facto do Plano de E@D não ter aprofundado a possibilidade de se definirem tarefas de cariz mais interdisciplinar.  

· Utilizar apenas um ou dois ( 2 no máximo,) meios de contacto com os alunos/famílias e igual para todo o agrupamento. 

9. AVALIAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR  

A Avaliação formal das competências em contexto Pré – escolar realiza-se semestralmente usando três procedimentos ao longo 

do ano letivo :  

1  – Avaliação diagnóstica – com aplicação em 2 momentos, de uma ficha padronizada para o universo das Crianças do 

Departamento -  set/out  e  maio/junho 

2  – 1º momento de Avaliação semestral formal com ficha descritiva, obedecendo a descritores pré – estabelecidos e comuns a 

todas as Crianças. Esta avaliação é comunicada aos E.E /Pais em reunião – Carnaval  

3  – 2º momento de Avaliação semestral formal com ficha descritiva, obedecendo a descritores pré – estabelecidos e comuns a 

todas as Crianças. Esta avaliação é comunicada aos E.E. /Pais em reunião – junho 

De acordo com  orientações do Ministério da Educação , a avaliação de competências no âmbito do Departamento Pré – Escolar, 

passou, no presente ano letivo, a apresentar-se num  formato descritivo, ainda que usando os mesmos descritores por área de 

desenvolvimento da ficha de avaliação usada no passado. 

Assim, em virtude  desta alteração conceptual, não é possível a apresentação comparativa dos resultados em gráficos . 

A análise dos resultados obedece pois, a uma análise de conteúdo qualitativo sem expressão numérica . 
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Este ano letivo, e na sequência das atividades não presenciais, não foi possível proceder ao 2º momento de avaliação semestral 

formal com comunicação aos E.E /Pais, que decorreria em junho 2020. 

Tal decisão teve por base o facto de não se encontrarem reunidas as condições de equidade e igualdade de circunstâncias que 

as atividades á distância impuseram, reforçando os constrangimentos da pedagogia Pré – Escolar em contextos á distância 

isentos de interação social entre Educadora/ Criança e Criança/ Criança. 

10. RESULTADOS ESCOLARES 

A Avaliação Sumativa Interna que ocorre no final de cada período letivo e no final do ano letivo, é da responsabilidade do 

professor titular de turma, no 1º ciclo, e do conselho de turma nos 2º e 3º ciclos e realiza-se de acordo com os critérios de 

avaliação.  

No 1º ciclo, a avaliação expressa-se através de menção qualitativa em todas as disciplinas. Nos 2º e 3º ciclos, a avaliação 

sumativa interna expressa-se através de uma classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas.  

Segundo o Decreto-Lei n.º 54/2018, ―A avaliação e a certificação das aprendizagens dos alunos que se encontram abrangidos 

pela medida currículo específico individual, à data da entrada em vigor do presente decreto-lei, obedecem ao regime de avaliação 

das aprendizagens dos alunos dos ensinos básico e secundário, com as adaptações constantes do programa educativo individual 

de acordo com o disposto no artigo 24.º ‖  

Em 2019-2020, a avaliação externa das aprendizagens no ensino básico, da responsabilidade dos serviços ou organismos do 

Ministério da Educação não se realizaram devido às medidas impostas pelo estado  de emergência decretado em virtude da 

pandemia COVID19. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

DEPARTAMENTOS 
CONHECIMENTOS E 

CAPACIDADES 
COMPORTAMENTOS  

E ATITUDES 

1º CICLO 60% 40% 

LINGUAS 
CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
MATEMATICA E CIÊNCIAS 
EXPERIMENTAIS 
EXPRESSÕES  

2º CICLO 60% 40% 

3ºCICLO 70% 30% 

Tabela 8 – Critérios de Avaliação  

 

Os critérios de avaliação em 2019-2020 decorrem da publicação da Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto. 

Os critérios de transição estão definidos no DL 55/2018 de 6 de julho:  

―1 — A evolução do processo educativo dos alunos no ensino básico geral assume uma lógica de ciclo, progredindo para o ciclo 

imediato o aluno que tenha desenvolvido as aprendizagens definidas para cada ciclo de ensino.  

1 — Caso o aluno não desenvolva as aprendizagens definidas para um ano não terminal de ciclo que, fundamentadamente, 

comprometam o desenvolvimento das aprendizagens definidas para o ano de escolaridade subsequente, o professor titular de 

turma, no 1.º ciclo, ouvido o conselho de docentes, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, pode, a título excecional, 

determinar a retenção do aluno no mesmo ano de escolaridade, decidindo ainda sobre as vantagens, no caso do 1.º ciclo, de o 

aluno acompanhar o seu grupo ou turma.  

2 —O previsto no número anterior não se aplica ao 1.º ano de escolaridade.  

3 -- Em 2019-2020, no 3º período, o Conselho Pedagógico, atendendo  às circunstâncias especiais em que decorreu a 

aprendizagem, devido à pandemia da COVID19, considerou que ―a avaliação dos alunos deveria contemplar especialmente a 

responsabilidade/cumprimento das atividades propostas pelo professor, o esforço, empenho e a autonomia. O registo do trabalho 

realizado semanalmente permitiu a recolha de diversos dados, designadamente a assiduidade e o cumprimento das tarefas por 

parte dos alunos”. 
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11. AVALIAÇÃO INTERNA 

Os quadros seguintes apresentam a percentagem das classificações positivas dos resultados da avaliação interna por ciclo, por 

ano e por disciplina em 2019-2020 e as metas estabelecidas para este ano letivo.  

Para a definição das metas de 2019-2020, considerou-se a média da taxa de sucesso de 2014-2015 a 2018-2019, acrescida de 

5%. Nas disciplinas em que essa média de classificações positivas é igual ou superior a 90%, mantém-se esse valor como meta.  

As disciplinas Expressão Artística e Educação Física, no 1º ciclo, iniciaram-se em 2018-2019. A disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento (CD) iniciou-se em 2018-2019 (5º e 7º anos) e em 2019-2020 (6º e 8ºanos) e TIC em 2018-2019 (5ºano) e em 

2019-2020 (6ºano). 

