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INTRODUÇÃO

A Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, aprovou o sistema de autoavaliação dos
estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, definindo orientações
gerais para a autoavaliação e para a avaliação externa. Compreende, entre outros, os objetivos de
fomentar a melhoria da qualidade educativa, potenciando a sua eficácia; promover o sucesso
educativo, aumentando o grau de exigência e qualidade; incentivar a realização de ações e planos de
melhoria e de desenvolvimento; incentivar toda a comunidade a uma participação efetiva no
processo educativo; valorizar os diferentes membros da comunidade.
Considerando a legislação em vigor e a necessidade de implementação de práticas de
autoavaliação sistemáticas, consistentes e abrangentes, foi estabelecido um referencial de
autoavaliação, que se constituiu como um modelo orientador da implementação deste processo no
agrupamento. Com efeito, optou-se por adotar a matriz do quadro de referência de autoavaliação
proposto pela Associação de Projetos de Avaliação em Rede (APAR)1. A partir desta matriz, foram
definidos os elementos constitutivos a contemplar no processo de autoavaliação, tendo em conta a
realidade do agrupamento, ainda que este processo não esteja ainda concluído, visto que até ao final
deste ano letivo não foi possível avaliar/monitorizar todos os critérios estabelecidos.
O presente relatório sistematiza os dados de avaliação/monitorização das áreas e subáreas
avaliadas desde a última avaliação externa (ano letivo 2013/2014). Para cada área/subárea avaliada
são apresentados os critérios e indicadores definidos, a metodologia adotada para a recolha de
dados, uma síntese dos resultados, bem como as principais conclusões retiradas, refletindo sobre
pontos fortes e a melhorar. No final, são tecidas algumas considerações, apontando algumas
sugestões de melhoria do agrupamento.

1

O agrupamento aderiu no ano letivo 2013/2014 ao Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso Académico
(PAASA) da responsabilidade da Associação de Projetos de Avaliação em Rede (APAR).
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REFERENCIAL DE AUTOAVALIAÇÃO

ÁREAS E SUB-ÁREAS DE AVALIAÇÃO2
1. PROCESSOS DE LIDERANÇA
1.1. Visão estratégica / coerência
1.2. Motivação e empenho
1.3. Abertura à inovação
1.4. Relações
2. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
2.1. Infraestruturas
2.2. Gestão dos recursos humanos
2.3. Gestão dos recursos materiais e financeiros
2.4. Conceção, planeamento e desenvolvimento da atividade
2.5. Escola de todos para todos
3. DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
3.1. Escola como lugar de aprendizagem dos alunos
3.2. Escola como lugar de aprendizagem da restante comunidade educativa
4. RELAÇÕES COM O EXTERIOR
4.1. Família
4.2. Organismos públicos e/ou privados
4.3. Instituições do ensino superior
4.4. Mundo do trabalho
5. RESULTADOS
5.1 Sucesso académico
5.2. Desenvolvimento pessoal e social
5.3. Comportamento e disciplina
5.4. Valorização das aprendizagens
5.5. Destinos dos alunos

2

Quadro de referência proposto pela APAR.
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III. ÁREA E SUBÁREAS AVALIADAS

1. Processo de liderança

1.1. Referencial
Elemento constitutivo

Critérios

Indicadores

SUBÁREA: Visão estratégica/coerência
Visão
Documentos estruturantes

Adequação

Envolvimento

Comunicação

Forma
comunicação
Clareza

de

- A informação é transmitida de forma clara.

Pertinência

- A informação que é transmitida é pertinente.

SUBÁREA: Motivação e empenho
Valorização
Motivação

- A direção valoriza os contributos dos diferentes intervenientes
educativos nas tomadas de decisão.
- Os coordenadores de departamento valorizam os contributos
dos professores.
- A direção motiva os diferentes intervenientes educativos para
a realização das diferentes tarefas.
- Os coordenadores de departamento motivam os professores
para a realização das diferentes tarefas.
- A direção apoia os diferentes intervenientes educativos na
realização das diferentes tarefas.
- Os coordenadores de departamento apoiam os professores
para a realização das diferentes tarefas.
- A direção resolve os conflitos de forma eficaz.
- Os coordenadores de departamento resolvem os conflitos de
forma eficaz.

Motivação

Apoio

Gestão de conflitos

Resolução

SUBÁREA: Abertura à inovação
Medidas inovadoras
Adequação

- As lideranças promovem medidas inovadoras adequadas às
necessidades específicas do agrupamento.
- As medidas inovadoras revelam-se eficazes.

Eficácia
SUBÁREA: Relações
Ambiente cooperativo

Ambiente
trabalho
Cooperação

- Os documentos estruturantes são coerentes e articulados
entre si e assentam numa visão estratégica para a melhoria dos
resultados escolares.
- Os documentos estruturantes contemplam, de forma
articulada objetivos, estratégias e metas quantificadas de
sucesso, que permitem:
- constante monitorização da ação educativa.
- a melhoria da qualidade do processo de ensino e de
aprendizagem.
- Os diferentes intervenientes educativos são implicados na
elaboração dos documentos estruturantes.
- Os diferentes intervenientes educativos são implicados na
prossecução das metas a alcançar.
- A forma como a informação circula na escola é eficaz.

de

- O ambiente de trabalho é propício à colaboração entre os
diferentes intervenientes educativos.
- A direção promove o trabalho cooperativo entre os diferentes
intervenientes educativos
- Os coordenadores de departamento promovem o trabalho
cooperativo entre os professores.
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1.2. Metodologia

1.2.1. Participantes
A caracterização dos participantes na recolha de dados relativa ao processo de liderança
encontra-se dividida em função do foco da avaliação: direção ou coordenação de departamento.

Direção
Dos 109 professores que integram o agrupamento, responderam ao questionário 65
professores (5 educadoras de infância; 10 professores a lecionar no 1.º ciclo; 15 a lecionar no 2.º
ciclo e 25 a lecionar no 3.º ciclo). Os participantes distribuem-se pelos diferentes departamentos
curriculares (7,7% do Departamento do Pré-escolar; 30,8% do Departamento do 1.º ciclo; 7,7% do
Departamento de Expressões; 9,2% do Departamento de Ciências Sociais e Humanas; 24,6% do
Departamento de Ciências Exatas e Experimentais; 16,9% do Departamento de Línguas e 3,1% do
Departamento de Educação Especial).
Relativamente às habilitações literárias dos participantes, a maioria (83,1%) apresenta
licenciatura e, os restantes, outras habilitações (15,4% mestrado e 1,5% doutoramento).
A maioria dos inquiridos (58,5%) apresenta mais de 20 anos de serviço, 32,3% tem entre 11 a
20 anos, 3,1% tem entre 6 a 10 anos e 6,2% tem até 5 anos de serviço. Relativamente ao tempo de
serviço, a maioria dos professores está no agrupamento há mais de 11 anos (49,2%), 1,5% está há
mais de 20 anos, 21,5% está entre 6 a 10 anos e 27,7% há menos de 5 anos.

Coordenação de departamento
Participaram 55 professores distribuídos pelos diferentes ciclos de ensino (2 do pré-escolar,
18 do 1.º ciclo, 14 do 2.º ciclo e 21 do 3.º ciclo) e departamentos curriculares (3,6% do Departamento
do Pré-escolar, 32,7% do Departamento do 1.º ciclo, 7,3% do Departamento de Expressões, 12,7% do
Departamento de Ciências Sociais e Humanas, 18,2% do Departamento de Ciências Exatas e
Experimentais, 21,8% do Departamento de Línguas, 3,6% do Departamento de Educação Especial).
Em termos de habilitações literárias, a maioria dos inquiridos concluiu a licenciatura (81,8%)
e os restantes (18,2%) o mestrado.
A maioria dos participantes (61,8%) tem mais de 20 anos de serviços, 30,9% tem entre 11 a
20 anos de serviço, 5,5% tem entre 6 a 10 anos de serviço e 1,8% tem menos de 5 anos de serviço.
No que diz respeito ao tempo de serviço no agrupamento, 52,7% tem mais de 11 anos, 20,0% tem
entre 6 a 10 anos, 27,3% tem menos de 5 anos.
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1.2.2. Medidas
Para a recolha de dados relativamente à liderança optou-se pela utilização de dois
questionários, um relativo à direção e outro à coordenação de departamento.
Relativamente à direção, foi utilizado um questionário – liderança e cultura organizacional -,
adaptado de Caixeiro (2014)3, o qual permite a recolha de dados relativamente a vários domínios do
impacto da liderança na organização escolar.
No caso da coordenação de departamento, foi utilizado um questionário de liderança,
adaptado de Bernard M. Bass e Bruce J. Avolio (2000).
Em ambos os questionários, a avaliação de cada item era efetuada com recurso a uma escala
de likert de 5 pontos (discordo totalmente, discordo, não tenho opinião, concordo, concordo
totalmente).
No presente ano letivo, não foi possível proceder à análise documental com enfoque nos
documentos estruturantes, conforme definido no referencial adotado, por questões que se prendem
com a gestão de tempo da Comissão de Acompanhamento e Avaliação Interna. Seria, contudo,
relevante contemplar a avaliação deste elemento constitutivo e definir os mecanismos de análise
destes documentos, no sentido de conduzir à sua melhoria.

1.2.3. Procedimentos
Após a definição dos instrumentos a utilizar para a recolha de dados, estes foram enviados
através do correio eletrónico institucional para todos os professores que integram o agrupamento.
Os questionários foram preenchidos em formato digital, sendo garantido o anonimato e
confidencialidade das respostas. O preenchimento decorreu durante os meses de junho e julho de
2017.

1.3. Resultados
A apresentação dos resultados é efetuada em função do alvo da avaliação: direção ou
coordenação de departamento. No caso da direção, optou-se por apresentar os resultados por áreas
contempladas no questionário utilizado. Relativamente à coordenação de departamento, os
resultados são apresentados tendo por referência os critérios definidos no referencial.

3

Caixeiro, C. A. (2014). Liderança e cultura organizacional: o impacto da liderança do diretor na(s) cultura(s)
organizacional(ais) escolar(es) (Tese de doutoramento não publicada). Universidade de Évora, Évora.
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DIREÇÃO
Missão, a visão e os valores: a ação estratégica da direção
Nos gráficos que se seguem apresentam-se os dados relativos às questões enquadradas na ação estratégica da direção.
Gráfico 1. Ação estratégica da direção
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Compromisso com a organização escolar
Nos gráficos abaixo apresentados dá-se conta daa respostas dos professores nos itens de avaliação do compromisso com a organização escolar.
Gráfico 2. Compromisso da direção com a organização escolar
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Processos de comunicação interna
O gráfico seguinte representa a percentagem das respostas dos professores relativamente aos itens focados nos processos de comunicação interna.
Gráfico 3. Processos de comunicação interna
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Estilos de gestão e de liderança
As respostas dos professores em relação às questões sobre os estilos de gestão e de liderança encontram-se representadas no gráfico seguinte.
Gráfico 4. Estilos de gestão e de liderança
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Ambiente escolar
Nos gráficos que se seguem estão representadas as respostas dos professores ao nível do papel da direção no ambiente escolar.
Gráfico 5. Ambiente escolar

12

Relatório de Avaliação Interna

Julho 2017

Cultura da organização

No gráfico que se segue estão representadas as respostas dos professores ao nível da cultura da organização.
Gráfico 6. Cultura da organização
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Grau de partilha entre docentes

No gráfico que se segue estão representadas as respostas dos professores em termos do grau de partilha entre docentes.
Gráfico 7. Grau de partilha entre docentes
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Resultados escolares

No gráfico que se segue estão representadas as respostas dos professores relativamente ao impacto da direção nos resultados escolares.
Gráfico 8. Resultados escolares
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COORDENAÇÃO DE DEPARTAMENTO

Visão estratégica/coerência
No gráfico seguinte encontram-se representadas as respostas dos professores relativamente à visão estratégica/coerência por parte do
coordenador de departamento.
Gráfico 9. Visão estratégica/coerência
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Motivação e empenho
Nos gráficos que se seguem apresentam-se as respostas dos docentes nos itens associados ao critério motivação e empenho.
Gráfico 10. Motivação e empenho
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Abertura à inovação

No gráfico que se segue apresentam-se as respostas dos docentes nos itens associados ao critério abertura à inovação.

Gráfico 11. Abertura à inovação
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Relações

No gráfico que se segue apresentam-se as respostas dos docentes nos itens associados ao critério relações.

Gráfico 12. Relações
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Atendendo aos dados recolhidos apresentam-se, no Quadro 1, os juízos de valores
produzidos pela equipa para cada um dos critérios definidos no referencial.

Quadro 1. Avaliação do processo de liderança
Elemento

Critérios

Indicadores

constitutivo
SUBÁREA: Visão estratégica/coerência
Visão
Documentos
- Os documentos estruturantes
estruturantes
são coerentes e articulados
entre si e assentam numa visão
estratégica para a melhoria dos
resultados escolares.
Adequação
- Os documentos estruturantes
contemplam,
de
forma
articulada objetivos, estratégias
e metas quantificadas de
sucesso, que permitem:
- constante monitorização da
ação educativa.
- a melhoria da qualidade do
processo de ensino e de
aprendizagem.
Envolvimento
- Os diferentes intervenientes
educativos são implicados na
elaboração dos documentos
estruturantes.
- Os diferentes intervenientes
educativos são implicados na
prossecução das metas a
alcançar.
Comunicação
Forma
de - A forma como a informação
comunicação
circula na escola é eficaz.
Clareza
- A informação é transmitida de
forma clara.
Pertinência
- A informação que é
transmitida é pertinente.
SUBÁREA: Motivação e empenho
Motivação
Valorização
- A direção valoriza os
contributos dos diferentes
intervenientes educativos nas
tomadas de decisão.
Os
coordenadores
de
departamento valorizam os
contributos dos professores.
Motivação
- A direção motiva os diferentes
intervenientes educativos para
a realização das diferentes
tarefas.
Os
coordenadores
de
departamento motivam os
professores para a realização
das diferentes tarefas.
Apoio
- A direção apoia os diferentes
intervenientes educativos na
realização
das
diferentes
tarefas.
Os
coordenadores
de
departamento
apoiam
os

-

-

-

-

-

-

Verifica-se
Verifica-se

VERIFICA-SE

Verifica-se

Verifica-se
parcialmente

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE

-

Verifica-se
parcialmente
VERIFICA-SE
PARCIALMENTE
Verifica-se

Verifica-se
VERIFICA-SE
Verifica-se

Relatório de Avaliação Interna
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professores para a realização
das diferentes tarefas.
- A direção resolve os conflitos
de forma eficaz.
Os
coordenadores
de
departamento resolvem os
conflitos de forma eficaz.

Resolução

SUBÁREA: Abertura à inovação
Medidas
Adequação
inovadoras

- As lideranças promovem
medidas inovadoras adequadas
às necessidades específicas do
agrupamento.
- As medidas inovadoras
revelam-se eficazes.

Eficácia
SUBÁREA: Relações
Ambiente
Ambiente
cooperativo
trabalho

Cooperação

de

- O ambiente de trabalho é
propício à colaboração entre os
diferentes
intervenientes
educativos.
- A direção promove o trabalho
cooperativo entre os diferentes
intervenientes educativos
Os
coordenadores
de
departamento promovem o
trabalho cooperativo entre os
professores.

Verifica-se
VERIFICA-SE
Verifica-se

Verifica-se
parcialmente

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE

Verifica-se

Verifica-se
parcialmente
VERIFICA-SE
PARCIALMENTE
Verifica-se

1.4. Conclusão
Atendendo aos dados recolhidos é possível apontar algumas áreas fortes e a melhorar nos
processos de liderança (direção e coordenação de departamento).

DIREÇÃO

PONTOS FORTES
Cumpre as orientações educativas inscritas nos documentos orientadores do
agrupamento.
Enfatiza frequentemente a importância de ter um sentido de missão comum no
agrupamento.
Encoraja os docentes a envolverem-se ativamente na implementação do seu Plano
Estratégico.
Promove e garante a fácil circulação de informação pelas escolas do agrupamento.
Incentiva os docentes a realizar novas tarefas valorizando os seus contributos.
Não fomenta o lema «cada um por si».
Promove a articulação curricular de forma a garantir resultados escolares de excelência.
Promove uma cultura de avaliação de resultados.
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PONTOS A MELHORAR
Utilização de mecanismos variados para apoiar os docentes, libertando-os de
determinadas funções burocráticas, disponibilizando-lhes tempo.
Motivação dos docentes de modo a partilharem decisões conjuntamente.
Implementação de processos participativos de tomada de decisão.
Incorporação das propostas de mudança por indicação dos docentes.
Fomentação da implementação de medidas inovadoras.
Promoção de momentos de partilha de experiências pedagógicas entre docentes.
Visita regular a todas as escolas do agrupamento.
Visita regular às salas de aula e contacto com os alunos e professores.

COORDENAÇÃO DE DEPARTAMENTO

PONTOS FORTES
Lidera um grupo que é eficaz
É eficaz na representação que exerce face a autoridades hierarquicamente mais elevadasProcura perspetivas diferentes ao solucionar os problemas.
Trata os membros do departamento como indivíduos e não como apenas mais um
membro do grupo.
Trabalha com os docentes de uma forma satisfatória.
Reflete sobre pressupostos críticos para verificar se são adequados.
Está presente quando dele se precisa.

PONTOS A MELHORAR
Discussão diminuta de quem é o responsável por atingir metas específicas de
desempenho.
Faz transparecer a ideia de que enquanto as coisas vão funcionando não se devem alterar

22
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2. Organização e gestão

2.1. Gestão dos recursos humanos
2.1.1.

Referencial

Elemento constitutivo
Funcionamento dos serviços
(secretaria bar,
papelaria/reprografia, portaria,
PBX e biblioteca)

Critérios
Atendimento

- O atendimento prestado é efetuado com simpatia.
- No atendimento são prestadas orientações e/ou sugestões.

Realização

- O trabalho solicitado é efetuado adequadamente.
- O trabalho solicitado é prestado no período de tempo desejado.
- O horário do serviço é ajustado às necessidades dos utilizadores.
- Na generalidade, os utilizadores do serviço demonstram-se
satisfeitos com o atendimento prestado.

Disponibilidade
Apreciação
geral

2.1.2.

Indicadores

Metodologia

2.1.2.1. Participantes
Participaram na recolha de dados os alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, os
pais/encarregados de educação dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos, o pessoal docente de todos os ciclos
de ensino e, ainda, ao pessoal não docente da escola-sede.
Dos 626 alunos que frequentaram a escola-sede no ano letivo 2016/2017, fizeram parte
deste estudo 175 (28%), distribuídos pelos diferentes níveis de ensino (cf. Quadro 2).

Quadro 2. Distribuição dos alunos participantes pelos diferentes anos de escolaridade
Ano de escolaridade
5.º ano
6.º ano
7.º ano
8.º ano
9.º ano

n
37
35
49
26
28

%
21%
20%
28%
15%
16%

Os questionários foram administrados apenas aos alunos da escola-sede, por serem aqueles
que detêm um maior contacto com os serviços em análise. A seleção dos alunos foi efetuada por
turma, sendo selecionados sete alunos em cada turma (números 2, 4, 7, 10, 13, 16, 19).
No que diz respeito aos pais/encarregados de educação, aceitaram responder ao
questionário 152. A seleção dos participantes foi efetuada por turma, tendo sido selecionados sete
pais/encarregados de educação dos alunos números 1, 5, 8, 11, 14, 17, 20.
Quanto ao pessoal não docente (assistentes operacionais, assistentes técnicos), dos 21 que
exercem funções na escola sede, nove responderam ao questionário.
O corpo docente do agrupamento (108) foi na totalidade convidado a preencher o
questionário; contudo, apenas 61 docentes responderam ao questionário, distribuídos pelos
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diferentes níveis de ensino (cf. Quadro 3).

Quadro 3. Distribuição dos docentes participantes pelos diferentes anos de escolaridade
CICLO DE ENSINO
Pré-escolar
1.º ciclo
2.ºciclo
3.º ciclo

n
5
17
18
21

%
8%
28%
30%
34%

2.1.2.2. Medidas
Para avaliação da organização e funcionamento dos serviços de reprografia/papelaria,
secretaria, bar, PBX (telefone), portaria e biblioteca, elaborou-se um questionário para avaliação da
satisfação dos diferentes utilizadores destes serviços.
A elaboração do questionário teve como base a avaliação dos critérios considerados no
referencial de avaliação interna. Neste sentido, o questionário contempla diferentes itens para
avaliação (cf. anexo), recorrendo a uma escala de likert de 5 pontos, correspondendo o 1 a discordo
totalmente e o 5 a concordo totalmente. Foi ainda criado o nível N.I. (não tenho informações para
responder), para aqueles que não possuem informações suficientes para avaliar o item em
consideração. O questionário contemplava ainda um campo de resposta aberta, em que o inquirido
poderia referir outros aspetos positivos e a melhorar em cada um dos serviços.

2.1.2.3. Procedimentos
Numa primeira fase, a Comissão elaborou o questionário para a recolha de informação. O
questionário dirigido aos pais/encarregados de educação foi preenchido em suporte papel, sendo o
envio dos mesmos realizado pelos seus educandos. No caso do pessoal docente e não docente, o
questionário foi enviado para preenchimento em suporte digital, recorrendo ao correio eletrónico
institucional. Quanto aos alunos, o questionário foi preenchimento em suporte digital, com
supervisão de um professor. Em todas as modalidades, foram garantidos aos participantes o
anonimato e confidencialidade dos dados. Os questionários foram aplicados durante os meses de
abril e maio de 2017.

2.1.3. Resultados
Os resultados são apresentados em função do serviço em análise. É, ainda, efetuada uma
análise dos resultados tendo por referência os critérios e indicadores definidos no referencial, bem
como uma comparação com os resultados obtidos no âmbito da avaliação dos serviços realizada no
ano letivo 2009/2010.
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PAPELARIA/REPROGRAFIA
O quadro que se segue apresenta uma síntese dos aspetos positivos e a melhorar neste
serviço, tendo por base os resultados dos questionários (cf. gráficos abaixo apresentados).

Quadro 4. Aspetos positivos e a melhorar na papelaria/reprografia

PAIS/EE

ALUNOS

PESSOAL NÃO
DOCENTE

PESSOAL DOCENTE

ASPETOS POSITIVOS

•
•
•

Simpatia e disponibilidade no atendimento;
São prestados esclarecimentos e orientações;
O trabalho pedido é bem realizado;
O trabalho pedido é prestado no período de tempo
desejado;
No atendimento é respeitada a ordem de chegada;
O material disponível satisfaz as necessidades;
Satisfação com o atendimento;

•
•
•
•
•
•
•
•

Simpatia do serviço;
São prestadas orientações e/ou sugestões;
O trabalho pedido é bem realizado;
Tempo de realização do trabalho;
Respeito pela ordem de chegada;
Disponibilidade de material necessário;
Horário de funcionamento;
Satisfação geral com o atendimento.

•
•
•
•

•
•
•

Simpatia do serviço;
São prestadas informações e esclarecimentos;
Satisfação geral com o atendimento.

Comentários dos inquiridos:
Os materiais são mais baratos em relação a outros
locais.

•
•
•
•
•

São prestadas orientações e/ou sugestões;
O trabalho pedido é bem realizado;
No atendimento é respeitada a ordem de chegada;
Satisfação com o atendimento;
Organização do serviço;

ASPETOS A MELHORAR
Um número considerável de docentes refere como
aspeto a melhorar o alargamento do horário de
funcionamento do serviço (discordo -29,5% + discordo
completamento 13,1%).
Comentários dos inquiridos:
•
Estar aberto entre as 12h30 e as 14h (pelo menos algum
tempo desse período) de modo a poder atender as
escolas do 1º Ciclo.
•
Um número reduzido de inquiridos refere mais simpatia
e disponibilidade no atendimento.

•

•
Pedido bem realizado
(10% dos inquiridos não considera que o serviço seja bem
realizado);
•
Tempo
(10% dos inquiridos consideram que o trabalho não é
realizado no período de tempo);
•
Ordem de chegada
(9% dos inquiridos consideram que a ordem de chegada não
é respeitada);
•
Material disponível
(17% dos inquiridos consideram que o material não satisfaz
as suas necessidades);
Comentários dos inquiridos:
-Devia ter um horário mais alargado- das 8h.30m às 18h
30m;
-Deveria haver um funcionário para atender os professores;
-Os professores deviam respeitar a fila dos alunos e não
passar à frente;
-Deveria ter mais materiais, às vezes não tem material escolar
(lápis e cadernos);
•
•
•
•
•

Melhorar o horário de funcionamento do serviço.
Simpatia do serviço.
O atendimento poderia ser mais rápido.
Possuir o material essencial para as necessidades dos
alunos.
Mais diversidade de materiais.
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Gráfico 13. Percentagem relativa a cada um dos critérios de avaliação da reprografia/papelaria por parte do
pessoal docente

Gráfico 14. Percentagem relativa a cada um dos critérios de avaliação da reprografia, por parte do pessoal não
docente
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Gráfico 15. Percentagem relativa a cada um dos critérios de avaliação da reprografia/papelaria, por parte dos
alunos

Gráfico 16. Percentagem relativa a cada um dos critérios de avaliação da reprografia/papelaria, por parte dos
pais/encarregados de educação

Comparativamente com a última avaliação realizada, continuam a ser apontados alguns
aspetos que necessitam de melhoria, nomeadamente o alargamento do horário, também para a
manhã e para a hora do almoço, bem como, mais simpatia e disponibilidade no atendimento. O
respeito pelo atendimento na fila também é um dos aspetos que continua em referência por parte
dos alunos, em que se constata que não houve melhoria relativamente à aplicação anterior. Neste
ponto, os alunos sugerem que se coloque um funcionário para atendimento exclusivo do pessoal
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docente. Na presente avaliação acresce em relação à anterior, a preocupação comum dos alunos e
pais/encarregados de educação sobre a existência de uma maior diversidade de material,
constatando, por vezes, a falta de cadernos e lápis.
Considerando os resultados obtidos na avaliação do funcionamento da reprografia/papelaria
apresentam-se, no Quadro 5, os juízos de valores produzidos pela equipa para cada um dos critérios
definidos no referencial.

Quadro 5. Avaliação do serviço reprografia/papelaria
Critérios
Atendimento

Indicadores
- O atendimento prestado
efetuado com simpatia.

Resultados
é
Verifica-se

- No atendimento são prestadas
orientações e/ou sugestões.

Um número reduzido de elementos do pessoal
docente e encarregados de educação refere como
aspeto a melhorar mais simpatia e disponibilidade no
atendimento.

VERIFICA-SE
Verifica-se

Realização

- O trabalho solicitado é efetuado
adequadamente.

- O trabalho solicitado é prestado
no período de tempo desejado.

Disponibilidade

Apreciação
geral

- O horário do serviço é ajustado às
necessidades dos utilizadores.

-Na generalidade, os utilizadores do
serviço demonstram-se satisfeitos
com o atendimento prestado

Os alunos consideraram ainda que a ordem de
chegada não é respeitada e que o pessoal docente não
deveria passar à frente dos alunos, ou deveria estar
disponível outro funcionário para atender o pessoal
docente.
A maioria do pessoal docente e não docente, bem
como dos pais/encarregados de educação consideram
que o trabalho solicitado é bem efetuado e no período
de tempo desejado. Nestes dois indicadores
encontram-se uma percentagem de alunos (cerca de
9%) que não partilha desta avaliação.
Um número considerável de docentes, alunos e
pais/encarregados de educação referem, como aspeto
a melhorar, o alargamento do horário de
funcionamento deste serviço. Os alunos sugerem que
este serviço deveria ter um horário mais alargado - das
8h.30m às 18h 30m e o pessoal docente sugere estar
aberto entre as 12h30 e as 14h (pelo menos algum
tempo desse período) de modo a poder atender as
escolas do 1º Ciclo.
Atendendo às respostas dadas nos questionários nas
menções ‘concordo’ e ‘concordo completamente’, o
pessoal docente (88,6%), o pessoal não docente
(100,0%), os alunos (86,3%) e os pais/encarregados de
educação (92,9%) manifestam satisfação geral com o
atendimento prestado neste serviço.

Verifica-se
parcialmente
VERIFICA-SE
PARCIALMENTE
Verifica-se
parcialmente

Não se verifica

NÃO SE VERIFICA

Verifica-se

VERIFICA-SE
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SECRETARIA
O quadro que se segue apresenta uma síntese dos aspetos positivos e a melhorar neste
serviço, tendo em conta os resultados disponibilizados nos gráficos abaixo.

Quadro 6. Aspetos positivos e a melhorar na secretaria

ALUNOS

PESSOAL NÃO
DOCENTE

PESSOAL DOCENTE

ASPETOS POSITIVOS

•
•

O serviço é prestado com simpatia;
Informação clara e rigorosa;
Serviço prestado com rapidez e eficácia;
O trabalho pedido é prestado no período de
tempo desejado;
Satisfação dos serviços.
Organização dos serviços.

•
•
•
•
•
•
•

Simpatia do serviço;
Clareza da informação;
Rapidez e eficácia;
Tempo de realização do trabalho;
Horário de funcionamento;
Identificação dos funcionários por serviços;
Satisfação geral com o atendimento.

•
•
•
•

•
•
•

Simpatia do serviço;
Clareza da informação;
Satisfação geral com o atendimento.

ASPETOS A MELHORAR

•
•

Um número reduzido de docentes refere o
alargamento de horário dos serviços.
Mais clareza relativamente aos serviços
desempenhados por cada um dos
funcionários.

• Rapidez e eficácia
(5% dos alunos inquiridos não considera que o
serviço seja rápido e eficaz)
• Identificação dos funcionários por serviços
(8% dos alunos inquiridos discordam que exista
uma adequada identificação dos funcionários)

PAIS/EE

Comentários dos inquiridos:
Atendimento mais rápido e mais simpatia;
Deveria haver mais pessoas a atender os alunos.
Deveria abrir às 9h em vez de abrir às 9h.30m
•
•
•
•
•
•

É prestada informação clara e rigorosa;
O serviço é prestado com rapidez e eficácia;
O trabalho pedido é bem realizado;
Tempo de realização do trabalho;
Satisfação com o atendimento;
Organização do serviço.

•
•
•

Alargamento do horário dos serviços (5,3%
discordam).
Melhorar a simpatia no atendimento (6,0%
discordam).
Identificação
dos
funcionários
(9,2%
discordam).
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Gráfico 17. Percentagem relativa a cada um dos critérios de avaliação da secretaria, por parte do pessoal docente

Gráfico 18. Percentagem relativa a cada um dos critérios de avaliação da secretaria, por parte do pessoal não docente

Gráfico 19. Percentagem relativa a cada um dos critérios de avaliação da secretaria, por parte dos alunos
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Gráfico 20. Percentagem relativa a cada um dos critérios de avaliação da secretaria, por parte dos pais/EE

Numa análise comparativa com os resultados obtidos na última avaliação realizada em
2009/2010, verifica-se que o pessoal docente continua a considerar que o horário deveria ser mais
alargado. Os alunos e os pais/encarregados de educação referem como preocupação comum a
simpatia e a rapidez no atendimento.
Considerando os resultados obtidos na avaliação do funcionamento da secretaria
apresentam-se, no Quadro 7, os juízos de valores produzidos pela equipa para cada um dos critérios
definidos no referencial.

Quadro 7. Avaliação do serviço secretaria
Critérios
Atendimento

Indicadores
- O atendimento prestado é
efetuado com simpatia.
- No atendimento são prestadas
orientações e/ou sugestões.

Realização

Resultados
Um número reduzido de alunos e
pais/encarregados de educação referem como
aspetos a melhorar a simpatia no
atendimento.
Alunos, pessoal docente e pais/encarregados
de educação referem como aspeto a melhorar
mais clareza relativamente aos serviços
desempenhados
por
cada
um
dos
funcionários, nomeadamente, identificação
dos funcionários por serviços.

- O trabalho solicitado é efetuado
adequadamente

- O trabalho solicitado é prestado
no período de tempo desejado.

5% dos alunos e alguns pais/encarregados de
educação não consideram que o serviço seja
rápido e eficaz.

Verifica-se

Verifica-se
parcialmente

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE

Verifica-se
parcialmente
VERIFICA-SE
PARCIALMENTE
Verifica-se
parcialmente
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- O horário do serviço é ajustado
às necessidades dos utilizadores.

Apreciação geral

-Na generalidade, os utilizadores
do
serviço
demonstram-se
satisfeitos com o atendimento
prestado.

O pessoal docente (95,1%) e não docente
(100,0%),
os
alunos
(88,0%)
e
pais/encarregados de educação (77,7%)
referem que o horário do serviço satisfaz as
necessidades de utilização do mesmo. No
entanto, um número reduzido de inquiridos
refere como ponto a melhorar o alargamento
do horário dos serviços. Os alunos consideram
que este serviço deveria abrir às 9h em vez de
abrir às 9h.30m e que o atendimento deste
serviço deveria ser mais rápido.
Em consonância com os questionários
realizados o pessoal docente (90,1%), o
pessoal não docente (88,8%), alunos (46,9%),
pais/encarregados de educação estão
satisfeitos com o atendimento geral deste
serviço. Nos comentários dos alunos salientase que deveria existir mais pessoal no
atendimento e que este deveria ser mais
rápido.

Verifica-se
parcialmente

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE

Verifica-se
parcialmente

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE

BAR
O quadro que se segue apresenta uma síntese dos aspetos positivos e a melhorar neste
serviço, tendo por referência os gráficos abaixo apresentados com os resultados obtidos por grupo
de inquiridos.

Quadro 8. Aspetos positivos e a melhorar no bar

PESSOAL NÃO
DOCENTE

PESSOAL DOCENTE

ASPETOS POSITIVOS

•
•

Simpatia do serviço;
Horário de funcionamento;
O tempo de espera no atendimento.
No atendimento é respeitada a ordem de
chegada;
Preços estão afixados de forma visível.
Satisfação com o atendimento;

•
•
•
•
•
•
•

Simpatia do serviço;
Horário de funcionamento;
Disponibilidade de alimentos saudáveis;
O tempo de espera no atendimento;
Respeito pela ordem de chegada;
Visibilidade dos preços afixados;
Satisfação geral;

•
•
•
•

ASPETOS A MELHORAR

•

16,4 de docentes referem como aspeto a
melhorar a oferta de alimentos saudáveis,
nomeadamente fruta, de iogurtes sem lactose e
magros.
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•
•

PAIS/EE

•
•
•
•
•

Simpatia do serviço;
Satisfação com o atendimento;

Simpatia do serviço;
A exposição dos alimentos está feita de acordo
com critérios de uma alimentação saudável.
O tempo de espera no atendimento.
No atendimento é respeitada a ordem de
chegada;
Satisfação com o atendimento.
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• Alargamento do horário
(O horário de serviço não satisfaz 8% dos inquiridos).
• Oferta de alimentos saudáveis - (8 % dos alunos
discorda que haja disponibilidade de alimentos
saudáveis).
• Tempo de espera - (10% dos alunos acha que o
tempo de espera não é razoável).
• Ordem de chegada - (14% discordam que a
ordem de chegada seja respeitada).
• Visibilidade dos preços - (18% estão insatisfeitos
com a visibilidade dos preços afixados)
Comentários dos inquiridos:
- A fila é grande e algumas pessoas passam à frente;
- Os professores passam à frente dos alunos,
- Não há fruta. Deveria haver mais variedade de
alimentos saudáveis;
- Deveria haver mais ordem: entrar por um lado e
sair por outro;
- Os preços estão afixados num local pouco visível
para que todos os alunos possam ver melhor.
• Um número reduzido de Pais/Encarregados de
Educação referem a melhoria de oferta de
alimentos saudáveis, nomeadamente fruta.
• 17,1 discordam sobre a visibilidade da afixação
dos preços.
• 2,7 consideram que o Horário de atendimento
deveria ser mais alargado.
• 9,8 consideram importante melhorar a
organização da fila.

Gráfico 21. Percentagem relativa a cada um dos critérios de avaliação do bar, por parte do pessoal docente
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Gráfico 22. Percentagem relativa a cada um dos critérios de avaliação do bar, por parte do pessoal não docente

Gráfico 23. Percentagem relativa a cada um dos critérios de avaliação do bar, por parte dos alunos

Gráfico 24. Percentagem relativa a cada um dos critérios de avaliação do bar, por parte dos pais/EE
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Comparativamente com os resultados obtidos na última avaliação deste serviço, verifica-se
que os alunos continuam insatisfeitos com o horário de funcionamento. Somente na presente
avaliação os pais/encarregados de educação manifestaram a sugestão de alargamento do horário.
Como referência comum aos alunos, pais/encarregados de educação e pessoal docente é identificada
a necessidade de o bar ter à disposição alimentos saudáveis, nomeadamente fruta, iogurtes sem
lactose e magros. Este aspeto já é comum ao pessoal docente na avaliação anterior. Um número
substancial de alunos e pais/encarregados de educação referem como aspeto a melhorar a afixação
em local visível os preços dos produtos. No que diz respeito ao atendimento em tempo útil, esta
sugestão como aspeto a melhorar é comum aos dois momentos de avaliação.
Atendendo aos resultados obtidos na avaliação do funcionamento do bar apresentam-se, no
Quadro 9, os juízos de valores produzidos pela equipa para cada um dos critérios definidos no
referencial.

Quadro 9. Avaliação do serviço Bar
Critério
Atendimento

Indicadores
- O atendimento prestado
é efetuado com simpatia.
- No atendimento são
prestadas
orientações
e/ou sugestões.

Realização

- O trabalho solicitado é
efetuado adequadamente.
- O trabalho solicitado é
prestado no período de
tempo desejado.

Disponibilidade

- O horário do serviço é
ajustado às necessidades
dos utilizadores.

Apreciação geral

-Na
generalidade,
os
utilizadores do serviço
demonstram-se satisfeitos
com
o
atendimento
prestado.

Resultados
Verifica-se
Os diferentes inquiridos avaliam de forma positiva a
simpatia do atendimento prestado

VERIFICA-SE
-

Alunos e pais/encarregados de educação referiram
como aspetos a melhorar uma melhor organização e
respeito pela fila e diminuição do tempo de espera.
Sugerem que a fila para o bar deveria ter mais
ordem: entrar por um lado e sair por outro. E
mencionam que os professores passam à frente dos
alunos.
O horário de funcionamento satisfaz a maioria do
pessoal docente (75,4%), do pessoal não docente
(100%), dos alunos (74,4%) e dos pais/encarregados
de educação (71,7%) tendo em conta as respostas
concordo e concordo completamente. Um número
reduzido de alunos (8% dos inquiridos) refere que o
horário de serviço não satisfaz. Também os pais e
encarregados de educação (2,7%) consideram que o
horário de atendimento deveria ser mais alargado.

De acordo com os questionários realizados neste
ano letivo o pessoal docente (88,5%), o pessoal não
docente (100,0%), os alunos (86,3%) e os pais/
encarregados de educação (53,3%) estão satisfeitos
com o atendimento geral deste serviço.

Verifica-se
parcialmente
Verifica-se
parcialmente

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE

Verifica-se
parcialmente

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE

Verifica-se
parcialmente

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE

PBX
O Quadro 10 apresenta uma síntese dos aspetos positivos e a melhorar neste serviço, tendo
por base os resultados obtidos (em conformidade com os gráficos que se apresentam abaixo).
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Quadro 10. Aspetos positivos e a melhorar no PBX

PESSOAL DOCENTE

•
•
•
•
•
•

Simpatia e prontidão no atendimento;
São prestadas orientações e/ou sugestões;
O trabalho pedido é bem realizado
Tempo de realização do trabalho;
Horário de funcionamento;
Satisfação com o atendimento;

PESSOAL NÃO
DOCENTE

ASPETOS POSITIVOS

•
•
•
•
•

Simpatia do serviço;
Prestação de orientações e/ou sugestões;
Tempo de realização do serviço;
Horário de funcionamento;
Satisfação geral com o atendimento.

ASPETOS A MELHORAR

•

ALUNOS

•
•

Simpatia do serviço;
Horário de funcionamento;

PAIS/EE

•

•
•
•
•
•

Simpatia do serviço;
São prestadas orientações e/ou sugestões;
Tempo de realização do trabalho;
Horário de funcionamento;
Satisfação com o atendimento.

6% dos alunos consideram que não são
prestadas orientações/sugestões durante o
atendimento.
7% dos inquiridos estão insatisfeitos com o
tempo de atendimento.

Comentários dos inquiridos:
- As funcionárias perdem tempo a falar umas
comas outras e não atendem os alunos.
Deveriam ser mais rápidas no atendimento e dar
mais esclarecimentos.
- As funcionárias nem sempre são simpáticas, se
os alunos estiverem doentes só lhes dão chá.

•
•

O atendimento mais rápido.
Funcionário permanente no PBX.
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Gráfico 25. Percentagem relativa a cada um dos critérios de avaliação do PBX, por parte do pessoal docente

Gráfico 26. Percentagem relativa a cada um dos critérios de avaliação do PBX, por parte do pessoal não docente

Gráfico 27. Percentagem relativa a cada um dos critérios de avaliação do PBX, por parte dos alunos
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Gráfico 28. Percentagem relativa a cada um dos critérios de avaliação do PBX, por parte dos pais/EE

Numa análise comparativa com os resultados obtidos na última avaliação deste serviço,
constata-se que o pessoal docente e pessoal não docente continuam satisfeitos com o
funcionamento deste serviço. Nos dois momentos de avaliação, os alunos referem como aspetos a
melhorar a simpatia no atendimento, nomeadamente quando os alunos estão doentes. Os
pais/encarregados de educação na avaliação anterior demonstraram satisfação, no entanto na
presente avaliação sugerem a necessidade de um atendimento mais rápido, bem como um
funcionário permanente no PBX.
Atendendo aos resultados obtidos na avaliação do funcionamento do PBX apresentam-se, no
Quadro 11, os juízos de valores produzidos pela equipa para cada um dos critérios definidos no
referencial.
Quadro 11. Avaliação do serviço PBX
Critério
Atendimento

Indicadores
- O atendimento prestado é
efetuado com simpatia.

No
atendimento
são
prestadas orientações e/ou
sugestões.
Realização

- O trabalho solicitado é
efetuado adequadamente.
- O trabalho solicitado é
prestado no período de tempo
desejado.

Resultados
Os alunos referem que as funcionárias nem sempre
são simpáticas, se os alunos se encontram doentes.
Os alunos consideram que nem sempre são
prestadas
orientações/sugestões
durante
o
atendimento.
Os pais/encarregados de educação sugerem que
deve existir um funcionário permanente no PBX.
Os alunos e pais/encarregados de educação estão
insatisfeitos com o tempo de atendimento. Nos
comentários dos inquiridos, os alunos referem que
as funcionárias deveriam ser mais rápidas no
atendimento.

Verifica-se
parcialmente
VERIFICA-SE
PARCIALMENTE
Verifica-se
parcialmente
Verifica-se
parcialmente
Verifica-se
parcialmente

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE
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- O horário do serviço é
ajustado às necessidades dos
utilizadores.

Atendendo às respostas dadas do pessoal docente
(88,5%), do pessoal não docente (100,0%), dos
alunos (84,3%) e dos pais/encarregados de educação
(82,9%), o horário de funcionamento do serviço é
apontado como um aspeto positivo.

Verifica-se

VERIFICA-SE

-Na
generalidade,
os
utilizadores
do
serviço
demonstram-se satisfeitos com
o atendimento prestado.

Tendo em conta os questionários realizados existe
uma satisfação geral no atendimento deste serviço
pelo pessoal docente (86,8%), pessoal não docente
(100,0%), alunos (86,3%) e pais/encarregados de
educação (82,3%) tendo em conta o concordo e
concordo completamente.

Verifica-se

VERIFICA-SE

PORTARIA
O Quadro 12 apresenta uma síntese dos aspetos positivos e a melhorar neste serviço, tendo
por base os resultados obtidos na aplicação do questionário aos diferentes inquiridos (cf. gráficos
apresentados abaixo).