A avaliação nas disciplinas de CD e TIC é semestral. 
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11.1.  1º CICLO – SUCESSO/METAS 

1º ANO - RELATORIO DE CLASSIFICAÇÕES  3º PERÍODO 

Disciplinas Nº 
Classificações Insucesso (%) e Sucesso (%) Metas de 

Sucesso 
2019/2020 INS SF BOM MB % Negativas % Positivas 

Português 
105 

11 37 27 30 10,5% 89,52% 92% 

Matemática 1 41 37 26 1,0% 99,05% 92% 

Estudo do Meio 

106 

2 24 35 45 1,9% 98,1% 98% 

Educação Artística 0 20 48 38 0,0% 100,0% 98% 

Educação Física 0 9 36 61 0,0% 100,0% 95% 

Tabela 9 -  Taxas de sucesso no 1º ano 

2º ANO - RELATORIO DE CLASSIFICAÇÕES  3º PERÍODO 

Disciplinas Nº 
Classificações Insucesso (%) e Sucesso (%) Metas de 

Sucesso 
2019/2020 INS SF BOM MB % Negativas % Positivas 

Português 

108 

7 39 39 23 6,5% 93,5% 88% 

Matemática 4 36 40 28 3,7% 96,3% 92% 

Estudo do Meio 0 39 45 24 0,0% 100,0% 94% 

Educação Artística 0 28 62 18 0,0% 100,0% 99% 

Educação Física 0 33 60 15 0,0% 100,0% 100% 

Tabela 10 -  Taxas de sucesso no 2º ano 

3º ANO - RELATORIO DE CLASSIFICAÇÕES  3º PERÍODO 

Disciplinas Nº 
Classificações Insucesso (%) e Sucesso (%) Metas de 

Sucesso 
2019/2020 INS SF BOM MB % Negativas % Positivas 

Português 

127 

11 50 28 38 8,7% 91,34% 92% 

Matemática 5 59 26 37 3,9% 96,06% 91% 

Estudo do Meio 2 33 46 46 1,6% 98,4% 98% 

Inglês 8 41 42 36 6,3% 93,7% 96% 

Educação Artística 2 18 52 55 1,6% 98,4% 100% 

Educação Física 3 24 53 47 2,4% 97,6% 100% 

Tabela 11-  Taxas de sucesso no 3º ano 

4º ANO - RELATORIO DE CLASSIFICAÇÕES  3º PERÍODO 

Disciplinas Nº 
Classificações Insucesso (%) e Sucesso (%) Metas de 

Sucesso 
2019/2020 INS SF BOM MB % Negativas % Positivas 

Português 

110 

3 36 45 26 2,7% 97,27% 96% 

Matemática 3 34 37 36 2,7% 97,27% 93% 

Estudo do Meio 3 25 35 47 2,7% 97,3% 98% 

Inglês 1 22 42 45 0,9% 99,1% 96% 

Educação Artística 0 8 39 63 0,0% 100,0% 100% 

Educação Física 0 11 47 52 0,0% 100,0% 99% 

Tabela 12 -  Taxas de sucesso no 4º ano 
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11.2. 2º CICLO – SUCESSO/METAS 

5º ANO - RELATORIO DE CLASSIFICAÇÕES  3º PERÍODO 

Disciplinas 

Nº 
 

Classificações 
Insucesso (%) e 

Sucesso (%) Metas de 
Sucesso 

2019/2020   1 2 3 4 5 
 Negativas 

% 
Positivas 

%  

Português  132 2 6 71 27 26 6,1% 93,9% 89% 

Língua Estrangeira 1 - Inglês 132 2 9 58 31 32 8,3% 91,7% 87% 

História e Geografia de Portugal  132 2 4 63 37 26 4,5% 95,5% 87% 

Matemática  131 2 19 60 22 28 16,0% 84,0% 74% 

Ciências Naturais  132 2 4 57 39 30 4,5% 95,5% 90% 

Educação Visual  131 2 4 36 64 25 4,6% 95,4% 94% 

Educação Tecnológica  131 2 4 49 52 24 4,6% 95,4% 94% 

Educação Física 131 2 7 48 62 12 6,9% 93,1% 94% 

Educação Musical  132 2 4 46 46 34 4,5% 95,5% 92% 

Tecnologia Informação Comunicação 127 0 2 62 43 20 1,6% 98,4% 95% 

Cidadania e Desenvolvimento 129 2 2 65 30 30 3,1% 96,9% 93% 

Tabela 13 -  Taxas de sucesso no 5º ano 

6º ANO - RELATORIO DE CLASSIFICAÇÕES  3º PERÍODO 

Disciplinas 

Nº  Classificações 
Insucesso (%) e 

Sucesso (%) Metas de 
Sucesso 

2019/2020   1 2 3 4 5 
 Negativas 

% 
Positivas 

%  

Português  116 3 6 56 37 14 7,8% 92,2% 92% 

Língua Estrangeira 1 - Inglês 116 3 9 54 28 22 10,3% 89,7% 92% 

História e Geografia de Portugal  116 3 4 59 28 22 6,0% 94,0% 90% 

Matemática  116 3 32 54 22 5 30,2% 69,8% 71% 

Ciências Naturais  116 3 9 58 33 13 10,3% 89,7% 91% 

Educação Visual  116 3 4 59 26 24 6,0% 94,0% 93% 

Educação Tecnológica  116 3 1 57 36 19 3,4% 96,6% 93% 

Educação Física 117 3 3 61 40 10 5,1% 94,9% 93% 

Educação Musical  117 3 2 47 51 14 4,3% 95,7% 93% 

Tecnologia Informação Comunicação 114 5 1 42 38 28 5,3% 94,7% --- 

Cidadania e Desenvolvimento 116 3 0 54 23 36 2,6% 97,4% --- 

Tabela 14 -  Taxas de sucesso no 6º ano 
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11.3. 3º CICLO – SUCESSO/METAS 

7º ANO - RELATORIO DE CLASSIFICAÇÕES  3º PERÍODO 

Disciplinas 

 Nº Classificações 
Insucesso (%) e 

Sucesso (%) 
Metas de 
Sucesso 

2019/2020   1 2 3 4 5 
 Negativas 

% 
Positivas 

%  

Português                                    104 1 5 64 22 12 5,8% 94,23% 87% 

Língua Estrangeira I - Inglês 104 1 13 45 28 17 13,5% 86,5% 81% 

Língua Estrangeira II - Francês 104 2 8 58 22 14 9,6% 90,4% 83% 

História  104 2 12 57 18 15 13,5% 86,5% 89% 

Geografia 104 1 7 53 30 13 7,7% 92,3% 88% 

Matemática  104 1 37 42 13 11 36,5% 63,5% 59% 

Ciências Naturais  104 1 14 61 16 12 14,4% 85,6% 90% 

Físico-Química 104 1 16 57 19 11 16,3% 83,7% 80% 

Educação Visual                         104 1 9 41 32 21 9,6% 90,4% 91% 

Educação Física                         104 1 7 67 21 8 7,7% 92,3% 93% 

Tecnicas Expressão Artística     104 1 6 47 38 12 6,7% 93,3% 92% 

Tecnologia Informação Comunicação  102 0 3 34 41 24 2,9% 97,1% 90% 

Cidadania e Desenvolvimento 98 1 10 45 26 16 11,2% 88,8% 95% 

                                                               Tabela 15 -  Taxas de sucesso no 7º ano 

a) 1 aluno ao abrigo da Portaria n.º 871/2006, de 29 de agosto (ensino articulado) 
 

 