Quadro 12. Aspetos positivos e a melhorar na portaria

ASPETOS POSITIVOS

ASPETOS A MELHORAR

PESSOAL
DOCENTE

•
•
•
•

Simpatia do serviço;
São prestadas orientações e/ou sugestões;
Horário de funcionamento;
Satisfação com o atendimento;

PESSOAL NÃO
DOCENTE

•

•
•
•
•
•
•

Simpatia do serviço;
Prestação de orientações e/ou sugestões;
Horário de funcionamento;
Permanência do fecho do portão;
Controlo de entradas/saídas;
Satisfação geral com o atendimento;

•

•
•
•

ALUNOS

•
•

•

O serviço é prestado com simpatia (35,4%
concordam e 28,6% concordam
completamente.
Durante o atendimento são prestadas
orientações e/ou sugestões.
O horário do serviço satisfaz as necessidades
de utilização do mesmo (44,0% concordam e
29,1% concordam completamente).
De uma forma geral, satisfação com o
atendimento prestado na portaria (42,3%
concordo e 27,4% concordam completamente).

•
•
•

16,4% referem que o controlo das entradas
e saídas deve ser feito de forma mais eficaz.
23,0% não têm informações sobre o controle
das entradas e saídas.
O portão da escola fechado – 23,0%
discordam e 19,7% não têm informações
para responder.

Simpatia do serviço (16,6% insatisfeitos);
Orientações e/ou sugestões no atendimento
(12,6% insatisfeitos);
O portão está sempre fechado (30%
discordam).
O controlo de entradas/saídas nem sempre
é eficaz (22% discordam)
11,5% dos alunos inquiridos estão
insatisfeitos com este serviço, de uma forma
geral.

Comentários dos inquiridos:
- Referem que existe um funcionário que é
arrogante e mal-educado e não deixa os alunos
sair da escola, mesmo tendo autorização.
- Alguns alunos saem da escola sem autorização;
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•

PAIS/EE

•
•
•
•
•

Simpatia do serviço;
São prestadas orientações e/ou sugestões;
Horário de funcionamento;
Satisfação com o atendimento.

•
•
•

10,0% consideram pouca simpatia no
serviço.
Melhor controlo das entradas e saídas dos
alunos. (23,1% discordam que as entradas e
saídas sejam feitas de forma eficaz).
26,3% o portão da escola não de encontra
sempre fechado.
Comentário dos inqueridos:
Melhorar a vigilância no serviço, assim como
uma maior presença do funcionário
responsável por este serviço.

Gráfico 29. Percentagem relativa a cada um dos critérios de avaliação da portaria, por parte do pessoal docente

Gráfico 30. Percentagem relativa a cada um dos critérios de avaliação da portaria, por parte do pessoal não docente
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Gráfico 31. Percentagem relativa a cada um dos critérios de avaliação da portaria, por parte dos alunos

Gráfico 32. Percentagem relativa a cada um dos critérios de avaliação da portaria, por parte dos pais/EE

Na portaria persistem nos dois momentos da avaliação deste serviço as preocupações dos
docentes, alunos e pais/encarregados de educação com a segurança, nomeadamente o controlo das
entradas e saídas que deve ser feito de forma mais eficaz, devendo manter-se o portão fechado. Os
pais/encarregados de educação e os alunos referem como aspeto a melhorar um atendimento mais
simpático na portaria. Este é um aspeto que os alunos repetem, nos dois momentos, como
necessidade de melhoria. Este aspeto é referido pelos pais/encarregados de educação somente na
presente avaliação como aspeto a melhorar.
Atendendo aos resultados obtidos na avaliação do funcionamento da portaria apresentamse, no Quadro 11, os juízos de valores produzidos pela equipa para cada um dos critérios definidos
no referencial.
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Quadro 13. Avaliação do serviço Portaria
Critério
Atendimento

Indicadores
- O atendimento prestado é efetuado
com simpatia.

- No atendimento são prestadas
orientações e/ou sugestões.

Realização

Resultados
Uma percentagem substancial de alunos e de
pais/encarregados de educação referem como
ponto a melhorar a simpatia do serviço (16,6%
insatisfeitos); e a necessidade de mais
orientações e/ou sugestões no atendimento
(12,6% insatisfeitos);

- O trabalho solicitado é efetuado
adequadamente.
- O trabalho solicitado é prestado no
período de tempo desejado.

Disponibilidade

- O horário do serviço é ajustado às
necessidades dos utilizadores.

Apreciação
geral

-Na generalidade, os utilizadores do
serviço demonstram-se satisfeitos
com o atendimento prestado.

Como aspeto a melhorar é apontado a
necessidade de maior vigilância e controle das
entradas e saídas dos alunos.

O pessoal docente (80,3%), o pessoal não
docente (100,0%), os alunos (73,1%) e os
pais/encarregados de educação (74,3%)
referem como aspeto positivo o horário de
funcionamento dos serviços.
o pessoal docente (77,0%), o pessoal não
docente (100,0%), os alunos (69,7%) e os
pais/encarregados de educação (67,8%) estão
satisfeitos com o atendimento prestado.

Verifica-se
parcialmente
VERIFICA-SE
PARCIALMENTE
Verifica-se
parcialmente
Verifica-se
parcialmente
Verifica-se
parcialmente

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE

Verifica-se

VERIFICA-SE

Verifica-se
parcialmente

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE

BIBLIOTECA
O quadro que se segue apresenta uma síntese dos aspetos positivos e a melhorar neste
serviço, atendendo aos resultados obtidos (cf. gráficos apresentados abaixo).
Quadro 14. Aspetos positivos e a melhorar na biblioteca

PESSOAL DOCENTE

ASPETOS POSITIVOS
•
•
•
•
•

•

PESSOAL NÃO DOCENTE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Simpatia do serviço;
O espaço agradável e atrativo.
Tempo de realização do trabalho;
Horário de funcionamento;
Os professores existentes na biblioteca são
suficientes para o acompanhamento dos
alunos.
Conhecimento das atividades que decorrem na
biblioteca.
Satisfação com o atendimento;

ASPETOS A MELHORAR
•

•
•
•

8,2% discordam que os Cds, Dvs, jogos e
livros que a biblioteca põe ao dispor
correspondem às necessidades da escola.
Comentários dos inqueridos:
Horário deveria ser mais alargado no final do
dia.
A biblioteca não deveria ser fechada aos
alunos, em tempo de aulas, para realizar
reuniões de professores.

Simpatia do serviço;
Espaço agradável e atrativo;
Material corresponde às necessidades;
Tempo de realização do trabalho;
Horário de funcionamento;
Professores suficientes para o
acompanhamento;
Conhecimento das atividades que ocorrem na
biblioteca;
Satisfação geral com o atendimento.

42

Relatório de Avaliação Interna

Julho 2017

•

ALUNOS

•
•
•
•
•
•
•

PAIS/EE

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Simpatia do serviço;
Espaço agradável e atrativo;
Tempo de realização do trabalho;
Horário de funcionamento;
Professores
suficientes
para
o
acompanhamento;
Conhecimento das atividades que ocorrem na
biblioteca;
Satisfação geral com o atendimento.

Simpatia do serviço;
O espaço agradável e atrativo.
Têm livros para vários gostos e necessidades.
Tempo de realização do trabalho;
Horário de funcionamento;
Os professores existentes na biblioteca são
suficientes para o acompanhamento dos
alunos.
Conhecimento das atividades que decorrem na
biblioteca.
Satisfação com o atendimento;

•

4% dos alunos inquiridos consideram que os
Cds, Dvds, jogos e livros que a biblioteca põe
ao dispor não correspondem às suas
necessidades.
5% dos alunos consideram que os
professores existentes na biblioteca não são
suficientes para o acompanhamento dos
alunos.
5% dos alunos não têm conhecimento das
atividades que ocorrem na biblioteca.

Comentários dos inquiridos:
- Às vezes as funcionárias são arrogantes a falar,
deviam ser mais simpáticas e respeitar mais os
alunos.
- Deveria estar à disposição filmes e um espaço
para ouvir musica.
- Deveria estar à disposição mais livros e mais
atividades;
- Os alunos deveriam fazer mais silêncio.
•

Um número reduzido de Pais (2,7%) não tem
conhecimento das atividades que decorrem
na biblioteca.

Comentários dos inquiridos:
- Mais variedade de livros.
- Deve existir mais silêncio.
-Utilização dos computadores também nos
intervalos.

Gráfico 33. Percentagem relativa a cada um dos critérios de avaliação da biblioteca, por parte do pessoal docente
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Gráfico 34. Percentagem relativa a cada um dos critérios de avaliação da biblioteca, por parte do pessoal não
docente

Gráfico 35. Percentagem relativa a cada um dos critérios de avaliação da biblioteca, por parte dos alunos

Gráfico 36. Percentagem relativa a cada um dos critérios de avaliação da biblioteca, por parte dos pais/EE
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No que diz respeito à biblioteca é referenciado pelos docentes na avaliação anterior como
aspeto a melhorar a diminuição do barulho neste espaço; na presente avaliação, os docentes não o
referem constatando-se, assim, que têm a perceção que este comportamento melhorou. Alunos e
encarregados de educação referem como aspetos a melhorar a criação de um ambiente de silêncio
na biblioteca. Pais/encarregados de educação e alunos referem como aspeto a melhorar a divulgação
das atividades que ocorrem na biblioteca. Os docentes manifestam, nos dois momentos de avaliação,
que a biblioteca não deveria ser fechada aos alunos, em tempo de aulas, para realizar reuniões de
professores. Encarregados de educação, alunos e docentes mencionam como aspetos a melhorar a
disponibilidade de mais Cds, Dvs, jogos e livros na biblioteca. Por parte dos alunos, a manifestação
desta melhoria já era assinalada na avaliação anterior, acrescentando na presente avaliação a
existência e disponibilidade de mais filmes e um espaço para ouvir música.
Atendendo aos resultados obtidos na avaliação do funcionamento da biblioteca apresentamse, no Quadro 15, os juízos de valores produzidos pela equipa para cada um dos critérios definidos
no referencial.
Quadro 15. Avaliação do serviço Biblioteca
Critério
Atendimento

Indicadores
- O atendimento prestado é
efetuado com simpatia.
- No atendimento são
prestadas orientações e/ou
sugestões.

Realização

- O trabalho solicitado é
efetuado adequadamente.

- O trabalho solicitado é
prestado no período de
tempo desejado.
Disponibilidade

Apreciação geral

- O horário do serviço é
ajustado às necessidades dos
utilizadores.

-Na
generalidade,
os
utilizadores
do
serviço
demonstram-se satisfeitos
com
o
atendimento
prestado.

Resultados
Apenas uma percentagem residual dos inquiridos
não se mostra satisfeito com a simpatia no
atendimento prestado na biblioteca.
Nos comentários os alunos referem que às vezes as
funcionárias deviam ser mais simpáticas e respeitar
mais os alunos.

5% dos alunos consideram que o pessoal docente
existente na biblioteca não é suficiente para o
acompanhamento dos alunos.
Apenas uma percentagem residual refere que o
trabalho não é efetuado no tempo desejado.
Os resultados do pessoal docente (75,4%), do
pessoal não docente (100,0%), dos alunos (88,5%) e
dos pais/encarregados de educação (77,0%)
apontam que horário do serviço satisfaz as
necessidades de utilização do mesmo. Salienta-se
que o pessoal docente sugere que este horário
deveria ser mais alargado no final do dia.
O pessoal docente (77,0%), o pessoal não docente
(99,0%), os alunos (90,9%) e os pais/encarregados
de educação (67,8%) inquiridos demostraram
satisfação geral no atendimento deste serviço.

Verifica-se
VERIFICA-SE
-

VERIFICA-SE
Verifica-se

Verifica-se
parcialmente

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE

Verifica-se
parcialmente

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE
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2.1.4. Conclusão

Atendendo aos resultados obtidos, apontam-se alguns pontos fortes e a melhorar.

PONTOS FORTES
•

Elevada satisfação geral com o funcionamento dos serviços;

•

Eficácia do atendimento prestado nos serviços;

•

Ainda que careça de algumas melhorias, o horário de funcionamento dos serviços ajusta-se
às necessidades dos utilizadores.

PONTOS A MELHORAR

Reprografia/papelaria
•

Alargamento do horário de funcionamento na hora do almoço.

•

Respeito da ordem de chegada no atendimento, tanto para alunos como para docentes.

•

Mais diversidade de materiais escolares.

•

Maior disponibilidade e simpatia no atendimento.

Secretaria
•

Alargamento do horário.

•

Identificação dos funcionários por serviço.

•

Mais simpatia.

•

Mais organização da fila de espera.

•

Alargamento do horário.

•

Afixação da tabela dos preços em local visível para os utentes.

•

Oferta de alimentos saudáveis, como por exemplo: fruta, iogurtes sem lactose e magros.

Bar

PBX
•

Maior simpatia e rapidez no atendimento.
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Portaria
•

Melhorar a vigilância no controlo das entradas e saídas dos alunos; manter o portão sempre
fechado.

•

Maior simpatia no atendimento.

Biblioteca
•

Melhorar a diversidade de materiais (mais Cds, Dvs, jogos e livros na biblioteca).

•

Manter o silêncio no espaço

•

Horário de funcionamento mais alargado.

•

Mais simpatia.
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2.2. Conceção, planeamento e desenvolvimento da atividade

2.2.1. Referencial
Elemento constitutivo

Critérios

Indicadores

Adequação

As atividades /projetos estão enquadradas nas áreas prioritárias do
Projeto Educativo do Agrupamento (PEA).
- A escola divulga, diferentes locais, as atividades desenvolvidas e a
desenvolver.
- Os objetivos das diferentes atividades / projetos desenvolvidos
foram alcançados.
- A taxa de realização das atividades planificadas é superior a 98%.
- A avaliação realizada pelos destinatários das atividades é positiva.
- A avaliação realizada pelos proponentes das atividades é positiva.

Divulgação
Plano anual de atividades

Cumprimento

Apreciação global

2.2.2. Metodologia
Para avaliação desta área foram consultados diversos documentos relativos ao ano letivo
2016/2017, nomeadamente Plano Anual de Atividades, Relatório do Plano Anual de Atividades e
Projeto Educativo.

2.2.3. Resultados
Os resultados que se apresentam estão organizados em função dos critérios e indicadores
estabelecidos no referencial adotado. O relatório do plano anual de atividades elaborado no final do
ano letivo apresenta informação mais detalhada.

Adequação
As atividades e os projetos propostos pelos diferentes departamentos e/ou grupos
disciplinares encontram-se em perfeita articulação e enquadram-se nas prioridades constantes no
Projeto Educativo do Agrupamento. Com efeito, constatou-se um cuidado crescente com a
transversalidade das mesmas; houve uma grande participação dos alunos e um empenho dos
docentes na promoção e na realização das atividades.

Divulgação
O Agrupamento divulga todas as atividades em espaços/locais próprios (placards) nas
diferentes escolas, permitindo que os professores, os alunos, os assistentes operacionais e os pais e
encarregados de educação tomem conhecimento das mesmas. Uma outra forma de divulgação é
feita através do correio eletrónico do agrupamento. Carece de divulgação das mesmas na página
eletrónica do agrupamento e nas redes sociais (ex. Facebook).
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Cumprimento
No ano letivo 2016/2017 foram realizadas 209 atividades de diferentes tipologias,
nomeadamente visitas de estudo, efemérides, eventos curriculares disciplinares.
De uma forma geral, todas as atividades atingiram os objetivos planeados no PAA,
constituindo para os destinatários uma inquestionável mais-valia.
Apreciação global
No que diz respeito à avaliação efetuada pelos proponentes das atividades, ela tem assumido
um pendor muito positivo. Com efeito, a consecução das diferentes atividades tem servido de
sobremaneira para a formação integral dos alunos.
Ainda não foi possível implementar um mecanismo de avaliação das atividades por parte dos
destinatários das atividades.
Atendendo aos dados recolhidos apresentam-se, no Quadro 16, os juízos de valores
produzidos pela equipa para cada um dos critérios definidos no referencial.
Quadro 16. Avaliação do plano anual de atividades
Critérios
Adequação
Divulgação
Cumprimento

Apreciação
global

Indicadores
As atividades /projetos estão enquadradas nas áreas
prioritárias do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA).
- A escola divulga, diferentes locais, as atividades
desenvolvidas e a desenvolver.
- Os objetivos das diferentes atividades / projetos
desenvolvidos foram alcançados.
- A taxa de realização das atividades planificadas é
superior a 98%.
- A avaliação realizada pelos destinatários das atividades é
positiva.
- A avaliação realizada pelos proponentes das atividades é
positiva.

Verifica-se

VERIFICA-SE

Verifica-se
parcialmente

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE

Verifica-se
VERIFICA-SE
Verifica-se
VERIFICA-SE
Verifica-se

2.2.4. Conclusão
Atendendo aos dados recolhidos, é possível elencar alguns pontos fortes e a melhorar.
PONTOS FORTES
•

Avaliação positiva das atividades por parte dos proponentes.

•

Elevada taxa de realização das atividades.

PONTOS A MELHORAR
•

Necessidade de um mecanismo de avaliação das atividades por parte dos destinatários
das mesmas.

•

Pouca rentabilização da página eletrónica e do Facebook do agrupamento para
divulgação das atividades.
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2.3. Escola de todos para todos

2.3.1. Referencial
Elemento constitutivo
Apoio pedagógico personalizado aos
alunos com NEE em contexto de sala
de aula.

Critérios

Indicadores

Adequação

- O apoio disponibilizado adequa-se às necessidades
específicas do aluno.

Eficácia

- As taxas de sucesso são superiores a 98% em todas as
disciplinas.

O apoio pedagógico personalizado aos alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE)
em contexto de sala de aula foi uma medida que implementada no ano letivo 2016/2017, no âmbito
do Plano de Ação Estratégica do agrupamento (PNPSE).

2.3.2. Metodologia

2.3.2.1. Participantes
Responderam ao questionário 11 professores cujos alunos enquadrados na Educação
Especial (DL 3/2008, de 7 de janeiro) beneficiaram de apoio do professor de Educação Especial em
sala de aula.

2.3.2.2. Medidas
Para a recolha de dados foi utilizado um questionário com oito perguntas de resposta
fechada e duas perguntas de resposta aberta (aspetos positivos e a melhorar). Com o questionário
pretendia-se perceber de que modo o apoio pedagógico em sala de aula por parte do professor de
Educação Especial contribuiu para a melhoria da aprendizagem dos conteúdos da disciplina, do
comportamento e da atenção/concentração do aluno, assim como para a realização das tarefas
propostas em sala de aula. Foram igualmente questionados acerca da recetividade dos alunos com
NEE, mas também dos restantes alunos, para a concretização deste apoio; acerca da existência, ou
não, de articulação entre os professores envolvidos e, por fim, acerca da pertinência da continuidade
desta medida no próximo ano letivo.
Para além do questionário, procedeu-se ao levantamento dos resultados escolares dos
alunos que beneficiaram desta medida.
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2.3.2.3. Procedimentos
Após a elaboração do questionário de recolha de dados, este foi enviado para os
professores por correio eletrónico institucional, para ser preenchido em suporte digital. O
preenchimento do questionário decorreu durante o mês de junho. Aos participantes foram
garantidos a confidencialidade e o anonimato. No final do ano letivo, procedeu-se à consulta dos
resultados escolares dos alunos.

2.3.3. Resultados

No Quadro 17 apresenta-se o número de alunos que usufruíram de apoio pedagógico
personalizado por ano de escolaridade, as medidas educativas, as disciplinas envolvidas e respetivos
tempos letivos.

Quadro 17. Alunos com NEE que usufruíram de apoio pedagógico personalizado em contexto de sala de aula.

Ano de escolaridade
5.º ano
6.º ano
7.º ano
8.º ano
9.º ano

n.º
alunos
5
4
4
2
2

Medidas educativas
(DL 3/2008)
CEI
ACI
1
4
2
2
0
4
2
0
0
2

Disciplinas envolvidas

N.º tempos letivos por
disciplina

CN, HGP, MAT
PORT, INGL, CN, MAT
GEO, HIST, CFQ
GEO
PORT, MAT

1
1
1
1
2

Legenda: CEI – currículo especifico individual | ACI – Adequações curriculares individuais

Da análise do quadro, verifica-se que o mesmo contempla alunos de todos os anos de
escolaridade do 2.º e do 3.º ciclo (9 alunos do 2.º ciclo e 8 alunos do 3.º ciclo); abrange alunos mais
alunos que beneficiam da medida Adequações Curriculares Individuais; envolve várias disciplinas, as
quais foram definidas em função das necessidades educacionais dos alunos.

Adequação
O Gráfico 37 apresenta as respostas dos professores ao questionário permitindo
compreender a adequação do apoio disponibilizado às necessidades dos alunos (cf. critério definido
no referencial).
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Gráfico 37. Respostas dos professores ao questionário

Da análise do gráfico, verifica-se que a generalidade dos professores avalia como positivo ou
reconhece o contributo do apoio pedagógico em sala de aula por parte dos professores de Educação
Especial para a realização das tarefas propostas nesse mesmo contexto (100% entre os que
responderam concordo ou concordo completamente), mas também o seu contributo para a melhoria
das aprendizagens e da atenção/concentração (com percentagens afirmativas na ordem dos 91%) e,
por isso, todos estão de acordo com a continuidade desta medida no próximo ano letivo.
Com resultados positivos, mas menos consensuais, está o contributo desta medida para a
melhoria do comportamento dos alunos (27% dos inquiridos considera que não se registaram
melhorias neste domínio).
Cerca de 18% dos professores considera que os alunos com NEE envolvidos não estão muito
recetivos à concretização deste apoio, percentagem que é muito semelhante relativamente à
recetividade dos restantes alunos para a concretização deste apoio.
No que diz respeito à articulação, a maioria dos professores (63,7%) considera que há
articulação entre os professores (da disciplina e da Educação Especial) no que diz respeito às
estratégias e às atividades a desenvolver, mas 9,1% admite que não há qualquer articulação e 27,3%
não tem opinião formada.
Sobre os aspetos positivos apontados pelos professores, alguns referiram que esta medida
“permitiu que efetivamente os alunos acompanhassem os conteúdos em sintonia com a turma”;
também foi referido que “os alunos sentem-se mais seguros e confiantes na realização das tarefas”;
e ainda que “o trabalho com a turma em geral é mais produtivo e eficaz e o aluno da educação
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especial está mais focado com o trabalho em sala de aula”. Como aspeto a melhorar foi referida a
necessidade de “melhorar a articulação entre professores”.

Eficácia
Procedeu-se à análise dos resultados escolares destes alunos nas disciplinas nas quais
usufruíram deste apoio. Considerando os resultados nestas disciplinas, verifica-se uma taxa de
sucesso positiva (90,5%), ainda que aquém da meta estabelecida no referencial (98%). Relativamente
à qualidade das aprendizagens, o valor da média dos resultados nestas disciplinas foi de 3,2.

Considerando os resultados obtidos na avaliação desta medida apresentam-se, no Quadro
18, os juízos de valores produzidos pela equipa para cada um dos critérios definidos no referencial.

Quadro 18. Avaliação da medida apoio pedagógico personalizada aos alunos NEE em sala de aula
Critérios

Indicadores

Adequação

- O apoio disponibilizado adequa-se às necessidades
específicas do aluno.

Eficácia

- As taxas de sucesso são superiores a 98% em todas as
disciplinas.

Verifica-se

VERIFICA-SE

Não se verifica

NÃO SE VERIFICA

2.3.4. Conclusão
A partir dos dados recolhidos, é possível apontar alguns aspetos positivos e a melhorar na
implementação desta medida.

PONTOS FORTES
•

Contributo do apoio para a melhoria das aprendizagens dos alunos NEE.

•

Promoção da inclusão do aluno, ao permitir uma maior participação do aluno em
contexto sala de aula.

•

Adequação do apoio prestado às necessidades específicas dos alunos.

•

Elevada taxa de sucesso nas disciplinas envolvidas na medida.

PONTOS A MELHORAR
•

Articulação entre os professores titulares da disciplina e os professores da educação
especial, na planificação e definição de estratégias, atividades e materiais.
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3. Desenvolvimento curricular

3.1. Escola como lugar de aprendizagem dos alunos

3.1.1. Medidas de promoção do sucesso escolar

3.1.1.1. Referencial
Elemento constitutivo
Medidas de promoção do
sucesso
escolar
(apoios
educativos, sala de estudo,
clubes)

Critérios
Participação

Apreciação
global
Eficácia
Qualidade

Indicadores
- A taxa de frequência da sala de estudo é superior a 25% do total de alunos
que frequentam a escola.
- A taxa de frequência dos clubes é superior a 5% do total de alunos que
frequentam a escola.
- A taxa de assiduidade dos alunos aos apoios educativos é superior a 95%.
- A avaliação dos alunos nos diferentes parâmetros (interesse/empenho,
comportamento, atenção/concentração) é positiva (avaliações qualitativas
de suficiente, bom e muito bom)
- As taxas de sucesso dos alunos são superiores a 98% em todas as
disciplinas.
- As médias das classificações das diferentes disciplinas são superiores em
relação aos resultados do ano letivo anterior.

3.1.1.2. Metodologia
Para a recolha de dados foram construídas em suporte digital grelhas de monitorização. Com
recurso a estas grelhas, os professores, responsáveis pelas medidas, registaram os dados de
frequência dos alunos, uma avaliação do desempenho dos alunos e os resultados escolares. Estes
dados começaram a ser recolhidos no ano letivo 2014/2015, ainda que as grelhas de monitorização
tenham sofrido alterações para se ajustarem às necessidades. No final de cada período letivo, a
Comissão elaborou um relatório com os dados recolhidos relativamente a cada uma das medidas de
promoção do sucesso escolar (apoios educativos, clubes e sala de estudo), o qual foi analisado em
reunião de Conselho Pedagógico, no sentido de perceber o seu funcionamento e avaliar a sua
eficácia, tendo em vista a melhoria da sua implementação.

3.1.1.3. Resultados
Os resultados que se apresentam foram organizados em função dos critérios definidos no
referencial. Optou-se por apresentar os principais resultados relativamente ao funcionamento da
sala de estudo, apoios educativos e clubes em funcionamento no agrupamento, desde o ano letivo
2014/2015. Nos relatórios elaborados no final de cada período letivo encontram-se dados mais
detalhados relativamente a cada uma destas medidas.

54

Relatório de Avaliação Interna

Julho 2017

Participação

Nos quadros que se seguem apresentam-se o número de alunos que frequentaram cada uma
das medidas de promoção do sucesso escolar, em função do período e ano letivos.

Quadro 19. Número de alunos que frequentaram a sala de estudo
SALA DE ESTUDO
Ano letivo
2014/2015

Período
letivo
1.º
2.º
3.º
1.º
2.º

2015/2016
3.º
1.º

2.º
2016/2017
3.º

N.º de alunos

Propostos pelo CT
Iniciativa própria
Propostos pelo CT
Iniciativa própria
Propostos pelo CT
Iniciativa própria
Outras situações
Propostos pelo CT
Iniciativa própria
Outras situações
Propostos pelo CT
Iniciativa própria
Outras situações

119
361
193
234
154
135
157
138
39
73
106
76
138
76
88
72
141

N.º de alunos AEPAS4
659

612

609

Da análise do quadro verifica-se uma elevada taxa de frequência dos alunos na sala de
estudo, sendo esta superior à meta estabelecida (superior a 25% do total de alunos que frequentam
a escola).

4

Refere-se ao número de alunos matriculados nos 2.º e 3.º ciclos. Não são contemplados os alunos a
frequentar o 1.º ciclo do agrupamento, atendendo a que a sala de estudo funciona exclusivamente para os
alunos destes ciclos de ensino.
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Quadro 20. Número de alunos que frequentaram os clubes
CLUBES
Ano letivo

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Clubes
Ciência na Escola
Ateliê de Teatro
Clube Europeu
Clube de Línguas
Clube de História
Clube de Matemática
Desporto Escolar
Projeto Mais Desporto
Oficina de Artes
Ciência na Escola
Ateliê de Teatro
Clube de Línguas
Clube de História
Desporto Escolar
Projeto Mais Desporto
Oficina de Artes
Ciência na Escola
Ateliê de Teatro
Clube de Línguas
Clube de História
Desporto Escolar
Projeto Mais Desporto
Oficina de Artes

1P
32
9
54
20
9
24
27
115
22
53
11
23
21
104
93
47
36
4
69
1
138
44
26

2P
48
15
16
36
36
4
91
106
59
47
11
22
16
121
72
80
22
4
50
9
109
53
23

3P
44
15
26
36
50
9
74
104
49
45
11
24
21
106
73
87
26
4
46
12
100
20
23

Constata-se que a frequência dos clubes em funcionamento no agrupamento é elevada, em
especial do Desporto Escolar e Projeto Mais Desporto, onde se regista um elevado número de alunos
nos diferentes anos letivos considerados. Considerando cada clube isoladamente, verifica-se que a
meta estabelecida (taxa de frequência superior a 5% do total de alunos que frequentam a escola) foi
superada na maioria dos clubes, com exceção do Ateliê de Teatro (tendo em conta a sua
especificidade funciona com poucos alunos), clube de História (nos anos letivos 2015/2016), Clube de
Línguas (ano letivo 2015/2016) e Oficina de Artes (ano letivo 2016/2017).
Quadro 21. Número de alunos que frequentaram os apoios educativos
APOIOS EDUCATIVOS
Anos letivos

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Períodos letivos
1.º Período
2.º Período
3.º Período
1.º Período
2.º Período
3.º Período
1.º Período
2.º Período
3.º Período

1CEB
n
115
113
111
117
106
95
88
81
80

Ciclo de ensino
2/3CEB
n
774
813
803
607
684
685
639
682
630

F
334
335
312
245
345
290
327
274
211

Legenda: n - n.º de alunos que usufruíram de apoio educativo | F – n.º de faltas registadas
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Relativamente aos alunos que frequentaram os apoios educativos, constata-se uma
diminuição dos alunos no 1.º ciclo ao longo dos anos letivos. Regista-se um elevado número de faltas
nos 2.º e 3.º ciclos, ainda que esse número diminuía ao longo dos anos letivos.

Apreciação global
A avaliação dos alunos nos diferentes parâmetros considerados nas diferentes medidas
(interesse/empenho, comportamento, atenção/concentração) recai maioritariamente nas menções
qualitativas de ‘Bom’ e ‘Muito Bom’. As avaliações de ‘Insuficiente’ são residuais (cf. relatórios
elaborados no final de cada período letivo).

Eficácia
As taxas de sucesso apresentadas circunscrevem-se aos alunos que frequentaram os apoios
educativos (cf. Quadro 23) e os clubes (cf. Quadro 22). No caso dos clubes, apenas a partir do ano
letivo 2015/2016 é que foi efetuada a monitorização dos resultados escolares dos alunos nas
disciplinas diretamente associadas ao clube. Não foram monitorizados os resultados escolares dos
alunos que frequentaram a sala de estudo.
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Quadro 22. Taxas de sucesso dos alunos que frequentaram os clubes
Disciplinas
Período letivo

PORT
1P

2P

ING
3P

1P

2P

HGP
3P

1P

2P

HIST
3P

1P

2P

CN
3P

EDF
2P

3P

Desporto Escolar

-

99,2

99,1

Projeto Mais
Desporto

-

100,0

100,0

Clube de Línguas

-

100,0

2P

3P

1P

2P

3P

-

97,7

97,8

-

84,6

100,0

EV

1P

Ciência na Escola
Ano letivo 2015/2016

CFQ

1P

-

100,0

100,0

-

100,0

Ano letivo 2016/2017

Ciência na Escola

Clube de História

100,0
93,9

100,0

91,0

89,6

3P

1P

2P

3P

-

100,0

100,0

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Oficina de Artes

90,6

2P

100,0

Clube de História

Clube de Línguas

ET

1P

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

95,6
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Desporto Escolar

99,1

100,0

100,0

Projeto Mais
Desporto

100,0

100,0

100,0

Oficina de Artes

Da análise das taxas de sucesso, verifica-se que na quase totalidade das disciplinas os alunos superaram a meta definida (taxas de sucesso
superiores a 98%), com exceção de Inglês (no ano letivo 2016/2017).

Quadro 23. Taxas de sucesso dos alunos que frequentaram os apoios educativos
Disciplina
PORT

MAT

INGL

FRANC

HGP

Ano
1.º ano
2.º ano
3.º ano
4.º ano
5.º ano
6.º ano
7.º ano
8.º ano
9.º ano
1.º ano
2.º ano
3.º ano
4.º ano
5.º ano
6.º ano
7.º ano
8.º ano
9.º ano
5.º ano
6.º ano
7.º ano
8.º ano
9.º ano
7.º ano
8.º ano
9.º ano
5.º ano
6.º ano

2014/2015
86,4
60,9
74,3
89,3
63,0
82,1
42,5
60,6
82,0
86,4
54,2
61,8
89,3
55,8
50,0
45,6
42,2
32,9
81,8
46,9
59,2
76,7
71,1
100,0
100,0
90,9
100,0

2015/2016
90,5
100,0
100,0
93,1
93,5
76,9
24,3
56,3
54,8
94,7
90,5
85,7
65,5
91,4
77,1
20,5
29,7
34,2
80,0
64,9
36,8
59,4
85,7
80,0
100,0
100,0
-

2016/2017
29,4
66,7
90,0
84,2
59,4
100,0
68,4
63,2
46,3
41,2
70,8
65,0
73,7
58,3
82,4
48,6
31,7
22,2
45,5
83,3
70,0
87,5
66,7
100,0

Da análise do quadro verifica-se que na maioria das disciplinas nos diferentes anos de
escolaridade não foi atingida a meta definida (taxas de sucesso superiores a 98%). São exceção as
disciplinas de História e Geografia de Portugal; Francês, nos 7.º e 8.º anos (ano letivo 2014/2015), no
9.º ano (ano letivo 2016/2017); Português, nos 2.º e 3.º anos (ano letivo 2015/2016), no 6.º ano (ano
letivo 2016/2017).

Qualidade

As médias apresentadas circunscrevem-se aos alunos que frequentaram os apoios educativos (cf. Quadro 25) e os clubes (cf. Quadro 24). No caso
dos clubes, apenas a partir do ano letivo 2015/2016 é que foi efetuada a monitorização dos resultados escolares dos alunos nas disciplinas diretamente
associadas ao clube. Não foram monitorizados os resultados escolares dos alunos que frequentaram a sala de estudo.

Quadro 24. Médias dos alunos que frequentaram os clubes
Disciplinas
Período letivo

PORT
1P

2P

ING
3P

1P

2P

HGP
3P

1P

2P

HIST
3P

1P

2P

CN
3P

Ano letivo 2015/2016

EDF
2P

3P

Projeto Mais
Desporto

-

3,7

3,8

Oficina de Artes

-

3,9

4,1

Desporto Escolar

3,9

3,9

4,0

Projeto Mais
Desporto

3,5

3,6

3,8

Clube de Línguas

-

4,0

2P

3P

1P

2P

3P

-

3,7

3,8

-

3,0

3,1

EV

1P

Ciência na Escola

ET

1P

2P

3P

1P

2P

3P

-

3,6

3,8

-

3,8

4,0

4,0

3,6

3,8

3,4

3,8

3,9

4,0

Clube de História

-

3,8

4,0

-

3,8

3,9

Desporto Escolar

Ciência na Escola
Ano letivo 2016/2017

CFQ

1P

Clube de Línguas
Clube de História

3,6
3,3

3,6

3,8

3,5

3,5

3,5

3,8

3,0

3,4

3,9

3,6
2,5

3,3

3,2

3,0

5,0

5,0

Oficina de Artes

Da análise do quadro constata-se que na maioria das disciplinas, as médias alcançadas no presente ano letivo superaram as médias registadas no
ano letivo transato, com exceção de Inglês, Educação Física (no Projeto Mais Desporto) e Educação Tecnológica.

Quadro 25. Médias dos alunos que frequentaram os apoios educativos
Disciplina
PORT

MAT

INGL

FRANC

HGP

Ano
1.º ano
2.º ano
3.º ano
4.º ano
5.º ano
6.º ano
7.º ano
8.º ano
9.º ano
1.º ano
2.º ano
3.º ano
4.º ano
5.º ano
6.º ano
7.º ano
8.º ano
9.º ano
5.º ano
6.º ano
7.º ano
8.º ano
9.º ano
7.º ano
8.º ano
9.º ano
5.º ano
6.º ano

2014/2015
2,9
2,6
2,7
2,9
2,6
2,8
2,4
2,6
2,8
2,9
2,5
2,6
2,9
2,6
2,5
2,5
2,4
2,3
2,8
2,5
2,6
2,8
2,7
3,0
3,0
2,9
3,0

2015/2016
2,9
3,0
3,0
2,9
2,9
2,8
2,2
2,6
2,5
2,9
2,9
2,9
2,7
2,9
2,8
2,2
2,3
2,3
2,8
2,6
2,4
2,6
2,9
2,8
3,0
3,0
-

2016/2017
2,3
2,7
2,9
2,7
2,6
3,2
2,7
2,6
2,5
2,4
2,8
2,7
2,7
2,6
3,0
2,5
2,6
2,2
2,3
3,0
2,8
2,9
2,7
3,4

Da análise do quadro verifica-se que na maioria das disciplinas e anos de escolaridade, as
médias alcançadas superam as registadas no ano letivo anterior.
Considerando os resultados obtidos na avaliação desta medida apresentam-se, no Quadro
26, do os juízos de valores produzidos pela equipa para cada um dos critérios definidos no
referencial.
Quadro 26. Avaliação das medidas de promoção do sucesso escolar
Critérios
Participação

Apreciação
global

Eficácia
Qualidade

Indicadores
- A taxa de frequência da sala de estudo é superior a 25% do
total de alunos que frequentam a escola.
- A taxa de frequência dos clubes é superior a 5% do total de
alunos que frequentam a escola.
- A taxa de assiduidade dos alunos aos apoios educativos é
superior a 95%.
- A avaliação dos alunos nos diferentes parâmetros
(interesse/empenho, comportamento, atenção/concentração)
é positiva (avaliações qualitativas de suficiente, bom e muito
bom)
- As taxas de sucesso dos alunos são superiores a 98% em
todas as disciplinas.
- As médias das classificações das diferentes disciplinas são
superiores em relação aos resultados do ano letivo anterior.

Verifica-se
Verifica-se
parcialmente
Verifica-se
parcialmente

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE

Verifica-se

VERIFICA-SE

Verifica-se
parcialmente
Verifica-se
parcialmente

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE
VERIFICA-SE
PARCIALMENTE
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3.1.1.4. Conclusão
A partir dos dados recolhidos, é possível apontar alguns aspetos positivos e a melhorar na
implementação das medidas de promoção do sucesso escolar.

PONTOS FORTES
•

Elevada participação dos alunos na sala de estudo, quer proposta do conselho de turma
quer por iniciativa própria.

•

Elevada participação dos alunos nos clubes em funcionamento no agrupamento.

•

Apreciação global dos alunos positiva.

•

Resultados escolares positivos dos alunos que participam nos clubes em funcionamento
no agrupamento.

PONTOS A MELHORAR
•

Assiduidade dos alunos propostos para apoios educativos nos 2.º e 3.º ciclos.

•

Resultados escolares dos alunos que frequentam os apoios educativos nos diferentes
ciclos de ensino.

•

Necessidade de desenvolver um mecanismo de avaliação do impacto da sala de estudo
nas aprendizagens escolares.

•

Necessidade de alargar a monitorização a outras medidas de promoção do sucesso
escolar que estão a ser implementadas no agrupamento (ex. apoio tutorial específico,
tutorias).
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3.1.2. Metodologias ativas e experimentais no ensino e nas aprendizagens

3.1.2.1. Referencial
Elemento constitutivo

Critérios

Indicadores

Metodologias
ativas
e
experimentais no ensino e nas
aprendizagens.

Cumprimento

- A taxa de execução de atividades experimentais em sala de aula em
todas as turmas dos diferentes níveis e ciclos encontra-se em
consonância com as planificações.
- As taxas de sucesso dos alunos encontram-se em consonância com as
metas definidas para as disciplinas (Ciências Naturais e Ciências FísicoQuímicas).
- As médias das classificações das disciplinas de Ciências Naturais e
Ciências Físico-Químicas são superiores às registadas no ano letivo
anterior.

Eficácia

Qualidade

3.1.2.2. Metodologia
Para a recolha de dados foram utilizadas as grelhas de monitorização construídas em suporte
digital pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação Interna (CAAI). Com recurso a estas grelhas,
as educadoras de infância, os professores titulares de turma do 1.º ciclo e os professores de Ciências
Naturais e de Ciências Físico Químicas dos 2.º e 3.º ciclos registaram os dados relativamente à
realização de atividades experimentais em cada um dos períodos letivos. O registo contemplava a
data de realização da atividade experimental, a designação, o tipo de atividade (com ou sem
protocolo experimental, demonstração do professor), o ano e a turma e o(s) professor(es)
responsável/responsáveis. Foram ainda consultadas as pautas e as planificações. A monitorização
desta área foi iniciada no ano letivo 2015/2016.

3.1.2.3. Resultados
Os resultados são apresentados em função dos critérios definidos no referencial adotado.
Nos relatórios elaborados no final de cada ano letivo relativamente a esta área encontram-se dados
mais detalhados.

Cumprimento
No Quadro 27 é apresentado o número de atividades experimentais realizadas em cada nível
e ciclo de ensino nos dois anos letivos em que a Comissão procedeu à monitorização das atividades
experimentais no agrupamento.
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Quadro 27. Atividades experimentais por nível e ciclo de ensino
Ano letivo
2015/2016
2016/2017

Pré-escolar
50
36

1.º ciclo
179
283

2.º ciclo
106
135

3.º ciclo
183
164

Verifica-se que nos diferentes ciclos de ensino se regista um aumento do número de
atividades experimentais no ano letivo 2016/2017 em comparação com o ano anterior, com exceção
do pré-escolar, o que se justifica pela redução do número de jardins em funcionamento no
agrupamento. As atividades experimentais do pré-escolar e do 1.º ciclo são realizadas
frequentemente em articulação. Realça-se o facto do aumento significativo das atividades
experimentais no 1.º ciclo se justifica pela medida adotada no agrupamento de coadjuvação ao
professor titular de turma por parte de um professor da área das ciências, que passaram a
desenvolver mensalmente cerca de duas atividades experimentais em todas as turmas e escolas do
1.º ciclo do agrupamento. A execução das atividades experimentais está de acordo com as
planificações efetuadas em cada nível e ciclo de ensino.

Eficácia
A análise da eficácia é efetuada através das taxas de sucesso dos alunos nas disciplinas mais
diretamente associadas às ciências experimentais (Estudo do Meio no 1.º ciclo, Ciências Naturais nos
2.º e 3.º ciclos e Ciências Físico Químicas, no 3.º ciclo) (cf. Quadro 28).

Quadro 28. Taxa de sucesso nas disciplinas associadas às ciências experimentais
Disciplina

ETM

CNA

CFQ

Ano
1.º Ano
2.º Ano
3.º Ano
4.º Ano
5.º Ano
6.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano

Resultados
2015/2016
100,0
99,1
100,0
96,6
100,0
97,6
71,6
98,1
96,2
88,7
88,8
90,0

2016/2017
100,0
95,0
96,6
100,0
99,2
100,0
93,3
85,1
99,1
90,9
99,0
88,8

Metas
96,2
99,6
98,5
98,0
89,0
95,3
91,9
91,2
94,8
81,5
88,9
85,5

Da análise do quadro constata-se que as taxas de sucesso dos alunos se encontram em
consonância com as metas definidas para as diferentes disciplinas na maioria dos anos de
escolaridade, com exceção de Estudo do Meio no 2.º ano (nos dois anos letivos) e no 3.º ano (no ano
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letivo 2016/2017); de Ciências Naturais, no 7.º ano (no ano letivo 2015/2016) e no 8.º ano (no ano
letivo 2016/2017).