 8º ANO - RELATORIO DE CLASSIFICAÇÕES  3º PERÍODO 

Disciplinas 

 Nº Classificações 
Insucesso (%) e 

Sucesso (%) 
Metas de 
Sucesso 

2019/2020   1 2 3 4 5 
 Negativas 

% 
Positivas 

%  

Português                                    115 0 10 69 32 4 8,7% 91,3% 92% 

Língua Estrangeira I - Inglês 115 1 17 50 27 20 15,7% 84,3% 80% 

Língua Estrangeira II - Francês 115 0 17 58 29 11 14,8% 85,2% 86% 

História  115 0 19 53 29 14 16,5% 83,5% 91% 

Geografia 115 0 15 65 24 11 13,0% 87,0% 90% 

Matemática  115 0 36 45 23 11 31,3% 68,7% 64% 

Ciências Naturais  115 0 11 59 28 17 9,6% 90,4% 94% 

Físico-Química 115 0 17 62 28 8 14,8% 85,2% 87% 

Educação Visual                         115 0 9 42 33 31 7,8% 92,2% 95% 

Educação Física                         115 4 25 72 14 0 25,2% 74,8% 94% 

Tecnicas Expressão Artística     115 0 14 36 28 37 12,2% 87,8% 96% 

Tecnologia Informação Comunicação  112 0 6 29 43 34 5,4% 94,6% 94% 

Cidadania e Desenvolvimento 113 0 4 45 45 19 3,5% 96,5% --- 

Tabela 16 -  Taxas de sucesso no 8º ano 
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9º ANO - RELATORIO DE CLASSIFICAÇÕES  3º PERÍODO 

Disciplinas 

Nº  Classificações 
Insucesso (%) e Sucesso 

(%) Metas de 
Sucesso 

2019/2020   1 2 3 4 5  Negativas % 
Positivas 

%  

Português 102 2 5 66 20 9 6,9% 93,1% 91% 

Língua Estrangeira I - Inglês 101 2 0 66 25 8 2,0% 98,0% 89% 

Língua Estrangeira II - Francês 102 3 10 63 14 12 12,7% 87,3% 90% 

História  101 2 6 53 23 17 7,9% 92,1% 95% 

Geografia 101 2 0 43 34 22 2,0% 98,0% 96% 

Matemática  102 2 18 46 22 14 19,6% 80,4% 59% 

Ciências Naturais  101 2 0 57 28 14 2,0% 98,0% 96% 

Físico-Química 101 2 1 66 21 11 3,0% 97,0% 87% 

Educação Visual  102 1 5 46 15 35 5,9% 94,1% 96% 

Educação Física  102 1 3 59 26 13 3,9% 96,1% 99% 

Formação Cívica  101 2 0 26 47 26 2,0% 98,0% --- 

Tabela 17 -  Taxas de sucesso no 9º ano 

 

No ano letivo 2019-2020, no 1º ciclo, o sucesso manteve-se acima dos 90% na quase totalidade das disciplinas. Neste ciclo, em 

que os valores de partida eram altos, as disciplinas em que as metas não foram alcançadas atingiram valores muito próximos. 

As metas definidas foram alcançadas ou ultrapassadas em 73%.   

 

No 2º ciclo, o sucesso nas diferentes disciplinas, no final do 3º período situa-se, no 5º ano, acima dos 84% e no 6º ano, acima de 

89,7% . Apenas a disciplina de Matemática regista uma taxa ligeiramente abaixo desse valor.  

As metas definidas foram alcançadas ou ultrapassadas em 80%.  

 

No 3º ciclo, o sucesso no final do 3º período, situa-se: 

-  no 7º ano, acima dos 83,7% a todas as disciplinas, à exceção de Matemática;   

- no 8º ano,  acima de 83.5,% a todas as disciplinas à exceção de Matemática  e Educação Fìsica. 

- no 9º ano, acima dos 80,4% a todas as disciplinas. Face aos anos anteriores, há a destacar a continuação da subida da taxa de 

sucesso a Matemática tendo este ano superado em muito, a meta.  

As metas definidas foram alcançadas ou ultrapassadas em 51%. As metas não alcançadas atingiram valores muito próximos na 

maior parte das disciplinas.  
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11.4. AVALIAÇÃO INTERNA - PORTUGUÊS E MATEMÁTICA (HISTÓRICO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 18 – Número de alunos com classificações positivas a Português e Matemática (1º, 2º e 3º ciclo) – Histórico 

  

Avaliação Interna - Português e Matemática

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

N
º 

to
ta

l d
e 

al
u

n
o

s 
av

al
ia

d
o

s 

Alunos com níveis 
positivos 

N
º 

to
ta

l d
e 

al
u

n
o

s 
av

al
ia

d
o

s Alunos com níveis 
positivos 

N
º 

to
ta

l d
e 

al
u

n
o

s 
av

al
ia

d
o

s 

Alunos com níveis 
positivos 

N
º 

to
ta

l d
e 

al
u

n
o

s 
av

al
ia

d
o

s 

Alunos com níveis 
positivos 

N
º 

to
ta

l d
e 

al
u

n
o

s 
av

al
ia

d
o

s 

Alunos com níveis 
positivos 

Português Matemática Português Matemática Português Matemática Português Matemática Português Matemática 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

94 80 85,1 83 88,3 94 80 85,1 83 88,3 116 98 84,5 102 87,9 102 100 98,0 102 100,0 105 94 89,5 104 99,0 

110 90 81,8 91 82,7 115 93 80,9 101 87,8 113 99 87,6 99 87,6 129 114 88,4 124 96,1 108 101 93,5 104 96,3 

90 79 87,8 81 90,0 105 92 87,6 93 88,6 110 105 95,5 100 90,9 111 102 91,9 102 91,9 127 116 91,3 122 96,1 

87 80 92,0 77 88,5 88 88 100,0 77 87,5 102 99 97,1 91 89,2 113 111 98,2 102 90,3 110 107 97,3 107 97,3 

116 93 80,2 81 69,8 107 85 79,4 70 65,4 111 97 87,4 84 75,7 117 107 91,5 86 73,5 132 124 93,9 110 83,3 

138 118 85,5 95 68,8 103 95 92,2 89 86,4 103 90 87,4 68 66,0 104 94 90,4 66 63,5 116 107 92,2 81 69,8 

130 112 86,2 72 55,4 130 113 86,9 43 33,1 106 72 67,9 67 63,2 124 110 88,7 78 62,9 104 98 94,2 66 63,5 

113 102 90,3 57 50,4 114 107 93,9 45 39,5 115 92 80,0 79 68,7 98 81 82,7 72 73,5 115 105 91,3 79 68,7 

111 99 89,2 65 58,6 118 112 94,9 54 45,8 118 108 91,5 61 51,7 111 101 91,0 72 64,9 102 95 93,1 82 80,4 

Ano  

 