Qualidade
A análise da qualidade é efetuada através das médias dos alunos nas disciplinas mais
diretamente associadas às ciências experimentais (Estudo do Meio no 1.º ciclo, Ciências Naturais nos
2.º e 3.º ciclos e Ciências Físico Químicas, no 3.º ciclo) (cf. Quadro 29).

Quadro 29. Médias nas disciplinas associadas às ciências experimentais
Disciplina

ETM

CNA

CFQ

Ano
1.º Ano
2.º Ano
3.º Ano
4.º Ano
5.º Ano
6.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano

Resultados
2015/2016
4,3
4,2
4,1
3,9
4,0
4,0
3,1
3,5
3,5
3,2
3,3
3,3

2016/2017
4,4
3,9
3,9
4,0
3,8
3,7
3,4
3,2
3,4
3,3
3,4
3,3

Apesar de num número substancial de anos de escolaridade as médias das classificações das
disciplinas serem superiores às registadas no ano letivo anterior, ainda se registam médias inferiores
aos do ano letivo transato nas disciplinas de Estudo do Meio (2.º e 3.º ano) e Ciências Naturais (5.º,
6.º, 8.º e 9.º anos).
Considerando os resultados obtidos na avaliação desta medida apresentam-se, no Quadro
30, do os juízos de valores produzidos pela equipa para cada um dos critérios definidos no
referencial.

Quadro 30. Avaliação das metodologias ativas e experimentais no ensino e nas aprendizagens
Critérios

Indicadores

Cumprimento

- A taxa de execução de atividades experimentais em sala de aula
em todas as turmas dos diferentes níveis e ciclos encontra-se em
consonância com as planificações.
- As taxas de sucesso dos alunos encontram-se em consonância
com as metas definidas para as disciplinas (Ciências Naturais e
Ciências Físico-Químicas).
- As médias das classificações das disciplinas de Ciências Naturais
e Ciências Físico-Químicas são superiores às registadas no ano
letivo anterior.

Eficácia

Qualidade

Verifica-se

VERIFICA-SE

Verifica-se
parcialmente

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE

Verifica-se
parcialmente

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE
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3.1.2.4. Conclusão

Atendendo aos dados recolhidos, é possível indicar alguns pontos fortes e a melhorar no âmbito
da dinamização de atividades experimentais.

PONTOS FORTES
•

Elevado número de atividades experimentais realizadas nos diferentes ciclos e níveis de
ensino do agrupamento.

•

Conformidade entre as planificações e a execução de atividades experimentais.

•

Articulação de atividades experimentais entre o pré-escolar e o 1.º ciclo.

•

As atividades experimentais funcionaram como meio de integração e articulação de
conteúdos, mas também como fator de motivação e de maior envolvimento por parte dos
alunos nas unidades temáticas de Estudo do Meio.

•

O impacto positivo da coadjuvação de professores de ciências experimentais no 1.º ciclo, que
contribuiu para elevar a qualidade e a quantidade das atividades experimentais realizadas.

PONTOS A MELHORAR
•

Algumas turmas continuam a não beneficiar de atividades experimentais ou então a
apresentar um número reduzido destas atividades. Verifica-se a necessidade de alargar e
consolidar a sua realização nos vários ciclos.

•

Tornar mais explícito e evidente o processo de avaliação das atividades e dos conteúdos das
Ciências Experimentais, nomeadamente nas provas de avaliação sumativa.
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3.1.3. Práticas de ensino em sala de aula/Processo de avaliação

3.1.3.1. Referencial
Elemento
constitutivo

Critérios
Adequação

Clarificação
Práticas de ensino
em sala de aula

Articulação
Diferenciação
Diversificação

Divulgação
Cumprimento

Processo de
avaliação

Envolvimento

Diversificação

Indicadores
- Os professores utilizam uma linguagem acessível ao nível do desenvolvimento
dos alunos.
- A linguagem utilizada é apropriada aos conteúdos.
- Os professores explicitam os objetivos da aula/atividades
- Os professores orientam o trabalho dos alunos com base em instruções precisas
-Os professores integram as aprendizagens a realizar nas aprendizagens
anteriores
- As metodologias de ensino utilizadas pelos docentes têm em conta as
características e necessidades específicas dos alunos
- Os docentes recorrem na sua prática letiva a recursos diversificados como
estratégia de promoção das aprendizagens
- Os docentes promovem atividades cooperativas de aprendizagem.
- A escola divulga, em diferentes locais, os critérios de avaliação das diferentes
disciplinas.
- Os docentes clarificam os critérios de avaliação adotados.
- Os professores aplicam os critérios de avaliação.
- Os docentes proporcionam informação constante aos alunos sobre o seu
desempenho.
- A escola disponibiliza-se para explicar/clarificar os critérios de avaliação
adotados.
- Os docentes propiciam a participação dos alunos como intervenientes ativos no
processo de ensino.
- Os docentes valorizam a participação dos alunos no processo de ensino.
- Os professores promovem a autoavaliação dos alunos de forma regular e
sistemática
- Os docentes utilizam diferentes técnicas e instrumentos de avaliação.

3.1.3.2. Metodologia

3.1.3.2.1. Participantes
Responderam ao questionário 78 professores distribuídos pelos diferentes ciclos abrangidos
pelo agrupamento (24 do 1.º ciclo, 16 do 2.º ciclo e 38 do 3.º ciclo) e pelos diferentes departamentos
curriculares (24 do Departamento do 1.º ciclo, 18 do Departamento de Línguas, 7 do Departamento
de Ciências Sociais e Humanas, 18 do Departamento de Ciências Exatas e Experimentais, 9 do
Departamento de Expressões). Não foram incluídos os educadores de infância, dada a especificidade
do trabalho que realizam.
Relativamente ao tempo de serviço dos inquiridos, 7 tem menos de 10 anos, 1 tem entre 10 a
15 anos, 29 tem entre 15 e 20 anos e 41 tem mais de 20 anos. No que diz respeito às habilitações
literárias, 75 concluiu a licenciatura e 13 possui mestrado.
Participaram ainda 199 alunos, distribuídos pelos diferentes anos de escolaridade, conforme
consta do Quadro 31. Optou-se por não aplicar o questionário aos alunos dos 1.º e 2.º anos de
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escolaridade, atendendo a que os níveis de desempenho na leitura poderiam condicionar as
respostas dadas.

Quadro 31. Distribuição do número de alunos por ano de escolaridade

3.1.3.2.2.

Ano de escolaridade

n

3.º ano

30

4.ºano

40

5.º ano

34

6.º ano

35

7.º ano

36

8.º ano

15

9.º ano

9

Total

199

Medidas

Para a recolha de dados foram elaborados dois questionários, um dirigido aos alunos e outro
aos professores (cf. anexo). Com os questionários pretendia-se recolher dados sobre os critérios
definidos no referencial adotado. A avaliação de cada item era efetuada com recurso a uma escala de
likert de 5 pontos (nunca, raramente, às vezes, muitas vezes, sempre ou discordo totalmente,
discordo, não tenho opinião, concordo, concordo totalmente).

3.1.3.2.3.

Procedimentos

Os questionários foram aplicados em suporte digital a todos os participantes. No caso dos
professores, o questionário foi enviado para os 101 professores que lecionam no agrupamento
através do correio eletrónico institucional.
Para responder ao questionário foram selecionados sete alunos por turma (números 3, 6, 9,
12, 15, 18, 21). Os alunos do 1.º ciclo responderam ao questionário nas escolas básicas a que
pertencem, sob orientação do professor titular. Por sua vez, os alunos dos 2.º e 3.º ciclos
responderam ao questionário na biblioteca da escola, sob orientação de um elemento da Comissão.

3.1.3.3. Resultados
A apresentação dos resultados é efetuada tendo por base os critérios definidos no referencial
adotado e do grupo inquirido. Neste sentido, apresenta-se primeiramente os resultados relativos aos
questionários dos professores e seguidamente os resultados obtidos da aplicação do questionário
aos alunos.
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PROFESSORES

Práticas de ensino em sala de aula: Adequação e Clarificação
A generalidade dos professores (mais de 90%) afirma que a estruturação das suas aulas é feita
de modo a que o aluno construa o seu conhecimento; os planos de aula são adequados à faixa etária
dos seus alunos, às especificidades da turma e aos diferentes ritmos de aprendizagem. E reajustam
as estratégias planificadas às características e ritmos de aprendizagem das turmas (cf. Gráfico 38).

Gráfico 38. Respostas dos professores às questões relativas à adequação e clarificação das práticas de ensino
em sala de aula

Práticas de ensino em sala de aula: Articulação, diferenciação e diversificação
No Gráfico 39 estão representadas as respostas dos docentes à questão em que lhes era
solicitado que indicassem a frequência com que promoviam determinadas estratégias,
atividades/tarefas – apresentação dos objetivos/atividades da aula, orientação sobre metodologias
de trabalho, resolução de problemas; estratégias de trabalho: debates, trabalhos de grupo,
apresentações orais, trabalhos experimentais, pesquisas, tutorias entre pares, entre outros. As
respostas dos professores variaram entre “Às vezes” e “Sempre”, situando-se, genericamente, de na
menção “Muitas vezes” (mais de 45%). De ressalvar que há um conjunto de atividades que os
professores “Raramente” realizam em sala de aula: atividades de pesquisa em suporte escrito
(30,8%); divisão da turma em grupos de nível (24,4%) e pesquisas na internet (21,8%).
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Gráfico 39. Frequência das estratégias, atividades e tarefas realizadas em sala de aula

O Gráfico 40 representa a frequência com que os professores utilizam em sala de aula
diferentes materiais: manual; livros técnicos; fichas de trabalho e informativas; materiais
manipuláveis; internet/computador; documentos em suporte visual (fotografias, diapositivos, filmes)
e quadro interativo. As respostas dos professores permitem verificar que o manual é o material de
eleição para mais de 80% dos inquiridos, seguido das fichas de trabalho/informativas e documentos
em suporte visual (70,5%) e do computador/internet (64%). No que respeita à utilização do quadro
interativo como recurso de aula, 37,2% afirmam nunca o fazer e 20,5% raramente o fazem; apenas
um professor o utiliza sempre.
Os restantes materiais são utilizados de forma diversificada, a distribuição das respostas dos
inquiridos permite, numa análise mais lata, deduzir que decorrem da própria natureza do ciclo e/ou
da disciplina que lecionam.

Gráfico 40. Frequência de utilização de materiais em sala de aula

Processo de avaliação: Divulgação
Relativamente ao critério de divulgação, verifica-se que os docentes divulgam no início do
ano letivo os critérios de avaliação das disciplinas, definidos em sede de departamento curricular.

Processo de avaliação: Diversificação, Cumprimento e Envolvimento
Na avaliação dos critérios de diversificação, cumprimento e envolvimento no âmbito do
processo de avaliação foi solicitado aos professores a manifestação de concordância/discordância
num conjunto de itens representados no
Gráfico 41.
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As respostas dos professores em todos os itens em consideração, situam-se nas menções de
‘concordo’ e ‘concordo totalmente’, o que indicia a utilização das práticas elencadas em contexto de
sala de aula.

Gráfico 41. Frequência de práticas de avaliação

O Gráfico 42 apresenta a frequência com que os professores utilizam um conjunto de
instrumentos e técnicas de avaliação em sala de aula. Situando a análise nos parâmetros ‘Muitas
vezes’ e ‘Sempre’, verifica-se que a organização dos cadernos diários é, em cerca de 82% dos
inquiridos, o instrumento de avaliação preferido; seguido dos questionários orais (80,5%) e dos
testes/minitestes (75,4%). Em oposição, ou seja, com ocorrência elevada nos parâmetros ‘Nunca’ e
‘Raramente’ encontra-se a utilização dos relatórios das visitas de estudo (49,4%) e de Portefólios
(44,2%) como instrumentos de avaliação.

Gráfico 42. Frequência na utilização de instrumentos e/ou técnicas de avaliação em sala de aula
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ALUNOS

Praticas de ensino em sala de aula: Adequação, Clarificação, Articulação e Diferenciação
Da análise do Gráfico 43 destaca-se, da variedade de respostas, que 88,6% dos alunos
considera que os professores utilizam uma linguagem simples e acessível; 87,9% afirma que os
professores dizem quais são as atividades a desenvolver na aula e 85,9% que as orientações dadas
pelos docentes sobre o trabalho a realizar são precisas e claras. Um dado menos positivo ou uma
tarefa menos realizada é a promoção de tutorias entre os alunos: 21,1% afirma que os professores
utilizam ‘Sempre’ esta estratégias; 27,6% afirmam que é utilizada ‘Às vezes’ e 12,1% que ‘Raramente’
é utilizada. A tarefa que recolhe menos consenso entre os alunos diz respeito à proposta de tarefas
diferenciadas em função das dificuldades dos alunos: 11,6% afirma que os professores ‘Nunca’ o
fazem e 28,6% que ‘Muitas vezes’ o fazem, nos restantes parâmetros os valores variam entre 12,6% e
23,6%, como se pode verificar no gráfico abaixo.

Gráfico 43. Frequência das práticas de ensino em sala de aula identificadas pelos alunos

Sustentadas nos critérios de Adequação, Clarificação e Articulação, as respostas dos alunos
sobre a frequência de práticas de ensino identificadas no Gráfico 44 apontam para uma elevada
diversidade: 47% dos alunos afirma compreender ‘Muitas vezes’ os objetivos das aulas, contudo
26,8% afirma que só os compreende ‘Às vezes’; a realização de trabalhos de pares/grupo; trabalhos
de pesquisa e apresentação oral de trabalhos, para cerca de 33,8% a 30% dos inquiridos, realiza-se
‘Às vezes’, enquanto, entre 25,8% e 31,8%, considera que se realizam ‘Muitas vezes’, contudo, entre
21,7% e 11,6% considera que estes se realizam ‘Raramente’.
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Gráfico 44. Frequência das práticas de ensino em sala de aula identificadas pelos alunos

Praticas de ensino em sala de aula: Diversificação
Relativamente aos recursos privilegiados em sala de aula (critério Diversificação) (cf. Gráfico
45), verifica-se que o manual recolhe 87,4% das respostas nos parâmetros ‘Muitas vezes’ e ‘Sempre’,
seguido das fichas de trabalho e informativas (61,6%). Os restantes recursos obtêm respostas
diversificadas, destaca-se a utilização do quadro interativo que recolhe 55,2% de respostas nos dois
últimos parâmetros, contrariando as afirmações dos professores. Os recursos menos utilizados são
os materiais manipuláveis – 52,8% - afirma que ‘Nunca’ ou ‘Raramente’ são utilizados.

Gráfico 45. Frequência dos recursos utilizados em sala de aula

No Gráfico 46 é apresentado a perceção dos alunos relativamente às aprendizagens
efetuadas decorrentes das práticas de ensino utilizadas pelos professores em sala de aula. Assim,
75,7% dos alunos afirma compreender os conteúdos da unidade didática em estudo; 73,8% identifica
os conteúdos em que tem mais dificuldades; 67,2% sabe o que tem de fazer para superar as suas
dificuldades, contudo, 30,8% só ‘Às vezes’ é que sabe; 64,2% é capaz de aplicar conhecimentos a
novas situações, no entanto, 31,3% ‘Às vezes’ sabe como fazê-lo.
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Gráfico 46. Eficácia das práticas de ensino em sala de aula

Práticas de avaliação: Envolvimento

O Gráfico 47 representa a frequência das respostas dos alunos relativamente às práticas de
avaliação utilizadas pelos professores. As respostas dos alunos situam-se, em percentagem superior
a 68%, em todas as afirmações nos parâmetros ‘Concordo’ e ‘Concordo completamente’. Os valores
negativos mais altos situam-se nos 3,5% ‘Discordo’ na afirmação “Os professores estimulam a tua
reflexão sobre os teus progressos e dificuldades”, seguido, no mesmo parâmetro de 3% na afirmação
“Os professores aceitam as tuas sugestões.”

Gráfico 47. Práticas de avaliação identificadas pelos alunos
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Práticas de avaliação: Cumprimento
Quanto ao critério cumprimento, o Gráfico 48 apresenta a perceção dos alunos
relativamente aos critérios de avaliação apresentados pelo professor no início do ano.
Em relação à clareza da linguagem transmitida, os alunos na maioria (95,5%) consideram que
a linguagem é simples e clara. No que diz respeito à afirmação “permite-te identificar os parâmetros
(itens) mais valorizados regista-se uma concordância na ordem dos 88%.
Gráfico 48. Perceção dos alunos relativamente aos critérios de avaliação

Práticas de avaliação: Diversificação
No que diz respeito aos instrumentos de avaliação utilizados (cf. Gráfico 49), as respostas dos
alunos são diversificadas e percorrem quatro parâmetros: ‘Raramente’, ‘Às vezes’, ‘Muitas vezes’ e
‘Sempre’. No entanto, são explícitos quanto à prevalência do teste/miniteste como instrumento
privilegiado de avaliação com 82,4% de ocorrência, sucedendo-se a organização dos cadernos diários
com 81,4%. A estes dois instrumentos segue-se, com percentagens bastante inferiores, a
apresentação oral de trabalhos com 64,8% e os questionários orais com 63,8%. De referir, que nesta
questão o parâmetro “Às vezes” regista uma seleção por parte dos alunos nunca inferior a 14,0% em
todos os instrumentos/técnicas de avaliação.
Gráfico 49. Frequência dos instrumentos e/ou técnicas de avaliação identificadas pelos alunos
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Considerando os resultados obtidos na avaliação desta medida apresentam-se, no Quadro
32, do os juízos de valores produzidos pela equipa para cada um dos critérios definidos no
referencial.

Quadro 32. Avaliação das práticas de ensino e de avaliação
Critérios
Adequação

Clarificação

Articulação
Diferenciação

Diversificação

Divulgação
Cumprimento

Envolvimento

Diversificação

Indicadores
- Os professores utilizam uma linguagem acessível
ao nível do desenvolvimento dos alunos.
- A linguagem utilizada é apropriada aos
conteúdos.
- Os professores explicitam os objetivos da
aula/atividades
- Os professores orientam o trabalho dos alunos
com base em instruções precisas
-Os professores integram as aprendizagens a
realizar nas aprendizagens anteriores
- As metodologias de ensino utilizadas pelos
docentes têm em conta as características e
necessidades específicas dos alunos
- Os docentes recorrem na sua prática letiva a
recursos diversificados como estratégia de
promoção das aprendizagens
- Os docentes promovem atividades cooperativas
de aprendizagem.
- A escola divulga, em diferentes locais, os critérios
de avaliação das diferentes disciplinas.
- Os docentes clarificam os critérios de avaliação
adotados.
- Os professores aplicam os critérios de avaliação.
- Os docentes proporcionam informação constante
aos alunos sobre o seu desempenho.
- A escola disponibiliza-se para explicar/clarificar os
critérios de avaliação adotados.
- Os docentes propiciam a participação dos alunos
como intervenientes ativos no processo de ensino.
- Os docentes valorizam a participação dos alunos
no processo de ensino.
- Os professores promovem a autoavaliação dos
alunos de forma regular e sistemática
- Os docentes utilizam diferentes técnicas e
instrumentos de avaliação.

Verifica-se
VERIFICA-SE
Verifica-se
Verifica-se
VERIFICA-SE
Verifica-se
Verifica-se

VERIFICA-SE

Verifica-se

VERIFICA-SE

Verifica-se parcialmente

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE

Verifica-se parcialmente
Verifica-se

VERIFICA-SE

Verifica-se
Verifica-se

VERIFICA-SE

Verifica-se
Verifica-se
Verifica-se
VERIFICA-SE
Verifica-se
Verifica-se
Verifica-se parcialmente

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE

3.1.3.4. Conclusão

Da análise efetuada às respostas de professores e alunos ao questionário sobre práticas de
ensino e de avaliação, um conjunto de conclusões se pode retirar, apontando pontos fortes e a
melhorar.
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PONTOS FORTES
•

Adequação e clarificação das práticas de ensino e de avaliação.

•

Avaliação positiva por parte dos alunos e professores dos diferentes parâmetros
analisados.

PONTOS A MELHORAR
•

Necessidade de maior investimento na diversificação de estratégicas e recursos nas
práticas de ensino e de avaliação.

•

Necessidade de contemplar na avaliação/monitorização desta área de outras
metodologias, para além dos instrumentos de autorrelato.
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3.2. Escola como lugar de aprendizagem da restante comunidade educativa

3.2.1. Acompanhamento e supervisão da prática letiva
Considerando o plano de melhoria do agrupamento 2014/2015-2017/2018 resultante do
processo de avaliação externa conduzido pela Inspeção-Geral da Educação no ano letivo 2013/2014,
a Comissão de Acompanhamento e Avaliação Interna passou a monitorizar desde o ano letivo
2014/2015 o acompanhamento e supervisão da prática letiva em sala de aula. A partir dos dados
obtidos desta monitorização, foram efetuadas sugestões de melhoria, no sentido de alcançar as
metas estabelecidas no plano de melhoria. Os dados que se apresentam neste relatório final
reportam-se aos três anos letivos em que foi efetuada a monitorização.

3.2.1.1. Referencial
Elemento
constitutivo
Acompanhamento
e supervisão da
prática letiva

Critérios

Indicadores

Envolvimento

- Existem práticas de supervisão e acompanhamento da prática letiva em sala de
aula em todos os departamentos curriculares

Eficácia

- As práticas de supervisão e acompanhamento da prática letiva em sala de aula
promovem a reflexão e melhorias nas práticas letivas.

3.2.1.2. Metodologia
A supervisão e acompanhamento da prática letiva em sala de aula foi assumida pelo
coordenador de cada departamento. A seleção dos docentes de cada departamento foi realizada de
forma voluntária, de acordo com critérios previamente estabelecidos tendo em vista a consecução
das metas estabelecidas no plano de melhoria.
Após a supervisão, os coordenadores preencheram uma grelha de registo contemplando
diferentes parâmetros, nomeadamente organização, exposição, clima de turma/grupo. Foi ainda
realizada uma apreciação global que contemplou uma reflexão final conjunta. A Comissão de
Acompanhamento e Avaliação Interna (CAAI) assumiu a tarefa de organizar e analisar os dados
recolhidos no final de cada ano letivo.

3.2.1.3. Resultados
Os resultados apresentados estão organizados pelos critérios definidos no referencial
adotado.
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Envolvimento
No Quadro 33 apresenta-se o número de professores envolvidos nesta medida ao longo dos
anos letivos, bem como as respetivas disciplinas.

Quadro 33. Professores envolvidos em supervisão das práticas letivas em sala de aula

Ano letivo
2014/2015
2015/2016
2016/2017

n

PRE
1
2
1

7
13
18

Professores
Departamentos
EE
CSH
CEE
1
1
1
1
2
2
2
3
3

1CEB
1
2
3

LING
1
2
3

EXP
1
2
3

Legenda: PRE – Departamento do pré-escolar | 1CEB – Departamento do 1.º ciclo | EE – Departamento Educação Especial
| CSH – Departamento Ciências Sociais e Humanas | CEE – Departamento Ciências Exatas e Experimentais | LINGDepartamento de Línguas | EXP – Departamento de Expressões.

Verifica-se um aumento do número de professores envolvidos ao longo dos anos letivos,
abrangendo todos os grupos de recrutamento integrados em cada departamento curricular.
Relativamente ao critério envolvimento verifica-se o cumprimento total deste critério,
atendendo a que existem práticas de supervisão e acompanhamento da prática letiva em sala de
aula em todos os departamentos curriculares.
Tendo por base o plano de melhoria elaborado, constata-se o cumprimento das metas
estabelecidas a este nível, a saber: acompanhamento da prática letiva por períodos de 45 minutos
por período em cada ano letivo de: i) no pré-escolar, uma educadora; ii) no 1.º ciclo, quatro
professores (um de cada ano de escolaridade); iii) nos 2.º e 3.º ciclos, um por grupo disciplinar.

Eficácia
No Quadro 34 apresenta-se uma síntese dos dados preenchidos pelos coordenadores de
departamento aquando a realização da supervisão.

Quadro 34. Quadro síntese da grelha de registo
Não Cumpre

Cumpre
pouco/mal

Cumpre

Cumpre
Muito/bem

Cumpre
Totalmente

Não aplicável

Ano letivo 2014/2015
A. ORGANIZAÇÃO
1-Organiza a aula/atividade de maneira que a
relação entre os objetivos e as atividades seja
clara.
2-Usa bem o tempo realçando o que é mais
importante e evitando digressões desnecessárias.
B. EXPOSIÇÃO
1-Expressa-se de forma clara e audível.
2-Tem contacto visual com os alunos/crianças ao
longo da sala.
3-Move-se pela sala e tem uma postura correta.
4-Usa de forma efetiva o quadro, o projetor,
material de apoio, audiovisuais.

0

0

1

1

3

2

0

0

1

1

3

2

0

0

1

0

6

0

0

0

0

1

6

0

0

0

0

0

5

2

0

0

1

0

5

1
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C. CLIMA DE TURMA/GRUPO
1-Manifesta empatia com os alunos/crianças.
2-Mostra entusiasmo pelo assunto e faz os
alunos/crianças a quererem aprender.
3-Encoraja a participação dos alunos/crianças
mantendo a ordem e disciplina sem bloquear a
espontaneidade.
4-Colaboração da turma/grupo com o
professor/educador.
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0

0

0

1

6

0

0

0

0

1

6

0

0

0

1

0

5

0

0

0

0

1

5

0

1

12

1

12

ANO LETIVO 2015/2016
A. ORGANIZAÇÃO
1-Organiza a aula/atividade de maneira que a
relação entre os objetivos e as atividades seja
clara.
2-Usa bem o tempo realçando o que é mais
importante e evitando digressões desnecessárias.
B. EXPOSIÇÃO
1-Expressa-se de forma clara e audível.
2-Tem contacto visual com os alunos/crianças ao
longo da sala.
3-Move-se pela sala e tem uma postura correta.
4-Usa de forma efetiva o quadro, o projetor,
material de apoio, audiovisuais.
C. CLIMA DE TURMA/GRUPO
1-Manifesta empatia com os alunos/crianças.
2-Mostra entusiasmo pelo assunto e faz os
alunos/crianças a quererem aprender.
3-Encoraja a participação dos alunos/crianças
mantendo a ordem e disciplina sem bloquear a
espontaneidade.
4-Colaboração da turma/grupo com o
professor/educador.

1

12

1

12

1

11

1

1

10

2

1

12

1

12
12

1

1

11

1

2

13

3

2

15

1

ANO LETIVO 2016/2017
A. ORGANIZAÇÃO
1-Organiza a aula/atividade de maneira que a
relação entre os objetivos e as atividades seja
clara.
2-Usa bem o tempo realçando o que é mais
importante e evitando digressões desnecessárias.
B. EXPOSIÇÃO
1-Expressa-se de forma clara e audível.
2-Tem contacto visual com os alunos/crianças ao
longo da sala.
3-Move-se pela sala e tem uma postura correta.
4-Usa de forma efetiva o quadro, o projetor,
material de apoio, audiovisuais.
C. CLIMA DE TURMA/GRUPO
1-Manifesta empatia com os alunos/crianças.
2-Mostra entusiasmo pelo assunto e faz os
alunos/crianças a quererem aprender.
3-Encoraja a participação dos alunos/crianças
mantendo a ordem e disciplina sem bloquear a
espontaneidade.
4-Colaboração da turma/grupo com o
professor/educador.

18
18
1

16

1

2

13

3

4

14

3

15

4

14

4

13

1

No que diz respeito à eficácia, a análise do preenchimento das grelhas focaliza a reflexão
sobre as práticas colaborativas. Da leitura do quadro constata-se que a maioria das apreciações
efetuadas recai no “cumpre totalmente” em todos os anos letivos. Destaca-se, ainda, o facto da
maioria dos professores envolvidos na supervisão efetuarem a apreciação final conjunta em que se
destacam: o carácter colaborativo e enriquecedor resultante deste processo, a articulação de
conteúdos, interesse e entusiasmo nas atividades desenvolvidas, motivação/envolvimento nas
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aprendizagens dos alunos, participação ativa professor e do coordenador de departamento, numa
lógica de supervisão colaborativa.

Considerando os resultados obtidos na avaliação desta medida apresentam-se, no Quadro
35, do os juízos de valores produzidos pela equipa para cada um dos critérios definidos no
referencial.

Quadro 35. Avaliação do acompanhamento e supervisão da prática letiva
Critérios
Envolvimento

Eficácia

Indicadores
- Existem práticas de supervisão e acompanhamento da
prática letiva em sala de aula em todos os departamentos
curriculares
- As práticas de supervisão e acompanhamento da prática
letiva em sala de aula promovem a reflexão e melhorias
nas práticas letivas.

3.2.1.4.

Verifica-se

VERIFICA-SE

Verifica-se

VERIFICA-SE

Conclusão

Atendendo aos dados recolhidos é possível apontar alguns pontos fortes e a melhorar:

PONTOS FORTES
• Participação voluntária dos docentes distribuídos por todos os departamentos;
• Aumento gradual do número de docentes envolvidos em cada departamento curricular.
PONTOS A MELHORAR
•

Consolidar a supervisão colaborativa como uma prática sistemática no agrupamento.

•

Promover momentos para reflexão sobre impacto destas práticas na melhoria da qualidade
do ensino e do desenvolvimento profissional do docente.
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3.2.2. Práticas de colaboração entre docentes

3.2.2.1. Referencial
Elemento constitutivo

Critérios

Práticas de colaboração
entre docentes

Colegialidade

Consistência

Focalização no
sucesso

Indicadores
- Os professores intervêm ativamente na tomada de decisões respeitantes
ao desenvolvimento do currículo (grupo, departamento, conselhos de
turma)
- Há comunicação e partilha de objetivos comuns entre os professores
respeitantes ao desenvolvimento do PAA
- Existem práticas de articulação entre docentes de diferentes ciclos de
ensino no que diz respeito ao desenvolvimento do currículo e do PAA
Os professores assumem as decisões de escola ao nível:
- do processo de ensino-aprendizagem (planificação, gestão do currículo,
etc.)
- da avaliação dos alunos (critérios, matrizes, instrumentos, etc.)
- do comportamento dos alunos (definição de regras de sala de aula,
comportamento em visitas de estudo, etc.)
- As equipas de professores desenvolvem estratégias letivas e materiais
que visam o sucesso dos alunos (pedagogia diferenciada, pedagogias
ativas, recursos multimédia)
- As equipas de professores desenvolvem atividades promotoras do
sucesso dos alunos no PAA (integração de atividades, visitas, projetos)

Metodologia
Na base da metodologia adotada esteve a categorização dos indicadores de cada um dos
critérios acima apresentados numa checklist (cf. Quadro 36), a qual orientou a análise dos
documentos selecionados (atas de departamento, atas de subestrutura, atas de conselho de turma
iniciais e intercalares de setembro, outubro e fevereiro do pré-escolar, 1.º, 3.º, 5.º,7.º e 9.º anos). A
seleção destas últimas teve presente a natureza mais reflexiva e flexível dos trabalhos a desenvolver,
uma vez que não possuem carácter avaliativo.
Na construção das categorias, a Comissão apoiou-se na investigação realizada no domínio do
desenvolvimento curricular, as práticas de colaboração de docentes e espaços de colegialidade.

Quadro 36. Checklist de verificação dos critérios do referencial
Critério: COLEGIALIDADE
Contextos de colaboração
1)

Departamento

Subestrutura

1.º

3.º

5.º

7.º

9.º

Tomada de decisão sobre o desenvolvimento do
currículo:
- operacionalização dos objetivos e experiências de
aprendizagem em função da escola, do ciclo, do ano e
da turma;
- escolha da disciplina oferta da escolar;
- distribuição da carga horária de algumas disciplinas
(crédito escolar).

2)

Comunicação/partilha
de
objetivos
no
desenvolvimento do PAA: em função do ciclo, ano de
escolaridade.
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Articulação entre os diferentes ciclos da
operacionalização dos objetivos e experiências de
aprendizagem (contextualização interdisciplinar do
currículo); das atividades do PAA.

Critério: CONSISTÊNCIA
1)

Decisões sobre o processo de ensino-aprendizagem:
i) Planificação anual e trimestral: Conteúdos;
estratégias; atividades; calendarização.
ii) Avaliação:
instrumentos.

Modalidades;

critérios

específicos;

2)

Definição de regras de atuação no respeita aos
comportamentos esperados: sala de aula e outros
espaços da escola; saídas da escola.
Critério: FOCALIZAÇÃO NO SUCESSO
1)

Organização de equipas para desenvolver
estratégias/atividades e materiais diferenciadores
(pedagogia diferenciada, pedagogias ativas, recursos
multimédia)

2)

Desenvolvimento de atividades promotoras de
sucesso: projetos; visitas de estudo; atividades.

Resultados
Os resultados são apresentados tendo em conta os três critérios, respetivos indicadores e
categorias definidas a partir dos mesmos e a sua referência nas atas de departamento, subestrutura
e conselho de turma.

Colegialidade
No que respeita ao critério de colegialidade, a categoria - operacionalização dos objetivos e
experiências de aprendizagem em função da escola, do ciclo, do ano e da turma – encontra-se
referida nas atas de subestrutura do Departamento de Ciências Exatas e Experimentais; subestrutura
do Departamento de Línguas; e no conselho de turma inicial do 5.º ano. A categoria Comunicação/partilha de objetivos no desenvolvimento do PAA: em função do ciclo, ano de
escolaridade – cuja ocorrência se encontra em apenas duas atas: subestrutura do Departamento de
Ciências Exatas e Experimentais e Departamento de Línguas.
A categoria – Articulação entre os diferentes ciclos da operacionalização dos objetivos e
experiências de aprendizagem (contextualização interdisciplinar do currículo); das atividades do
PAA – encontra-se referida em ata do departamento de Ciências Sociais e Humanas; em ata de
subestrutura do primeiro ciclo, numa subestrutura do Departamento de Ciências Exatas e
Experimentais e numa subestrutura do Departamento de Línguas.
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Consistência
O critério de consistência regista, igualmente, ocorrências muito reduzidas, a saber: a
categoria sobre as decisões sobre o processo de ensino-aprendizagem: i) Planificação anual e
trimestral: Conteúdos; estratégias; atividades; calendarização, é mencionada nas atas de
Departamento do ensino pré-escolar; no primeiro ciclo; em atas de subestrutura dos departamentos
de Ciências Exatas e Experimentais, de Línguas e de Expressões. A segunda parte desta categoria - ii)
Avaliação: Modalidades; critérios específicos; instrumento – encontra-se apenas no departamento do
ensino pré-escolar e em ata de uma subestrutura do Departamento de Expressões. A categoria dois
respeitante à Definição de regras de atuação no respeita aos comportamentos esperados: sala de
aula e outros espaços da escola; saídas da escola encontra-se referida apenas em ata do
Departamento do primeiro ciclo e na ata inicial dos conselhos de turma do quinto ano.

Focalização no sucesso
O critério focalização no sucesso que se encontra dividido em duas categorias: Organização de
equipas para desenvolver estratégias/atividades e materiais diferenciadores (pedagogia
diferenciada, pedagogias ativas, recursos multimédia) e Desenvolvimento de atividades
promotoras de sucesso: projetos; visitas de estudo; atividades. Estas categorias apresentam, à
semelhança das anteriores, poucas referências nos documentos em análise. A primeira categoria
encontra-se em ata de subestrutura dos Departamentos de Ciências Sociais e Humanas; subestrutura
do Departamento de Ciências Exatas e Experimentais; subestrutura do Departamento de Línguas e
nas reuniões de Conselho de Turma do quinto ano. A categoria Desenvolvimento de atividades
promotoras de sucesso: projetos; visitas de estudo; atividades encontra-se em ata do
Departamento do ensino pré-escolar, em ata de subestrutura do Departamento de Línguas e de
subestrutura do Departamento de Expressões e nas reuniões de Conselho de Turma do sétimo ano.

Considerando os resultados obtidos na avaliação desta medida, apresentam-se, no Quadro
37, os juízos de valores produzidos pela equipa para cada um dos critérios definidos no referencial.

Quadro 37. Avaliação das práticas de colaboração entre docentes
Critérios

Indicadores

Colegialidade

- Os professores intervêm ativamente na tomada de decisões
respeitantes ao desenvolvimento do currículo (grupo,
departamento, conselhos de turma)
- Há comunicação e partilha de objetivos comuns entre os
professores respeitantes ao desenvolvimento do PAA
- Existem práticas de articulação entre docentes de diferentes
ciclos de ensino no que diz respeito ao desenvolvimento do
currículo e do PAA

Verifica-se
parcialmente
Verifica-se
parcialmente

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE

Verifica-se
parcialmente

85

Relatório de Avaliação Interna

Consistência

Focalização
no sucesso

Os professores assumem as decisões de escola ao nível:
- do processo de ensino-aprendizagem (planificação, gestão do
currículo, etc.)
- da avaliação dos alunos (critérios, matrizes, instrumentos, etc.)
- do comportamento dos alunos (definição de regras de sala de
aula, comportamento em visitas de estudo, etc.)
- As equipas de professores desenvolvem estratégias letivas e
materiais que visam o sucesso dos alunos (pedagogia
diferenciada, pedagogias ativas, recursos multimédia)
- As equipas de professores desenvolvem atividades promotoras
do sucesso dos alunos no PAA (integração de atividades, visitas,
projetos)

Julho 2017

Verifica-se
parcialmente
Verifica-se
parcialmente
Verifica-se
parcialmente
Verifica-se
parcialmente
Verifica-se
parcialmente

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE

3.2.2.2. Conclusão
Dos resultados acima apresentados, algumas conclusões se impõem decorrentes da análise
efetuada:
As atas de Departamento refletem uma dinâmica centrada na transmissão de informações,

•

essencialmente da reunião de Conselho Pedagógico, e pouco centrada em práticas de
reflexão e tomadas de decisão.
As decisões de carácter científico-pedagógico, quando as há, são remetidas para as

•

reuniões de subestrutura;
As atas de subestrutura são muito sucintas e pouco elucidativas do trabalho desenvolvido

•

pelas equipas a que fazem referência;
As atas de Conselho de Turma não refletem a articulação realizada entre os

•

professores/disciplina, quando existe;
As estratégias definidas não variam de ata para ata (seja de subestrutura seja de Conselho

•

de Turma), apesar de os problemas se manterem quer ao nível das aprendizagens quer ao
nível do comportamento;
As atas são pouco especificas em relação às articulações entre os docentes, estratégias

•

pedagógicas em sala de aula, adoção de medidas concertadas de atuação em situações
problemáticas.

Recomendações
Tendo em consideração os resultados obtidos e as respetivas conclusões, a Comissão
apresenta um conjunto de recomendações a considerar:
•

Realização de reuniões (em plenário) de Departamento apenas quando necessário;
substituir por reunião de coordenador com subcoordenadores ou criar outro
procedimento de partilha de informações relevantes para as substruturas;
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Criar mecanismos de transmissão de informações gerais que seja prático e eficaz e que
não exija a realização de reunião em plenário do Departamento, circunscrevendo este
tipo de reuniões a situações em que seja necessário tomar decisões;

•

Criar outro instrumento registo, se as subestruturas entenderem que as atas não
necessitam de ser exaustivas, no que diz respeito às decisões do trabalho colaborativo e
articulado.
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3.2.3. Formação contínua e desenvolvimento profissional

3.2.3.1. Referencial
Critérios

Indicadores

Qualidade do ensino (sala de
aula)

- Os professores orientam a sua formação para o domínio dos conteúdos escolares que
lecionam
- Os professores orientam a sua formação para a utilização dos recursos multimédia em
contexto educativo
- Os professores orientam a sua formação para a resolução de problemas identificados
na comunidade educativa (alunos, turmas, escola, etc.)
- Os professores aceitam propostas de formação/desenvolvimento profissional que
rentabilizam na sua prática docente

Aceitação de desafios (escola)

3.2.3.2. Metodologia
3.2.3.2.1.

Participantes

Da totalidade do corpo docente do agrupamento (108) responderam ao questionário, 53
professores dos diferentes ciclos de ciclo (3 do pré-escolar, 14 do 1.º ciclo, 13 do 2.º ciclo, 23 do 3.º
ciclo) e de dos diferentes departamentos curriculares (3 do Departamento do pré-escolar, 14 do
Departamento do 1.º ciclo, 6 do Departamento de Expressões, 6 do Departamento das Ciências
Sociais e Humanas, 10 do Departamento das Ciências Exatas e Experimentais, 13 do Departamento
de Línguas, 1 do Departamento da Educação Especial).
Relativamente às habilitações literárias dos participantes, a maioria concluiu licenciatura
(79,2%), 1,9% apresenta Doutoramento e os restantes (18,9%) concluiu o Mestrado.
A maioria dos inquiridos (64,2%) apresenta mais de 20 anos de serviço, 32,1% tem entre 11 a
20 anos e 3,8% tem entre 6 a 10 anos. Relativamente ao tempo de serviço, a maioria dos professores
está no agrupamento há menos de 5 anos (24,5%), 20,8% está entre 6 a 10 anos, 11,3% entre 11 e 20
anos e 5,7% encontra-se a lecionar no agrupamento há mais de 20 anos.

3.2.3.2.2.

Medidas

A recolha de dados foi efetuada com recurso a um questionário, elaborado em suporte
digital. O questionário permitia a recolha de informação relativa à formação realizada pelos docentes
nos últimos 4 anos, bem como o conhecimento dos docentes relativamente ao plano de formação do
agrupamento.

3.2.3.2.3.

Procedimentos

Numa primeira fase, a Comissão elaborou o questionário tendo por referência os critérios e
indicadores estabelecidos no referencial. Posteriormente, o questionário foi enviado para todos os
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docentes através do correio eletrónico institucional, sendo garantido o anonimato e
confidencialidade das respostas. O questionário foi preenchido durante o mês de julho de 2017.

3.2.3.3. Resultados
A apresentação dos resultados está organizada de acordo com os domínios contemplados no
questionário.

Ações de formação frequentadas

No Gráfico 50 apresenta-se o número de ações de formação realizadas pelos professores nos
últimos quatro anos. Verifica-se que a maioria dos professores (52,8%) fez entre 3 a 5 ações de
formação e uma percentagem significativa (35,8%) apenas realizou até duas ações de formação.
Apenas uma percentagem residual (11,3%) realizou mais de 6 ações de formação.

Gráfico 50. Número de ações de formação realizadas nos últimos 4 anos

52,8%
35,8%

7,5%

0-2

3-5

6-8

3,8%
9 ou mais

No gráfico que se segue apresenta-se o número de ações de formação frequentadas pelos
docentes que não relevam para a área científica. Constata-se que 35,8% dos docentes indica que
todas as ações de formação realizadas relevam para a área científica. Uma percentagem significativa
de professores fez uma (20,8%) ou duas (20,8%) ações de formação que não relevam para a área
científica.
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Gráfico 51. Número de ações de formação frequentada que não relevam para a área científica
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No Gráfico 52 está representado o número de ações de formação frequentadas que relevam
para a área científica. Verifica-se que apenas 1,9% dos docentes realizaram todas as ações de
formação na área cientifica. Uma percentagem significativa (17,0%) não realizou qualquer ação de
formação na área científica. A maioria (24,5%) realizou duas ações de formação que relevam para a
área científica.

Gráfico 52. Número de ações de formação frequentada que relevam para a área científica
24,5%
18,9%
17,0% 17,0%
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4
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O Gráfico 53 apresenta o número de ações de formação realizadas pelos docentes na área das
tecnologias de informação e comunicação em contexto educativo. Da análise do gráfico conclui-se
que a maioria dos professores (41,5%) não realizou ações de formação nesta área. O máximo de
ações de formação realizadas no domínio das tecnologias de informação e comunicação foram três
(7,5% dos professores).
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Gráfico 53. Número de ações de formação frequentada na área das tecnologias de informação e comunicação
em contexto educativo
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Plano de formação do agrupamento

Relativamente ao plano de formação do agrupamento, a maioria dos inquiridos (96,2%)
declara que conhece este plano.
O Gráfico 54 apresenta o número de ações de formação frequentadas nos últimos 4 anos
pelos professores que se enquadram no plano de formação do agrupamento. A sua análise permitenos concluir que 32,1% dos professores realizou duas ações de formação que constam deste plano;
22,6% não fez qualquer ação de formação deste plano e 22,6% fez uma ação de formação que consta
deste plano. Os restantes realizaram três ou mais ações de formação enquadradas no plano de
formação do agrupamento.