1º ano 

2º ano 

3º ano 

4º ano 

5º ano 

6º ano 

7º ano 

8º ano 

9º ano 
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11.5. AVALIAÇÃO INTERNA - ALUNOS COM CLASSIFICAÇÃO POSITIVA A TODAS AS DISCIPLINAS 

AVALIAÇÃO INTERNA - N.º DE ALUNOS QUE OBTIVERAM CLASSIFICAÇÃO POSITIVA A TODAS AS DISCIPLINAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 19 – Número de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas (1º, 2º e 3º ciclo) – Histórico 

 

Em síntese, ao longo dos últimos cinco anos letivos, verifica-se que, na avaliação interna, globalmente,  houve uma evolução positiva relativamente às classificações na disciplina de 

Português em todos os anos de escolaridade, com exceção do 7º ano de escolaridade no ano letivo de 2017-2018. Em relação à disciplina de Matemática, verificou-se também uma 

evolução positiva em todos os anos do 1º e 2º ciclos. No 3º ciclo, verifica-se que os valores oscilam de ano para ano com particular destaque no ano 2016-2017 em que atingiram 

valores mais baixos.  Verifica-se que continua a existir uma diferença significativa entre o 1º ciclo e os outros ciclos, quer na taxa de sucesso a Português e Matemática quer na 

qualidade do sucesso, tendo em conta a percentagem de alunos que teve classificação positiva a todas as disciplinas.        
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1º ano 
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N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

94 80 85,1 94 76 80,9 116 98 84,5 102 95 93,1 106 94 88,7 

110 87 79,1 115 92 80,0 113 99 87,6 129 113 87,6 108 97 89,8 

90 76 84,4 105 80 76,2 110 94 85,5 111 89 80,2 127 106 83,5 

87 73 83,9 88 74 84,1 102 86 84,3 113 97 85,8 110 103 93,6 

116 71 61,2 107 56 52,3 111 72 64,9 117 75 64,1 132 107 81,1 

138 75 54,3 103 75 72,8 103 59 57,3 104 56 53,8 117 76 65,0 

130 60 46,2 130 35 26,9 106 50 47,2 124 67 54,0 104 55 52,9 

113 51 45,1 114 37 32,5 115 48 41,7 98 54 55,1 115 60 52,2 

111 57 51,4 118 43 36,4 118 51 43,2 111 62 55,9 103 68 66,0 
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11.6. AVALIAÇÃO INTERNA – outras disciplinas (HISTÓRICO) 

11.6.1. 1ºciclo   

 

Tabela 20 -Taxa de sucesso na avaliação interna – outras disciplinas – 1ºciclo 

  

Estudo do Meio 
 

Educação Artistica  

  1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 
 

  1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

2015 / 2016 98% 93% 98% 100% 
 

2015 / 2016 100% 100% 99% 99% 

2016 / 2017 97% 93% 97% 98% 
 

2016 / 2017 98% 97% 100% 100% 

2017 / 2018 97% 94% 97% 99% 
 

2017 / 2018 97% 99% 100% 100% 

2018 / 2019 100% 99% 100% 97% 
 

2018 / 2019 100% 100% 100% 100% 

2019 / 2020 98% 100% 98% 97% 
 

2019 / 2020 100% 100% 98% 100% 

Média 98% 96% 98% 98% 

 

Média 99% 99% 99% 100% 

Educação Física 

 

Inglês 

  1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 
 

  1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

2015 / 2016         

 

2015 / 2016     98%   

2016 / 2017         

 

2016 / 2017     95% 96% 

2017 / 2018         

 

2017 / 2018     96% 96% 

2018 / 2019 95% 100% 100% 99% 
 

2018 / 2019     93% 97% 

2019 / 2020 100% 100% 98% 100% 
 

2019 / 2020     94% 99% 

Média 98% 100% 99% 100% 

 

Média     95% 97% 
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11.6.2. 2ºciclo 

 
 

Educação Musical 

 

Educação Física 

  5º ano 6º ano 

 

  5º ano 6º ano 

2015/2016 87% 94% 

 

2015/2016 94% 91% 

2016/2017 93% 95% 

 

2016/2017 97% 99% 

2017/2018 90% 88% 

 

2017/2018 96% 89% 

2018/2019 95% 91% 

 

2018/2019 97% 95% 

2019/2020 96% 96% 

 

2019/2020 93% 95% 

Média 92% 93% 

 

Média 95% 94% 

Tecnologia Informação Cominicação 

 

Cidadania e Desenvolvimento 

  5º ano 6º ano 

 

  5º ano 6º ano 

2015/2016     

 

2015/2016     

2016/2017     

 

2016/2017     

2017/2018     

 

2017/2018     

2018/2019 95%   

 

2018/2019 93%   

2019/2020 98% 95% 

 

2019/2020 97% 97% 

Média 97% 95% 

 

Média 95% 97% 

Educação Tecnológica 

  5º ano 6º ano 

2015/2016 92% 97% 

2016/2017 97% 97% 

2017/2018 99% 86% 

2018/2019 93% 87% 

2019/2020 95% 97% 

Média 95% 93% 

Tabela 21 – Taxa de sucesso na avaliação interna – outras disciplinas – 2ºciclo 
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11.6.3. 3º Ciclo 

Inglês 
 

Francês 

  7º ano 8º ano 9º ano 

 
  7º ano 8º ano 9º ano 

2015/2016 82% 74% 78% 

 

2015/2016 75% 84% 81% 
2016/2017 69% 76% 71% 

 
2016/2017 69% 86% 96% 

2017/2018 68% 68% 89% 

 
2017/2018 79% 71% 88% 

2018/2019 90% 80% 100% 

 
2018/2019 90% 85% 91% 

2019/2020 87% 84% 98% 

 
2019/2020 90% 85% 87% 

Média 79% 76% 87% 
 

Média 81% 82% 89% 
História 

 
Geografia 

  7º ano 8º ano 9º ano 

 

  
7º 

ano 
8º 

ano 
9º ano 

2015/2016 91% 92% 99% 

 
2015/2016 77% 87% 98% 

2016/2017 92% 93% 98% 

 
2016/2017 86% 97% 98% 

2017/2018 85% 93% 97% 

 
2017/2018 80% 81% 98% 

2018/2019 78% 73% 100% 

 
2018/2019 90% 91% 96% 

2019/2020 87% 84% 92% 

 
2019/2020 92% 87% 98% 

Média 87% 87% 97% 
 

Média 85% 89% 98% 
Física-Química 

 
Ciências Naturais 

  7º ano 8º ano 9º ano 

 
  7º ano 8º ano 9º ano 

2015/2016 76% 90% 76% 

 
2015/2016 86% 97% 96% 

2016/2017 64% 78% 76% 

 
2016/2017 89% 96% 96% 

2017/2018 71% 76% 81% 

 
2017/2018 80% 89% 96% 

2018/2019 87% 90% 94% 

 
2018/2019 93% 91% 94% 

2019/2020 84% 85% 97% 

 
2019/2020 86% 90% 98% 

Média 76% 84% 85% 
 

Média 87% 93% 96% 
 

Educação Visual 
 

TIC 

 
Técnicas de Expressão Artística 

  7º ano 8º ano 9º ano 

 
  7º ano 8º ano 9º ano 

 

  7º ano 
8º 

ano 9º ano 

2015/2016 89% 97% 100% 

 

2015/2016 92% 94%   
 

2015/2016 91% 97%   
2016/2017 94% 98% 98% 

 

2016/2017 94% 99%   
 

2016/2017 95% 98%   
2017/2018 83% 96% 95% 

 

2017/2018 83% 85%   
 

2017/2018 84% 96%   
2018/2019 94% 87% 90% 

 

2018/2019 95% 95%   
 

2018/2019 94% 89%   
2019/2020 90% 92% 94% 

 

2019/2020 97% 95%   
 

2019/2020 93% 88%   

Média 90% 94% 95% 
 

Média 92% 94% 
 

 
Média 91% 94% 

 
 

Educação Física  

 
Cidadania e Desenvolvimento 

  7º ano 8º ano 9º ano 
 

  7º ano 8º ano 9º ano 

2015/2016 95% 94% 99% 

 

2015/2016       
2016/2017 90% 86% 99% 

 

2016/2017       
2017/2018 93% 95% 100% 

 

2017/2018       
2018/2019 90% 96% 98% 

 

2018/2019 95%     
2019/2020 92% 75% 96% 

 

2019/2020 89% 97%   

Média 92% 89% 98% 
 

Média 92% 97%   
 

Tabela 22 – Taxa de sucesso na avaliação interna – outras disciplinas – 3ºciclo 

A análise destas tabelas permite concluir que 

- no 1º ciclo, o sucesso nas disciplinas manteve-se acima dos 93%;  

- nos 2º e 3º ciclos, com  pequenas oscilações ao longo do período analisado, verifica-se estabilidade na taxa de 

sucesso (geralmente alta) e globalmente, uma evolução positiva.  
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12. METAS PARA 2020-2021 

12.1. 1º CICLO  

 

METAS  DE SUCESSO PARA 2020-2021 (%) 

(Valores acrescidos em 5% em relação à média da taxa de sucesso de 2015-2016 a 2019-2020 sempre 
que o  valor seja inferior a 90%) 

 1ºciclo  

       

 

Português 

 

 

  1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

 

 

Média do Sucesso 89% 87% 91% 97% 
 

 

Meta 2020-2021 93% 91% 91% 97% 

 
       

 

Matemática 

 

 

  1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

 

 

Média do Sucesso 93% 90% 92% 91% 
 

 

Meta 2020-2021 93% 90% 92% 91% 

 

       

 

Estudo do Meio   

 

  1º ano 2º ano 3º ano 4º ano   

 

Média do Sucesso 98% 96% 98% 98%   

 

Meta 2020-2021 98% 96% 98% 98%   

      
  

 

Educação Artística   

 

  1º ano 2º ano 3º ano 4º ano   

 

Média do Sucesso 99% 99% 99% 100%   

 

Meta 2020-2021 99% 99% 99% 100%   

      
  

 

Educação Física   

 

  1º ano 2º ano 3º ano 4º ano   

 

Média do Sucesso 98% 100% 99% 100%   

 

Meta 2020-2021 98% 100% 99% 100% 

 

       

 

Inglês 

 

 

  1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

 

 

Média do Sucesso     95% 97% 
 

 

Meta 2020-2021     95% 97% 

 Tabela 23 – Taxa de sucesso na avaliação interna – outras disciplinas – 3ºciclo 
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12.2. 2º E 3º CICLOS  

 

METAS  DE SUCESSO PARA 2020-2021 (%) 

(Valores acrescidos em 5% em relação à média da taxa de sucesso de 2015-2016 a 2019-2020 sempre que o  valor seja inferior a 90%) 

2ª e 3º CICLOS 

 

Português 
 

Inglês 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 
 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Média do Sucesso 86% 89% 85% 88% 92% 
 

Média do Sucesso 86% 88% 79% 76% 87% 

Meta 2020-2021 91% 94% 89% 92% 92% 
 

Meta 2020-2021 90% 92% 83% 80% 92% 

Francês  
       

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 
       

Média do Sucesso     81% 82% 89% 
       

Meta 2020-2021     85% 86% 93% 
       

História/ História e Geografia de Portugal 
 

Geografia 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 
 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Média do Sucesso 86% 89% 87% 87% 97% 
 

Média do Sucesso     85% 89% 98% 

Meta 2020-2021 91% 94% 91% 91% 97% 
 

Meta 2020-2021     89% 90% 98% 

Matemática 
 

Físico-Química 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 
 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Média do Sucesso 74% 71% 56% 60% 60% 
 

Média do Sucesso     76% 84% 85% 

Meta 2020-2021 77% 75% 58% 63% 63% 
 

Meta 2020-2021     80% 88% 89% 

Ciências  Naturais 
 

Educação Física 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 
 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Média do Sucesso 88% 88% 87% 93% 96% 
 

Média do Sucesso 95% 94% 92% 89% 98% 

Meta 2020-2021 92% 92% 91% 93% 96% 
 

Meta 2020-2021 95% 94% 92% 91% 98% 

Educação Visual 
 

Educação Tecnológica 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 
 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Média do Sucesso 95% 94% 90% 94% 95% 
 

Média do Sucesso 95% 93%       

Meta 2020-2021 95% 94% 90% 94% 95% 
 

Meta 2020-2021 95% 93%       

Técnicas de Expressão Artística 
 

TIC 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 
 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Média do Sucesso     91% 94%   
 

Média do Sucesso 97% 95% 92% 94%   

Meta 2020-2021     91% 94%   
 

Meta 2020-2021 97% 95% 92% 94%   

Educação Musical 
 

Cidadania e Desenvolvimento 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 
 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Média do Sucesso 92% 93%       
 

Média do Sucesso 95% 97% 92% 97%   

Meta 2020-2021 92% 93%       
 

Meta 2020-2021 95% 97% 92% 97%   

Tabela 24 – Taxa de sucesso na avaliação interna – outras disciplinas – 3ºciclo 
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13. TAXAS DE TRANSIÇÃO/APROVAÇÃO  

O quadro seguinte apresenta as percentagens de transição e de não transição nos diferentes anos de escolaridade em 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 25 - taxas de transição em 2019-2020 

 

 

Nos 1º, 2º e 4º anos de escolaridade não se registaram retenções em 2019-2020. Nos restantes anos de escolaridade, 

a percentagem de retenções é baixa, não ultrapassando os 11% (8ºano). 

A taxa de transição/aprovação do Agrupamento em 2019-2020 foi de 96%.. 