Gráfico 54. Número de ações de formação frequentadas nos últimos 4 anos que constam do plano de formação
do agrupamento
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Avaliação do impacto das ações de formação
Os gráficos que se seguem apresentam a avaliação realizada pelos professores relativamente
ao impacto das ações de formação no seu desenvolvimento profissional e nas práticas pedagógicas
em sala de aula. Os dados dos gráficos indiciam uma perceção por parte dos professores de um
elevado impacto das ações de formação realizadas em todas as áreas consideradas.

Gráfico 55. Avaliação do impacto das ações de formação em diferentes domínios
Os objetivos das ações de formação frequentadas
contribuíram para o seu desenvolvimento profissional
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Motivação
Nos gráficos seguintes apresentam-se os dados relativos às razões que os professores apresentam para realizar as ações de formação. Para além das
elencadas nos gráficos, foi igualmente referida a gratuidade das ações de formação como razão para realizarem ações de formação.
Gráfico 56. Razões justificativas da realização de ações de formação

Considerando os resultados obtidos na avaliação desta medida, apresentam-se, no Quadro
37, os juízos de valores produzidos pela equipa para cada um dos critérios definidos no referencial.

Quadro 38. Avaliação da formação contínua e desenvolvimento profissional
Critérios

Indicadores

Qualidade do ensino (sala
de aula)

- Os professores orientam a sua formação para
o domínio dos conteúdos escolares que
lecionam
- Os professores orientam a sua formação para
a utilização dos recursos multimédia em
contexto educativo
- Os professores orientam a sua formação para
a resolução de problemas identificados na
comunidade educativa (alunos, turmas, escola,
etc.)
- Os professores aceitam propostas de
formação/desenvolvimento profissional que
rentabilizam na sua prática docente

Aceitação
(escola)

de

desafios

Verifica-se parcialmente
VERIFICA-SE
PARCIALMENTE
Não se verifica

Verifica-se parcialmente
-

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE

3.2.3.4. Conclusão

A partir dos dados recolhidos, é possível apontar alguns pontos fortes e a melhorar que se
elencam de seguida.

PONTOS FORTES
Número de ações de formação frequentadas nos últimos 4 anos (situa-se entre as 3 e as
5).
Conhecimento do plano de formação do agrupamento.
Contributo das ações de formação para a melhoria do exercício profissional.
Contributo das ações de formação para a melhoria do desempenho em contexto de sala
de aula.
Contributo das ações de formação para a melhoria do ensino.
Contributo das ações de formação para a melhoria do sucesso educativo dos alunos.

PONTOS A MELHORAR
O número de ações de formação no âmbito das tecnologias de informação e
comunicação.
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4. Relações com o exterior

4.1. Família
No presente relatório apresenta-se uma síntese da avaliação realizada no âmbito das práticas
de colaboração entre a escola e a família, que resultou da aplicação de um questionário aos
pais/encarregados de educação no final do ano letivo 2015/2016. Os dados mais detalhados podem
ser consultados no relatório de monitorização elaborado.

4.1.1. Referencial
Elemento constitutivo

Critérios

Indicadores

Práticas de colaboração entre a
escola e a família

Participação

- A família dos alunos participa nas reuniões de EE no final de cada
período letivo
- A família dos alunos contacta regularmente o professor titular de
turma/diretor de turma
- A família dos alunos participa nas atividades propostas no âmbito
do PAA
- A família dos alunos participa no planeamento e execução de
atividades propostas no âmbito do PAA

Envolvimento

4.1.1.1. Metodologia

4.1.1.1.1.

Participantes

O quadro que se segue apresenta o número de questionários enviados para os encarregados
de educação e o número de encarregados de educação que devolveram o questionário devidamente
preenchido, em função do ciclo de ensino dos educandos.

1.º ciclo
2.º ciclo
3.º ciclo
Total

Quadro 39. Questionários enviados e recebidos por ciclo de ensino dos educandos
Amostra prevista
Questionários recebidos
Taxa de resposta
105
79
75,2%
33
29
87,9%
54
33
61,1%
192
142
74,0%

Constata-se que a taxa de resposta em todos os ciclos de ensino é elevada (superior a 50%). É
no 2.º ciclo que se regista a maior taxa de resposta (87,9%). Em contrapartida, o 3.º ciclo é onde se
regista uma menor taxa de resposta (61,1%).
Os educandos da maioria dos encarregados de educação que responderam ao questionário
encontram-se a frequentar o 1.º ciclo.
Os encarregados de educação que responderam ao questionário tinham idades entre os 19 e
os 58 anos (Média=40,3; DP= 5,8).
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O Quadro 40 representa o grau de parentesco dos participantes em relação aos seus
educandos. Regista-se que a maioria dos encarregados de educação que responderam ao
questionário (74,3%) são mães.

Quadro 40. Grau de parentesco dos participantes
N
%
Pai
34
24,3
Mãe
104
74,3
Outros
2
1,4

4.1.1.1.2.

Medidas

Com o objetivo de recolher informação acerca do envolvimento dos encarregados de
educação na vida escolar dos seus educandos e da sua relação com a escola, foi construído um
questionário dirigido aos encarregados de educação (em anexo).
O questionário foi dividido em quatro partes, englobando questões abertas e fechadas.
A primeira parte contempla uma caracterização sociodemográfica do encarregado de
educação (idade, grau de parentesco, habilitações literárias, situação profissional, ano de
escolaridade do educando).
A segunda parte é composta por questões abertas, em que é solicitado a referência a três
pontos fortes e a melhorar na relação com a escola/diretor de turma/professor titular da turma.
A terceira parte é constituída por dezassete afirmações, em que é resposta é dada a partir de
uma escala de Likert de cinco pontos, desde o “discordo completamente” a “concordo
completamente”. As afirmações remetem para o acompanhamento prestado pelo encarregado de
educação em casa, envolvimento na vida escolar do educando e funcionamento da escola na relação
com os encarregados de educação.
Na última parte foi incluída uma questão aberta para o encarregado de educação apresentar
sugestões para a melhoria do serviço prestado pelo diretor de turma/ professor titular da turma.

4.1.1.1.3.

Procedimentos

Para realizar este estudo, foi construído um questionário, o qual foi preenchido pelos
encarregados de educação no contexto familiar e devolvido em envelope fechado, de modo a
garantir o anonimato e confidencialidade dos dados. A resposta ao questionário foi voluntária.
Optou-se por entregar três questionários por turma, selecionados em função do número de
aluno (números 4, 8 e 12). Os questionários foram entregues e devolvidos através dos alunos.
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4.1.1.2. Resultados
Os resultados que se apresentam encontram-se organizados em função dos itens
contemplados no questionário aplicado. Neste sentido, subdividiu-se os dados em quatro secções, a
saber: envolvimento em casa, envolvimento na escola, pontos fortes e a melhorar na relação com
professor titular/diretor de turma.

Envolvimento em casa
Os gráficos abaixo representam a perceção dos encarregados de educação sobre o
acompanhamento prestado aos seus educandos, no contexto familiar.
Os resultados permitem constatar que o envolvimento é superior no 1.º ciclo, situando-se a
maioria das respostas no item ‘concordo plenamente’. Este acompanhamento vai perdendo
expressão à medida que se progride na escolaridade, situando-se os valores mais baixos no 3.ºCiclo.
Neste ciclo, os encarregados de educação expressam um nível de concordância globalmente mais
baixo no que respeita a todas as situações apresentadas.

Gráfico 57. Perceção dos pais/encarregados de educação sobre o acompanhamento prestado no contexto
familiar
1.º ciclo

2.º ciclo

3.º ciclo

1.º ciclo

2.º ciclo

3.º ciclo
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1
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completamente nem concordo

14
1

Concordo

Concordo
completamente

Perceção dos encarregados de educação dos diferentes ciclos de
ensino relativamente ao item “Converso regularmente com o meu
educando sobre os assuntos relacionados com a sua vida escolar”

2
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15

11

2

Discordo
Nem discordo
completamente nem concordo

Concordo

Concordo
completamente

Perceção dos encarregados de educação dos diferentes ciclos de
ensino relativamente ao item “Acompanho o meu educando no seu
estudo”
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2.º ciclo

3.º ciclo

1.º ciclo

2.º ciclo

3.º ciclo
50
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14
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1

1
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2 2

7

Nem discordo
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19
4
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completamente

Perceção dos encarregados de educação dos diferentes ciclos de
ensino relativamente ao item “verifico a realização dos trabalhos de
casa do meu educando”
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2.º ciclo

1
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1
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completamente
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24
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5

1 3
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3.º ciclo

1.º ciclo
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3.º ciclo
46

30

28

10
1 1 1

1

Discordo
completamente

Discordo

1

17

14
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11

5

Nem discordo
nem concordo

Concordo
completamente

Perceção dos encarregados de educação dos diferentes ciclos de
ensino relativamente ao item “tenho conhecimento das datas de
realização das fichas de avaliação do meu educando”

44

5

14

1
Concordo

Discordo

Concordo
completamente

Perceção dos encarregados de educação dos diferentes ciclos de
ensino relativamente ao item “verifico regularmente a caderneta do
meu educando”

1

2

12 11

11

5

Nem discordo
nem concordo

Concordo

8

Concordo
completamente

Perceção dos encarregados de educação dos diferentes ciclos de
ensino relativamente ao item “incentivo o meu educando a
participar nas atividades, clubes e projetos existentes na escola”

Envolvimento na escola

Os gráficos abaixo apresentados representam a perceção dos encarregados de educação
relativamente a diferentes aspetos da relação entre a escola e a família e do funcionamento da
escola.
A maioria dos encarregados de educação mostra-se satisfeita com a forma como o diretor de
turma

assume

as

suas

funções,

considerando

que

responde

em

tempo

útil

às

questões/preocupações, aborda os assuntos de forma clara e esclarecedora, atendendo de forma
clara e cortês. Destaca-se que apesar de uma percentagem residual de encarregados de educação
considerar o horário do Diretor de Turma desadequado, uma percentagem significativa assinala que
o diretor de turma demonstra disponibilidade para atender noutro horário.
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No que respeita ao horário estabelecido para as reuniões de início do ano letivo e de final de
período, verifica-se um ligeiro aumento dos Encarregados de Educação que discorda com o mesmo,
apesar de a maioria considerar eficaz a realização das reuniões para entrega dos registos de
avaliação nos dias em que são afixadas as pautas.

Gráfico 58. Perceção dos pais/encarregados de educação relativamente ao envolvimento na escola
1.º ciclo
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Perceção dos encarregados de educação dos diferentes ciclos de
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período são realizadas em horário adequado”
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Perceção dos encarregados de educação dos diferentes ciclos de
ensino relativamente ao item “considero eficaz a realização das
reuniões com os encarregados de educação, para entrega dos
registos de avaliação do final de cada período, nos dias em que são
afixadas as respetivas pautas de avaliação”
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2.º ciclo

3.º ciclo
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3.º ciclo

47

56

27
15

15

10
1

1

1

Discordo

3

3

9 10

5
Concordo

Concordo
completamente

Perceção dos encarregados de educação dos diferentes ciclos de
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3.º ciclo

39
28
13 14

9
1

2
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completamente

1

11
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2
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Perceção dos encarregados de educação dos diferentes ciclos de
ensino relativamente ao item “o diretor de turma sugere estratégias
que ajudem no acompanhamento ao meu educando”

Pontos fortes na relação com o professor titular de turma/diretor de turma/escola

Os encarregados de educação apontaram os seguintes pontos fortes:
•

Disponibilidade para atender fora do horário definido.

•

Na relação estabelecida com o diretor de turma, este mostra-se: atencioso, compreensivo,
prestável, preocupado; boa comunicação; simpatia; diálogo.

•

O diretor de turma apoia e colabora com o encarregado de educação.

•

O diretor de turma mostra-se responsável e profissional.

•

O encarregado de educação, especialmente o do 1.º Ciclo, sente que a sua opinião é
valorizada.

Pontos a melhorar na relação com o professor titular de turma/diretor de turma/escola
Os encarregados de educação assinalaram os seguintes pontos a melhorar:
•

Horário de atendimento, especialmente para os encarregados de educação do 3.º ciclo.

•

Informação mais atempada da data dos testes (1.º ciclo).

•

Garantir condições para a privacidade das conversas (1.º ciclo).

Sugestões para a melhoria do serviço prestado

Os encarregados de educação apontaram as seguintes sugestões para melhorar o serviço
prestado pela escola:
•

Horários mais adequados e alargados para atendimento dos pais.
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•

Reuniões de final de período em horário pós laboral (1.º ciclo).

•

Reuniões mais curtas, claras e objetivas.

•

Professores mais atentos ao comportamento dos alunos nos recreios.

•

Criação de férias escolares para quando terminam as aulas.

Julho 2017

A avaliação realizada pela Comissão neste ciclo avaliativo não permitiu, ainda, realizar um
juízo de valor relativamente aos critérios e indicadores estabelecidos no referencial adotado. Neste
sentido, será necessário nos próximos anos letivos criar mecanismos de monitorização que visem
recolher estes dados. Os resultados obtidos na aplicação deste questionário poderá ser um ponto de
partida para a monitorização subsequente.

4.1.1.3. Conclusão
Dos resultados obtidos da aplicação do questionário é possível realçar alguns aspetos, a
saber:
•

O acompanhamento prestado pelos encarregados de educação parece ser superior no 1.º
ciclo.

•

Os encarregados de educação dos alunos de 2.º e 3.º ciclos revelam, através das suas
respostas, um maior afastamento da vida escolar dos seus educandos, que poderá estar
associado a um aumento da complexidade dos conteúdos curriculares e/ou da autonomia
dos alunos.

•

Os encarregados de educação do 1.º ciclo são aqueles que demonstram, de um modo geral,
maior satisfação na sua relação com a escola/professor titular.

Importa salientar o investimento do agrupamento no Projeto de Melhoria de Escola,
promovido pela Associação de Avaliação em Rede, que permitiu desenvolver um mecanismo de
comunicação com os pais/encarregados de educação para transmissão de informação relativa à
avaliação intercalar, o qual tem permitido tornar a comunicação mais clara e eficaz.
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5. Resultados

5.1. Sucesso Académico

A monitorização do sucesso académico foi realizada nos últimos quatro anos letivos com o
apoio de um amigo crítico, no âmbito do Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso Académico
(PAASA), enquadrado na Associação de Projetos de Avaliação em Rede (APAR). Os dados que se
apresentam neste relatório final dizem respeito aos resultados recolhidos nos últimos três anos
letivos, tendo por referência os critérios definidos no referencial. Optou-se por neste relatório
circunscrever os resultados escolares ao 3.º período letivo de cada ano letivo em consideração.
Informações mais detalhadas podem ser consultadas nos relatórios elaborados no final de cada
período letivo, aprovados em reunião de Conselho Pedagógico.

5.1.1. Referencial
Elemento
constitutivo

Resultados
escolares internos

Critérios

Indicadores

Eficácia
interna

- As taxas de sucesso das diferentes disciplinas estão em consonância com as
metas definidas.
- As médias das classificações das diferentes disciplinas são superiores às
registadas no ano letivo anterior.
- As taxas de transição/conclusão por ano de escolaridade são superiores ao ano
letivo anterior.
.As taxas de transição/conclusão com sucesso perfeito melhoraram relativamente
ao ano letivo anterior.
- As taxas de sucesso alcançadas na avaliação externa dos alunos (provas nacionais
de Português e Matemática) estão em consonância com as metas definidas.
- As taxas de sucesso alcançadas na avaliação externa dos alunos (provas nacionais
de Português e de Matemática) são superiores às das taxas de sucesso nacional.
- As médias alcançadas na avaliação externa (provas nacionais de Português e de
Matemática) são superiores às registadas no ano letivo anterior.
- As médias alcançadas na avaliação externa (provas nacionais de Português e de
Matemática) são superiores à média nacional.
- As taxas de sucesso interno e as taxas de sucesso externo nas disciplinas de
Português e Matemática possuem uma diferença num intervalo de 15%
- As médias das classificações internas e as médias de classificações externas nas
disciplinas de Português e Matemática possuem uma diferença num intervalo de 1
(nível).

Qualidade
interna

Eficácia
externa

Resultados
escolares externos

Qualidade
externa

Coerência

Absentismo
abandono

e

Cumprimento

- Os alunos inscritos concluem o ano letivo.

5.1.1.1. Metodologia
Para a recolha dos dados em cada período letivo, a Comissão distribuiu junto dos diretores
de turma um ficheiro em Excel para ser preenchido nos Conselhos de Turma de final de período. Foi
por intermédio desse ficheiro que os diretores de turma recolheram os dados relativos aos
resultados académicos internos dos alunos das suas respetivas turmas. Posteriormente, os diretores
de turma enviaram por correio eletrónico o ficheiro preenchido à equipa, a qual assumiu a tarefa de
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os organizar e enviar à Equipa de Coordenação PAASA para calcular as percentagens de alunos
avaliados (total e por disciplina), a percentagem de alunos com níveis iguais ou superiores a três
(taxa de sucesso), as médias alcançadas pelos alunos nas diferentes disciplinas e a percentagem de
transições (total, com sucesso perfeito e com sucesso imperfeito). Acrescenta-se às transições com
sucesso imperfeito o cálculo percentual das disciplinas cujos resultados influenciaram a imperfeição
no sucesso das transições.
Todo este trabalho de organização e de cálculo dos dados recolhidos foi integrado num
ficheiro Excel que foi partilhado, no final do presente período letivo, com as coordenações dos
departamentos curriculares. Em cada grupo de recrutamento, os resultados alcançados foram
analisados tendo por base as metas estabelecidas em cada critério e foram apontadas razões
justificativas dos resultados, bem como estratégias pedagógicas e/ou organizacionais a implementar
para melhoria das aprendizagens. Estas estratégias foram analisadas em reunião de Conselho
Pedagógico, em particular as estratégias de cariz organizacional, que implicavam aprovação por parte
deste Conselho.

5.1.1.2. Resultados
No presente relatório optou-se por apresentar uma síntese dos principais resultados tendo
por base os critérios definidos no referencial. Nos relatórios elaborados no final de cada período
letivo contém informação mais detalhada.

Cumprimento
No Quadro 41 é apresentado o número de alunos matriculados, avaliados, em abandono e
transferidos por ano letivo. Tendo por referência o indicador relativo a este critério – os alunos
inscritos concluem o ano letivo – considera-se que este foi atingido, tendo em conta o número muito
residual de alunos em abandono (dois no ano letivo 2015/2016).