A taxa global de retenção no Agrupamento em 2019-2020, considerando todos os alunos dos três ciclos de 

escolaridade, foi de 4% 

  

ANO LETIVO 2019 / 2020 

      
2019/2020   

Alunos Transitados / 
Aprovados  

Alunos Não 
Transitados / Não 

Aprovados  

Anos Nº Alunos Nº % Nº % 

1º Ano 106 106 100% 0 0% 

2º Ano 108 108 100% 0 0% 

3º Ano 127 126 99% 1 1% 

4º Ano 110 110 100% 0 0% 

5º Ano 132 128 97% 4 3% 

6º Ano 117 108 92% 9 8% 

7º Ano 104 95 91% 9 9% 

8º Ano 115 102 89% 13 11% 

9º Ano 103 101 98% 2 2% 

Total 1022 984 96% 38 4% 
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14. INSUCESSO, ABANDONO E ABSENTISMO ( HISTÓRICO) 

Tabela 27 – Número de alunos do 2º ciclo com insucesso, abandono e absentismo 

Tabela 28 – Número de alunos do 3º ciclo com insucesso, abandono e absentismo 

 
*Dos 6 casos de abandono escolar, 4 têm causas conhecidas pela Escola. 
** No nono ano foram considerados os alunos não admitidos a exame 

 

 

Em síntese, no período analisado: 

-  em todos os ciclos, o número de alunos retidos por abandono escolar não é significativo.  

- as percentagens de retenção nos diferentes ciclos apresentam variações ao longo dos cinco anos: o 1º ciclo mostra 

claramente uma diminuição. Os restantes ciclos revelam uma tendência para diminuir até 2016-2017 (o seu valor 

mínimo face ao histórico), duplicam  em 2017-2018, e voltam a diminuir significativamente em  2018-2019. O 2º ciclo 

mantém a taxa em 2019-2020, o 3º ciclo sobe ligeiramente a taxa de retenção. 

Relativamente ao número de alunos que ultrapassaram o limite de faltas injustificadas,  não são apresentados dados 

devido à suspensão das aulas presenciais. 

 

1º ciclo - Ensino Básico Regular 

Anos letivos 

Número de alunos 

Inscritos 

(exceto os 

transferidos) 

Retidos por 

Insucesso 

Taxa de 

retenção 

Retidos por 

Abandono 

Ultrapassaram o 

limite de faltas 

injustificadas 

2015/2016 381 26 6,82% 0 1 

2016/2017 403 19 5% 0 1 

2017-2018 441 18 4% 0 0 

2018/2019 445 3 0,7% 0 2 

2019/2020 452 1 0,2% 0  

Tabela 26 – Número de alunos do 1º ciclo com insucesso, abandono e absentismo 

2º ciclo - Ensino Básico Regular 

Anos letivos 

Número de alunos 

Inscritos 

(exceto os 

transferidos) 

Retidos por 

Insucesso 

Taxa de 

retenção 

Retidos por 

Abandono 

Ultrapassaram o 

limite de faltas 

injustificadas 

2015/2016 254 32 12,60% 4 27 

2016/2017 210 10 5% 1 30 

2017/2018 214 23 11,7% 2* 19 

2018/2019 220 11 5% 3 18 

2019/2020 236 13 5% 5  

 

3º ciclo - Ensino Básico Regular 

Anos letivos 

Número de alunos 

Inscritos 

(exceto os transferidos) 

Retidos por 

Insucesso 

Taxa de 

retenção 

Retidos por 

Abandono 

 

Ultrapassaram o 

limite de faltas 

injustificadas 

2015/2016 354 35 9,89% 0 50 

2016/2017 362 24 7% 1 40 

2017/2018 341 51 16% 4* 38 

2018/2019 333 16** 5% 1 30 

2019/2020 298 24 7% 1  
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15. INDISCIPLINA  

As questões disciplinares, de reconhecida relevância para um clima de aprendizagem promotor de sucesso, encontram-

se enquadradas pela Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro que Aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar e estabelece os 

direitos e os deveres do aluno dos ensinos básico e secundário e o compromisso dos pais ou encarregados de 

educação e dos restantes membros da comunidade educativa na sua educação e formação. 

Por sua vez, o Regulamento Interno do Agrupamento explicita os procedimentos a adotar em caso de problemas de 

comportamento, identifica as estruturas que têm por função principal prevenir ou resolver as situações de indisciplina e 

propõe medidas corretivas. 

Esta questão tem sido objeto de atenção especial no Agrupamento, nos últimos anos, através de inquirições com vista 

ao diagnóstico e discussão dos problemas de indisciplina, da formação do pessoal docente e não docente, da 

implementação de medidas preventivas e corretivas e da mobilização de parcerias que contribuam para a promoção de 

competências sociais nos alunos. 

A Direção e o GIPS +(Gabinete de Intervenção Psicossocial) monitorizam as ocorrências; o GIPS+ elabora 

periodicamente relatórios da sua atividade neste âmbito não abrangendo a totalidade de situações de indisciplina na 

escola, já que estão omissos alguns casos, como sejam as situações de suspensão diretamente acionadas pela 

direção.  

O calendário escolar previsto, acrescido das problemáticas de saúde pública relacionadas com a Pandemia do COVID 

19, fizeram com que o 2º período escolar tenha sido mais curto em alguns dias e que o 3º período tenha decorrido de 

modo não presencial, o que não permitiu tirar conclusões efetivas e comparativas com os anos anteriores, nem verificar 

o grau de consecução das metas preconizadas para este ano letivo, neste âmbito. 

 Registamos de seguida alguns dados intermédios relevantes: 

 Em 2019-2020 nos 1º e 2º períodos letivos foi o 6º ano de escolaridade que evidenciou um maior número de 

ocorrências disciplinares e atendimentos pelo GIPS+. 

Uma das questões fulcrais, fonte de preocupação dos técnicos deste gabinete relaciona-se com um comportamento 

reincidente por parte de alguns alunos, tendo a equipa constatado no entanto uma diminuição  destes números do 1º 

para o 2º período. 

Preconiza-se um ação orientada para a continuidade de apoio a toda a comunidade educativa, no sentido de promover 

medidas de prevenção de comportamentos disruptivos e salienta-se a relevância cada vez maior do trabalho de 

proximidade com os DTs e com os professores da escola, como também a participação de alguns técnicos da área da 

psicologia, que inserem parcerias com o nosso agrupamento e que têm acompanhado individualmente alguns alunos, 

dentro e fora da sala de aula. Esta equipa investiu um grande esforço num apoio efetivo às situações problemáticas in 

loco, dentro da sala de aula. 
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16. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

16.1. BALANÇO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

Periodicamente, a EAI compilou a informação e o balanço das atividades desenvolvidas que todos os departamentos 

lhe fizeram chegar. 

Em relação às atividades planeadas para 2019-2020, apesar de alguns constrangimentos, verificou-se que até 13 de 

março de 2020, último dia de funcionamento das escolas em regime presencial, a maioria foi realizada e que  foram 

realizadas muitas atividades não previstas pela maioria dos departamentos, com destaque para os departamentos do 

Pré-escolar (PE). Considerou-se que as atividades previstas no PAA e outras que se vieram a manifestar pertinentes, 

foram realizadas com sucesso.  

No Pré-escolar, o P.A.A. foi cumprido na integra e os objetivos atingidos de acordo com a planificação  até ao dia 13 

de março, altura do encerramento da Escola. As atividades realizadas excederam em muito aquelas que o P.A.A. 

contemplava, nomeadamente as  visitas ao Museu de S. Roque, ao Aquário Vasco da Gama , ― O Mare vem à Escola‖, 

ao Museu da Água, ao Museu do Traje , à Quinta Pedagógica dos Olivais, Teatro Politeama , Sessões de Teatro na 

Escola , Sessões de Contadores de Histórias, visitas e ateliers na Fundação Gulbenkian, Convívio com Pais / Enc. 

Educação no Carnaval.  Não foram realizadas as atividades que estavam previstas para o 3ºP. ( Celebração do 

Equinócio da Primavera, Dia do Pai, Caça aos Ovos de Páscoa, Sarau de Ginástica)  

No entanto, a planificação semanal estabelecida pelas Educadoras procurou sempre acompanhar as linhas gerais do 

P.A.A., nomeadamente em propostas de atividades à distância que contemplaram o dia do Pai, o dia da Mãe, o dia da 

Família, o dia do Abraço, o dia do meio ambiente, o dia da Liberdade etc. 

De regresso às atividades presenciais no mês de junho, foi retomado, na medida do possível, o P.A.A. com a 

comemoração do dia da Criança e a cerimónia de entrega dos Diplomas aos Alunos Finalistas do Pré – Escolar. 

No 1º ciclo  a  avaliação das atividades foi igualmente positiva, os alunos vivenciaram experiências, consolidaram 

conteúdos e adquiriram novos conhecimentos nomeadamente nas disciplinas de estudo do meio e expressões. 

O Departamento de Ciências Sociais e Humanas, com base nos Relatórios de Atividade, faz um balanço geral 

bastante positivo. À semelhança do 1º período, as atividades realizadas contribuíram para aprofundar alguns dos 

conteúdos lecionados; sensibilizar os alunos para a importância do Património; promover o gosto pela Arte; promover o 

Museu como espaço de aprendizagem; melhorar a convivência entre alunos e professores; fortalecer a relação 

pedagógica. 

Através de algumas das atividades realizadas, os alunos tiveram oportunidades de participar em diferentes projetos 

promovidos por entidades exteriores à escola, promotores de novas aprendizagens na área da educação ambiental, do 

trabalho colaborativo e interdisciplinar, fortalecendo, assim, as bases para uma cidadania responsável. 

No caso particular da semana do Departamento, todas as disciplinas estiveram envolvidas em articulação com o CRE, 

tendo sido realizado um leque diversificado de atividades, envolvendo alunos e professores dos diferentes anos de 

escolaridade, de acordo com uma calendarização previamente estabelecida. 

De uma forma geral, os alunos aderiram e participaram nas diversas atividades realizadas ao longo do 2º período, 

alguns deles manifestando grande interesse e empenho. 

As atividades previstas para o 2.º período pelo Departamento de Expressões não foram cumpridas na totalidade e as 

que se realizaram decorreram conforme previsto.  

Os professores de Educação Visual  desenvolveram  atividades que não estavam programadas e que se reconhece 

terem sido um excelente contributo para a aprendizagem e sucesso escolar dos alunos. 

As atividades dinamizadas pelo grupo de Educação Física não se realizaram uma vez que estavam agendadas para a 

última semana de aulas. 
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Os professores do grupo de Educação Especial participaram em diversas atividades programadas (e outras) que 

constam no PAA. Acompanharam os alunos que apoiam nas diversas turmas. Estas atividades decorreram de forma 

bastante positiva contribuindo para o sucesso dos alunos. 

 No Departamento de Matemática e Ciências Experimentais as atividades decorreram conforme o previsto, tendo 

sido alcançados os objetivos estabelecidos. Os alunos mostraram-se interessados e participativos. 

Verificou-se a articulação entre os temas abordados nas visitas de estudo e os conteúdos lecionados em cada disciplina 

e também a articulação entre os conteúdos lecionados nas várias disciplinas. 

O Departamento de Linguas realizou a maioria das atividades previstas até final do 2º Período. 

As Bibliotecas Escolares do Agrupamento realizaram a maioria das atividades previstas até 13 de março de 2020 e 

ainda outras não previstas decorrentes de oportunidades de parcerias. Salienta-se toda a atividade relacionada com o 

apoio às atividades curriculares e as atividades de animação em torno da leitura e da cultura. 

 

16.2. BALANÇO DOS PROJETOS  

Em 2019-2020, os Projetos desenvolvidos contribuiram para o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, 

para um maior envolvimento dos alunos na escola e para complementar conteúdos pedagógicos. 

PRE ESCOLAR  

Os projetos concretizados até ao final do 2º período desenvolveram-se conforme previsto. O  projeto ―Com Arte‖, da 

responsabilidade do Teatro Comuna , foi o único com continuidade no 3º período, nos dois Jardins de Infância e foi 

retomado  com sessões bissemanais para todas as crianças em assembleia conjunta. 

 Pontos fortes  

Partilha e aquisição de novos conhecimentos abordando diferentes conteúdos como: Educação para a saúde;  

Hábitos de higiene; Alimentação equilibrada; Hábitos de vida saudáveis. 

Conhecimento das dinâmicas da sala do 1ºCiclo e vice-versa, articulação de conteúdos. 

Desenvolvimento de competências pessoais e sociais.  

Desenvolvimento  da criatividade, motricidade e cooperação entre pares.  

 Constrangimentos 

Espaço e condições acústicas pouco adequados ao desenvolvimento das atividades. 

Nem todas as salas tiveram a mesma adesão por parte das famílias  

As crianças de 3 anos têm dificuldade nas deslocações ao exterior. 

 

1º CICLO  

Durante o 3º Período todos os projetos que implicaram a presença dos diferentes participantes foram cancelados. 

Apenas os que permitiam trabalho de debate por vídeo conferencia foram continuados 

 Pontos fortes  

Sensibilização dos alunos para a aprendizagem das ciências, pela experimentação;  

Desenvolvimento de competências transversais ao Currículo e Interiorização dos valores ligados ao respeito e 

preservação do meio natural;  

Sensibilização para os problemas de Mar e a urgência na sua perseveração.  

Desenvolvimento do tema numa perspetiva multidisciplinar e na metodologia de projeto.  