Quadro 41. Fluxos escolares
Ano letivo
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Matriculados
1242
1175
1111

Avaliados
1194 - 1196
1128 - 1131
1089 - 1094

Abandono
0
2
0

Transferidos
32
21
12

Resultados escolares internos
Eficácia interna
No quadro que segue apresentam-se as taxas de sucesso obtidos no 3.º período desde o ano
letivo 2014/2015 em cada disciplina e ano de escolaridade.
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Os valores de metas apresentadas referem-se às metas estabelecidas para cada disciplina
para o ano letivo 2016/2017. Ao longo dos anos letivos, as metas foram sendo ajustadas para
corresponder a metas cada vez mais desafiantes.
Quadro 42. Taxas de sucesso por disciplina e ano de escolaridade
1.º CICLO
Resultados
Disciplina
POR

ING

MAT

ETM

EXP

ECC

POR
ING
HGP
MAT
CNA
EDV
ETL
EDM
EDF
EMRC
ECC

Ano
1.º Ano
2.º Ano
3.º Ano
4.º Ano
3.º Ano
4.º Ano
1.º Ano
2.º Ano
3.º Ano
4.º Ano
1.º Ano
2.º Ano
3.º Ano
4.º Ano
1.º Ano
2.º Ano
3.º Ano
4.º Ano
1.º Ano
2.º Ano
3.º Ano
4.º Ano
5.º Ano
6.º Ano
5.º Ano
6.º Ano
5.º Ano
6.º Ano
5.º Ano
6.º Ano
5.º Ano
6.º Ano
5.º Ano
6.º Ano
5.º Ano
6.º Ano
5.º Ano
6.º Ano
5.º Ano
6.º Ano
5.º Ano
6.º Ano
5.º Ano
6.º Ano

2014/2015
2015/2016
97,4
97,5
91,7
99,1
94,2
100,0
97,0
98,0
100,0
98,2
99,2
91,0
97,4
89,7
97,0
98,5
89,9
100,0
100,0
98,5
99,1
98,7
100,0
97,8
96,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.º CICLO
94,5
98,1
93,6
92,8
96,9
95,1
79,7
89,7
93,7
99,0
94,3
93,6
85,0
97,1
76,3
88,9
96,9
100,0
96,4
97,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
98,4
100,0
99,0
99,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2016/2017
87,9
93,3
97,4
99,2
96,6
98,5
90,5
93,3
93,2
96,2
100,0
95,0
96,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
90,4
100,0
90,4
95,0
80,0
100,0
81,6
94,1
99,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
96,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Metas
96,8
94,0
95,6
98,3
75,0
70,0
95,2
97,2
92,7
96,2
96,2
99,6
98,5
98,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
80,0
90,5
80,0
88,5
85,0
96,0
83,0
85,5
89,0
95,3
98,0
98,0
98,0
98,0
97,0
98,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

105

Relatório de Avaliação Interna

Disciplina
POR

ING

FRC

HST

GGF

MAT

CNA

CFQ

EDV
ETL
TIC
EDF

EMRC

ECC

Julho 2017

Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano

3.º CICLO
Resultados
2014/2015
2015/2016
77,2
61,3
78,6
80,6
91,5
80,6
81,0
65,0
90,0
88,3
88,4
90,8
88,4
66,4
96,2
92,5
95,4
100,0
92,7
78,0
93,9
94,4
96,9
91,5
92,7
88,7
96,2
98,1
98,5
99,2
73,6
53,2
73,8
67,9
60,8
61,2
87,1
71,6
97,7
98,1
94,7
96,2
80,2
88,7
98,5
88,8
93,8
90,0
95,9
96,5
99,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,2
100,0
97,6
97,9
98,5
100,0
100,0
100,0
99,3
100,0
100,0
96,5
100,0
100,0

2016/2017
79,9
84,2
75,0
86,6
94,9
85,3
89,8
82,8
91,2
90,2
86,1
92,3
82,9
93,1
98,3
77,4
58,4
62,1
93,3
85,1
99,1
90,9
99,0
88,8
98,2
100,0
100,0
99,3
100,0
100,0
100,0
98,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
97,3
100,0
100,0

Metas
84,2
68,3
89,9
82,3
85,5
90,5
90,0
93,0
95,0
88,0
92,0
95,0
94,4
97,3
100,0
56,0
55,0
74,4
91,9
91,2
94,8
81,5
88,9
85,5
97,0
97,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
96,0
97,0
97,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Da análise dos resultados alcançados no agrupamento nas diferentes disciplinas ao longo dos
últimos três anos letivos verifica-se que num número significativo de disciplinas e anos de
escolaridade ainda não foram atingidas as metas estabelecidas.
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Qualidade Interna
No quadro que segue apresentam-se as médias obtidas no 3.º período desde o ano letivo
2014/2015 em cada disciplina e ano de escolaridade.
Quadro 43. Médias por disciplina e ano de escolaridade
1.º CICLO
Disciplina

POR

ING

MAT

ETM

EXP

ECC

POR
ING
HGP
MAT
CNA
EDV
ETL
EDM
EDF
EMRC
ECC

Ano
1.º Ano
2.º Ano
3.º Ano
4.º Ano
3.º Ano
4.º Ano
1.º Ano
2.º Ano
3.º Ano
4.º Ano
1.º Ano
2.º Ano
3.º Ano
4.º Ano
1.º Ano
2.º Ano
3.º Ano
4.º Ano
1.º Ano
2.º Ano
3.º Ano
4.º Ano
5.º Ano
6.º Ano
5.º Ano
6.º Ano
5.º Ano
6.º Ano
5.º Ano
6.º Ano
5.º Ano
6.º Ano
5.º Ano
6.º Ano
5.º Ano
6.º Ano
5.º Ano
6.º Ano
5.º Ano
6.º Ano
5.º Ano
6.º Ano
5.º Ano
6.º Ano

2014/2015
4,0
3,6
3,6
3,6
4,2
3,7
3,4
3,6
4,4
4,1
3,9
4,0
2.º CICLO
3,3
3,3
3,7
3,2
3,7
3,7
3,5
3,3
4,1
3,8
3,7
3,5
4,0
3,9
4,3
3,9
4,3
3,8
-

Resultados
2015/2016
4,0
3,8
3,8
3,6
4,2
4,0
3,9
3,7
3,5
4,3
4,2
4,1
3,9
3,8
4,0
4,1
4,0
4,0
4,1
4,1
4,2

2016/2017
3,7
3,6
3,8
3,8
4,1
4,2
3,8
3,7
3,6
3,6
4,4
3,9
3,9
4,0
3,8
3,8
4,2
4,0
4,4
3,9
4,1
4,2

3,6
3,5
3,8
3,5
4,0
3,8
3,6
3,5
4,0
4,0
3,7
3,8
4,0
4,1
4,1
3,9
3,9
4,2
4,2
4,2
3,9
4,3

3,3
3,8
3,5
3,7
3,1
3,9
3,3
3,5
3,8
3,7
3,7
3,8
4,1
4,2
4,0
4,2
4,0
3,8
4,4
4,4
4,3
4,0
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3.º CICLO
Disciplina
POR

ING

FRC

HST

GGF

MAT

CNA

CFQ

EDV
ETL
TIC
EDF

EMRC

ECC

Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano

2014/2015

2,9
2,9
3,0
3,4
3,4
3,3
3,3
3,3
3,5
3,4
3,5
3,6
3,6
3,5
3,6
3,0
3,0
3,2
3,4
3,5
3,6
3,3
3,5
3,5
3,8
4,0
3,6
4,1
4,1
3,8
3,9
3,8
3,6
3,9
-

Resultados
2015/2016
2,8
3,1
3,0
2,9
3,5
3,5
3,0
3,3
3,6
3,1
3,4
3,4
3,4
3,7
3,6
2,8
3,0
2,9
3,1
3,5
3,5
3,2
3,3
3,3
3,6
4,0
3,7
3,5
3,6
3,7
3,6
3,7
3,5
3,5
3,8
4,1
4,2
3,6
3,8
3,9

2016/2017
3,0
3,1
3,0
3,3
3,4
3,5
3,5
3,3
3,3
3,3
3,2
3,4
3,1
3,4
3,6
3,1
2,8
2,9
3,4
3,2
3,4
3,3
3,4
3,3
3,6
3,6
3,7
3,8
3,5
4,0
4,1
3,5
4,0
3,9
3,9
4,4
4,1
3,8
3,7
3,5

Tendo por referência o indicador de qualidade interna relativo às médias das classificações
das diferentes disciplinas serem superiores às registadas no ano letivo anterior, verifica-se que para
um número significativo de disciplinas ainda não se alcançou esta meta.
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Transição

No Quadro 44 apresenta-se as taxas de transição/conclusão nos diferentes anos de escolaridade integrados no 1.º ciclo, desde o ano letivo
2014/2015.

1.º CICLO

Quadro 44. Taxas de transição no 1.º ciclo
Ano de Escolaridade
1.º Ano
2.º Ano
3.º Ano
4.º Ano
Ano letivo > 2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17
n
114
120
116
127
116
113
151
133
114
115
149
132
Transição
%
100,0
100,0
100,0
95,5
99,1
94,2
96,8
100,0
97,4
85,8
100,0
100,0
n
109
117
102
116
114
111
136
129
104
105
128
124
c/ Sucesso
Perfeito
%
95,6
97,5
87,9
91,3
98,3
98,2
90,1
97,0
91,2
91,3
85,9
93,9
n
5
3
14
11
2
2
15
4
10
10
21
8
c/ Sucesso
Imperfeito
%
4,4
2,5
12,1
8,7
1,7
1,8
9,9
3,0
8,8
8,7
14,1
6,1

Da análise do quadro, verifica-se que o indicador relativo ao critério de qualidade interna – as transições/conclusão por ano de escolaridade são
superiores ao ano letivo anterior – ainda não se regista em todos os anos de escolaridade do 1.º ciclo. Nos 1.º e 4.º anos esta taxa atingiu 100,0% no ano
letivo 2016/2017. Nos restantes anos de escolaridade, as taxas de transição do presente ano letivo são inferiores em relação ao ano letivo anterior.
No que diz respeito às taxas de transição com sucesso perfeito, verifica-se que nos 1.º e 3.º anos as taxas são inferiores comparativamente com o
ano letivo transato. De salientar que no 1.º ano, apesar da taxa de transição no presente ano letivo se situar nos 100,0%, 14 alunos transitam com sucesso
imperfeito.

No quadro que se segue apresenta-se as taxas de transição nos anos de escolaridade que integram o 2.º ciclo.

2.º CICLO

Quadro 45. Taxas de transição no 2.º ciclo
Ano de Escolaridade
5.º Ano
6.º Ano
Ano letivo > 2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17
n
125
103
121
134
124
101
Transição
%
98,4
100,0
96,8
94,4
98,4
100,0
n
103
92
85
93
98
94
c/ Sucesso
Perfeito
%
82,4
89,3
70,2
69,4
79,0
93,1
n
22
11
36
41
26
7
c/ Sucesso
Imperfeito
%
17,6
10,7
29,8
30,6
21,0
6,9

Da análise do quadro observa-se que, no 6.º ano, a taxa de transição no ano letivo 2016/2017 superara a obtida no ano letivo transato, o mesmo
não se regista no 5.º ano. O mesmo sucede nas transições com sucesso perfeito.
No quadro que se segue apresenta-se as taxas de transição nos anos de escolaridade que integram o 3.º ciclo.

3.º CICLO

Quadro 46. Taxas de transição no 3.º ciclo
Ano de Escolaridade
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
Ano letivo > 2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17
n
109
99
151
130
106
94
128
111
Transição
%
87,9
69,7
92,1
98,5
97,2
93,1
95,5
84,1
n
75
63
98
80
64
53
72
68
c/ Sucesso
Perfeito
%
68,8
63,6
64,9
61,5
60,4
56,4
56,3
61,3
n
34
36
53
50
42
41
56
43
c/ Sucesso
Imperfeito
%
31,2
36,4
35,1
38,5
39,6
43,6
43,8
38,7
-

No presente ano letivo, verifica-se que as taxas de transição são superiores às observadas no ano letivo anterior. No entanto, no 8.º ano verifica-se
que as taxas de transição com sucesso perfeito são inferiores às registadas no ano letivo 2015/2016.

Resultados escolares externos (eficácia, qualidade, coerência)

No Quadro 47 podem-se observar as taxas de sucesso obtidos pelos alunos nos últimos três
anos letivos na avaliação externa (provas nacionais de Português e Matemática).

TAXA DE SUCESSO

Quadro 47. Taxas de sucesso na avaliação externa
Ano de escolaridade
Ano letivo
Português
AEPAS
Metas
Nacional
Matemática
AEPAS
Metas
Nacional

4.º ano
2014/2015
91,7
97,6
86,1
81,1
92,1
70,4

6.º ano
2014/2015
68,1
94,9
76,9
55,4
82,7
55,5

2014/2015
76,8
73,0
76,6
52,8
56,1
49,8

9.º ano
2015/2016
70,8
73,0
72,3
57,5
56,1
49,1

2016/2017
82,1
73,0
74,0
56,6
56,1
56,6

Relativamente aos 4.º e 6.º anos, verifica-se que os resultados alcançados quer a Português
quer a Matemática se situam aquém das metas definidas, ainda que a Português e Matemática no
4.º ano superem as taxas de sucesso a nível nacional.
No que diz respeito ao 9.º ano, constata-se que na disciplina de Português apenas no ano
letivo 2015/2016 não foram alcançadas as metas definidas, bem como os resultados a nível nacional.
Nos restantes anos letivos, os resultados obtidos nesta disciplina são superiores às metas
estabelecidas e às taxas de sucesso nacional. Quanto à disciplina de Matemática, observa-se que
apenas no ano letivo 2014/2015, os resultados não estão em consonância com as metas
estabelecidas. Em todos os anos de escolaridade, os resultados obtidos são superiores às taxas de
sucesso nacional.
O quadro que se segue representa as médias na avaliação externa ao longo dos últimos três
anos letivos.

MÉDIAS

Quadro 48. Médias na avaliação externa
Ano de escolaridade
Ano letivo
Português
AEPAS
Metas
Nacional
Matemática
AEPAS
Metas
Nacional

4.º ano
2014/2015
3,5
3,3
3,4
3,3
3,2
3,1

6.º ano
2014/2015
3,0
3,2
3,2
2,8
2,8
2,8

2014/2015
3,0
3,0
3,1
2,7
2,8
2,7

9.º ano
2015/2016
3,0
3,0
2,9
2,8
2,7
2,7

2016/2017
3,2
3,0
3,0
3,0
2,8
3,0

Da análise dos dados que consta no quadro, conclui-se que nos 4.º e 6.º anos na disciplina de
Português, os resultados obtidos não estão em consonância com as metas estabelecidas. Os
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resultados no 4.º ano nesta disciplina superaram os obtidos a nível nacional, o mesmo não
sucedendo no 6.º ano.
No que diz respeito à disciplina de Matemática nos 4.º e 6.º anos, verifica-se que os
resultados obtidos superam as metas estabelecidas e as médias nacionais.
No que concerne ao 9.º ano, na disciplina de Português, verifica-se que em todos os anos
letivos os resultados alcançados estão em consonância com as metas estabelecidas.
Comparativamente com as médias nacionais, constata-se que apenas no ano letivo 2014/2015, os
resultados obtidos não superaram aquelas médias.
Neste ano de escolaridade, na disciplina de Matemática, os resultados obtidos pelos alunos
superam quer as metas definidas quer as médias nacionais.

Atendendo aos resultados obtidos na avaliação interna e externa apresentam-se, no Quadro
49,Quadro 15 os juízos de valores produzidos pela equipa para cada um dos critérios definidos no
referencial.

Quadro 49. Avaliação do sucesso académico
Critérios
Eficácia interna

Qualidade
interna

Eficácia externa

Qualidade
externa

Coerência

Cumprimento

Indicadores
- As taxas de sucesso das diferentes disciplinas estão em
consonância com as metas definidas.
- As médias das classificações das diferentes disciplinas são
superiores às registadas no ano letivo anterior.
- As taxas de transição/conclusão por ano de escolaridade são
superiores ao ano letivo anterior.
- As taxas de transição/conclusão com sucesso perfeito
melhoraram relativamente ao ano letivo anterior.
- As taxas de sucesso alcançadas na avaliação externa dos alunos
(provas nacionais de Português e Matemática) estão em
consonância com as metas definidas.
- As taxas de sucesso alcançadas na avaliação externa dos alunos
(provas nacionais de Português e de Matemática) são superiores
às das taxas de sucesso nacional.
- As médias alcançadas na avaliação externa (provas nacionais
de Português e de Matemática) são superiores às registadas no
ano letivo anterior.
- As médias alcançadas na avaliação externa (provas nacionais
de Português e de Matemática) são superiores à média nacional.
- As taxas de sucesso interno e as taxas de sucesso externo nas
disciplinas de Português e Matemática possuem uma diferença
num intervalo de 15%
- As médias das classificações internas e as médias de
classificações externas nas disciplinas de Português e
Matemática possuem uma diferença num intervalo de 1 (nível).
- Os alunos inscritos concluem o ano letivo.

Verifica-se
parcialmente
Verifica-se
parcialmente
Verifica-se
parcialmente
Verifica-se
parcialmente
Verifica-se
parcialmente

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE

Verifica-se
Verifica-se
parcialmente

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE

Verifica-se
Verifica-se
VERIFICA-SE
Verifica-se
Verifica-se

VERIFICA-SE
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5.1.1.3. Conclusão

Tendo por base os resultados alcançados interna e externamente pelos alunos do
agrupamento e os mecanismos de monitorização do sucesso académico adotados é possível concluir
relativamente a pontos fortes e a melhorar, que se elencam de seguida.

PONTOS FORTES
•

Dinâmica construída no agrupamento para avaliação do sucesso académico, sob
orientação do amigo crítico, que permitiu sistematizar esta prática e impulsionar a
reflexão sobre os resultados alcançados pelos alunos e a definição de estratégias
pedagógicas e organizacionais.

•

Resultados positivos alcançados pelos alunos nas provas finais de ciclo nos diferentes
anos de escolaridade.

PONTOS A MELHORAR
•

Necessidade de promover a partilha de boas práticas nas e entre as diferentes estruturas
de orientação educativa no que diz respeito à promoção do sucesso escolar.

•

Necessidade de criar momentos e espaços de partilha de estratégias pedagógicas e
organizacionais.
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5.2. Comportamento e disciplina

Os dados apresentados relativamente a esta área reportam-se aos dois últimos anos letivos,
momento a partir do qual a Comissão passou a realizar a monitorização de forma sistemática.

5.2.1. Referencial
Critérios
Cumprimento

Consistência

Divulgação
Envolvimento

Indicadores
- O n.º de ocorrências disciplinares nos diferentes espaços da escola é inferior ao registado no ano
letivo transato
- O n.º de alunos com ocorrências disciplinares repetidas nos diferentes espaços da escola é inferior ao
ano letivo transato
- Os professores desenvolvem ações adequadas para a promoção de comportamentos positivos e
melhoria do clima de escola
- O pessoal não docente desenvolve ações adequadas para a promoção de comportamentos positivos
e melhoria do clima de escola
- A escola divulga, em diferentes locais, as regras de funcionamento
- Perceções dos alunos relativamente à sua participação, envolvimento e responsabilidade e
relativamente aos efeitos na vida da escola;

5.2.1.1. Metodologia
A recolha de dados foi efetuada através do preenchimento de grelhas de registo de alunos
com ordem de saída de sala de aula, bem como dos registos de ocorrência e participações
disciplinares. Atenderam-se, ainda, aos registos das atividades desenvolvidas no agrupamento na
promoção de comportamentos positivos, nomeadamente no âmbito do projeto Ser Escola,
enquadrado no Plano de Ação Estratégica do agrupamento (cf. relatório final deste projeto – ano
letivo 2016/2017).

5.2.1.2. Resultados
Os resultados apresentam-se tendo por referência os critérios estabelecidos no referencial. Nos
relatórios elaborados no final de cada período é possível consultar dados mais detalhados sobre a
monitorização desta área.

Cumprimento

No Quadro 50 apresenta-se o número de ocorrências disciplinares dos últimos dois anos
letivos, bem como o número de alunos envolvidas.
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Quadro 50. Ocorrências disciplinares
Ano letivo
2015/20165

2016/20176

Período
letivo
1.º
2.º
3.º
1.º
2.º
3.º

N.º total de alunos

N.º de ocorrências

1128
1129
1131
1089
1090
1090

44
79
78
58
33
31

N.º de alunos
envolvidos
55
53
34
22
25

% de alunos
envolvidos
4,8
4,7
3,1
2,0
2,3

Da análise do quadro verifica-se que o número de ocorrências disciplinares no ano letivo
2016/2017 reduz comparativamente com o ano letivo anterior, bem como o número de alunos
envolvidos neste tipo de ocorrências.

Consistência
A partir da análise do relatório elaborado pela equipa de ação do Projeto Ser Escola no final
do ano letivo 2016/2017, constata-se a presença de diversas ações levadas a cabo pelo agrupamento
no sentido de promover comportamentos positivos, através de uma ação concertada e de
responsabilidade partilhada entre todos os intervenientes educativos (pessoal docente e não
docente, pais/encarregados de educação, lideranças). Neste sentido, destacam-se algumas ações
implementadas pelo agrupamento dirigida a todos os alunos (intervenção universal): definição de
procedimentos de atuação comuns (Ser professor AEPAS, Ser funcionário AEPAS, Ser aluno AEPAS),
reforço de comportamentos positivos (Projeto Melhor Turma), definição de um continuum de
estratégias para responder comportamentos desajustados, assembleias de turma, ações de
sensibilização para pais/encarregados de educação. Para alunos identificados em risco ou com
problemas de comportamento identificados (intervenção seletiva e intensiva), o agrupamento tem
investido em ações como tutorias com os diretores de turma, apoio tutorial específico e
procedimentos disciplinares.

Divulgação
O agrupamento divulga as expetativas e comportamentos esperados pelos alunos nos
diferentes espaços escolares através dos professores em sala de aula e com recurso a cartazes e
lembretes de atuação nos diferentes espaços escolares.

5

As ocorrências neste ano letivo referem-se aos registos relativos à ordem de saída de sala de aula.
As ocorrências neste ano letivo referem-se aos registos de ocorrência e participações disciplinares (com
ordem de saída de sala de aula).
6
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Envolvimento
Relativamente ao critério ‘envolvimento’ é necessário nos próximos anos letivos investir na
avaliação e monitorização deste critério.

Atendendo aos dados recolhidos apresentam-se, no Quadro 51, os juízos de valores
produzidos pela equipa para cada um dos critérios definidos no referencial.

Quadro 51. Avaliação do comportamento e disciplina
Critérios
Cumprimento

Consistência

Divulgação
Envolvimento

Indicadores
- O n.º de ocorrências disciplinares nos diferentes
espaços da escola é inferior ao registado no ano letivo
transato
- O n.º de alunos com ocorrências disciplinares
repetidas nos diferentes espaços da escola é inferior ao
ano letivo transato
- Os professores desenvolvem ações adequadas para a
promoção de comportamentos positivos e melhoria do
clima de escola
- O pessoal não docente desenvolve ações adequadas
para a promoção de comportamentos positivos e
melhoria do clima de escola
- A escola divulga, em diferentes locais, as regras de
funcionamento
- Perceções dos alunos relativamente à sua participação,
envolvimento e responsabilidade e relativamente aos
efeitos na vida da escola;

Verifica-se
VERIFICA-SE
Verifica-se
Verifica-se
parcialmente
Verifica-se
parcialmente

VERIFICA-SE
PARCIALMENTE

Verifica-se

VERIFICA-SE

-

-

5.2.1.3. Conclusão

A partir dos dados recolhidos, é possível elencar alguns pontos fortes e a melhorar nesta
área.

PONTOS FORTES
•

Redução das ocorrências disciplinares em sala de aula.

•

Oportunidade de implementação de ações de melhoria do clima da escola e de
promoção de comportamentos positivos dos alunos.

•

Criação de mecanismos de identificação de alunos em risco e com problemas de
comportamentos.

PONTOS A MELHORAR
•

Reforçar uma lógica de atuação preventiva e proativa na promoção de comportamentos
positivos.
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•

Reforçar o envolvimento de todos os intervenientes educativos na atuação.

•

Investir na implementação de planos de intervenção individuais para alunos em risco e
reincidentes em termos comportamentais, envolvendo os diferentes intervenientes
educativos.
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5.3. Destinos dos alunos

5.3.1. Referencial
Elemento constitutivo

Critérios

Indicadores

Impacto da ação educativa no
percurso dos alunos

Cumprimento

- Os alunos concluem o ensino secundário.

Qualidade

- As taxas de transição dos alunos são superiores a 98%.

5.3.2. Metodologia
Para a recolha de dados foi elaborado um questionário com os dados a recolher por cada
aluno que terminou o 9.º ano de escolaridade no agrupamento no ano letivo 2015/2016. Pretendeuse recolher dados sobre as transições, mudanças de curso e abandono escolar no ensino secundário.
O questionário foi enviado no final do presente ano letivo para as escolas secundárias onde
os alunos prosseguiram os estudos no ensino secundário, nomeadamente Escola Secundária
Francisco de Holanda, Escola Secundária Caldas das Taipas, Escola Secundária Martins Sarmento,
Escola Secundária Padre