Desenvolvimento de hábitos saudáveis de saúde e higiene;  
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Sensibilização para as línguas estrangeiras;  

Desenvolvimento de competências sócio emocionais que promovam melhorias no desempenho académico e redução 

dos problemas de comportamento;  

Criação de hábitos de leitura, desenvolvimento da comunicação oral, do relacionamento interpessoal e cultural debate 

de ideias, confronto de opiniões e sugestões;  

Aquisição de hábitos de autonomia, responsabilidade e de organização transdisciplinaridade  

Partilha de conhecimentos e de sugestões;  

Projeto de investigação/ação sobre o impacto do Ioga na aprendizagem das crianças (concentração, atenção, gestão 

emocional).  

 Constrangimentos  

Fata de espaço.  

A verificação da fraca informação que alguns alunos manifestam sobre os temas dos projetos.  

Pouco tempo para atingir as competências propostas.  

Falta de computadores  

 

2º e 3º CICLOS 

Durante o 3º Período todos os projetos que implicaram a presença dos diferentes participantes foram cancelados. Os 
projetos Cinema, 100 anos de Juventude e o Plano Nacional de Cinema funcionaram durante os três períodos letivos, 
tendo no 3ª período funcionado com utilização de sessões zoom semanais. Nas última semanas as sessões foram 
bissemanais. 
 

 Pontos fortes 

Desportos náuticos e construção naval  

Adesão e empenho por parte dos alunos.  

Contribuição do projeto para o desenvolvimento de competências cognitivas, motoras, emocionais e sociais, 

assim como do fortalecimento espírito de equipa e solidariedade.  

Sensibilização dos alunos ao contacto e respeito pela natureza e meio ambiente.  

A integração de pessoas com deficiência mental, que integram o GIRA e a articulação com os técnicos que 

acompanham estes participantes, assim como a articulação com alguns médicos/psiquiatras da unidade 

hospitalar em que alguns dos participantes são seguidos.  

Musicoterapia 

A adesão de duas turmas do 5º ano 

Costura  

Participação ativa e espontânea dos alunos;  

Desenvolvimento de competências de planeamento e organização;  

Promoção e desenvolvimento de relações interpessoais saudáveis;  

Desenvolvimento da criatividade dos alunos;  

Cumprimento de regras;  

O Atelier integra um projeto BIPZIP, da CML, com financiamento próprio.  
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 “Galeria 56.789”  

Trabalhos desenvolvidos com os alunos e visitas de estudo com a turma 9.ºA. A inauguração da exposição foi 

adiada para início do próximo ano letivo devido à suspensão das atividades letivas pelo governo (covid19). 

  

 Ténis de Mesa  

Adesão, motivação, boa disposição por parte dos alunos participantes, razoável nível de aquisição dos 

conteúdos.  

Xadrez  

O Clube de Xadrez está aberto a qualquer aluno que se desloque ao CRE pois a sua frequência não necessita 

de inscrição. Quando algum professor falta, os alunos poderão ocupar esse tempo a jogar xadrez  

 

Cinema, 100 anos de Juventude e Plano Nacional de Cinema 
 

 Forte adesão e empenho por parte dos alunos participantes nestes dois projetos. As atividades desenvolvidas 

nos 1º e 2º períodos tiveram uma grande abrangência junto de toda a comunidade educativa.  

 
 

 Alguns pontos fracos/constrangimentos 

Desportos náuticos e construção naval  

A dificuldade da oficina em constituir-se como projeto curricular de turma  

“Galeria 56.789”  

Falta de existência de um espaço atelier  

Costura  

O atelier teve início em outubro;  

Interrupção do Atelier devido a ausência da formadora para assistência à família fora de Portugal;  

Ténis de Mesa  

o espaço adaptado para a prática do Ténis de Mesa não é o ideal. Relativamente aos anos anteriores o 

número de alunos que aparece para treinar diminuiu muito. Atribui-se este facto ao espaço pouco apelativo e 

adequado.  

Xadrez  

Por vezes, não é possível acolher todos os alunos que pretendem jogar.Quando o clube acolhe o número 

máximo de alunos, gera-se um pouco de barulho que perturba o normal funcionamento do CRE. Para superar 

este constrangimento o clube funcionou, sempre que possível, na Sala Polivalente da Biblioteca 

Cinema, 100 anos de Juventude e Plano Nacional de Cinema 
 
             No 3º período dois dos alunos não participaram nas sessões por não ter computador e uma aluna não 

participou nas sessões por ter apoio de Educação Especial no mesmo horário. 
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17. CONSIDERAÇÕES FINAIS/ÁREAS DE MELHORIA 

A monitorização do Plano de de Ações de Melhoria (PAM), da execução do Plano Anual de Atividades (PAA) e a 

reflexão periódica sobre os resultados escolares permitiu à EAI identificar alguns progressos e também áreas de 

melhoria a considerar em ações futuras, nos três ciclos. 

A modalidade de ensino à distância que teve lugar nas escolas a partir de 16 de março de 2020 devido à pandemia da 

COVID19 e as orientações do Ministério da Educação para a monitorização e avaliação da execução dos planos 

elaborados pelas escolas originou novos instrumentos de recolha de dados e aplicação de questionários de satisfação 

aos diferentes membros da comunidade educativa.  

A informação assim recolhida e analisada fornece opiniões, ideias e sugestões significativas a ter em conta na 

preparação do próximo ano letivo, sobretudo se for necessário elaborar novo plano de ensino à distância (E@D). 

A EAI reforça a necessidade de refletir regularmente sobre o trabalho realizado, os problemas identificados e os 

resultados obtidos pelos alunos para encontrar e avaliar as melhores estratégias.  

A EAI é da opinião que deve continuar a aprofundar-se a qualidade do sucesso obtido e não considerar apenas o 

aumento das taxas de transição e de aprovação. Continua a ser necessário avaliar criteriosamente a calendarização e o 

impacto dos projetos e das atividades desenvolvidas no Agrupamento bem como das parcerias já estabelecidas ou que 

venham a estabelecer-se.  A simples enumeração das atividades  desenvolvidas não é suficiente para avaliar a sua 

importância e contributo para a melhoria das aprendizagens. 

Tendo em conta os problemas que têm sido repetidamente assinalados ao longo de vários anos e ainda as conclusões 

da monitorização do E@D no Agrupamento, durante o 3º período, consideramos imprescindível o desenvolvimento de  

ações nas seguintes áreas de melhoria: 

-  medidas que reforcem os mecanismos de comunicação na comunidade educativa; 

 - medidas de reforço no apoio à aprendizagem; 

- medidas de prevenção e combate à indisciplina; 

- medidas para o reforço do envolvimento dos alunos na resolução dos problemas da escola; 

- medidas para reforçar o envolvimento dos encarregados de educação na vida escolar dos alunos; 

- reforço na aprendizagem  e utilização das TIC, por parte dos alunos; 

- reforço na formação dos docentes em TIC; 

- reforço dos meios tecnológicos à disposição nas escolas do agrupamento.  

 

 

 

 

EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERNA 

 

 

 


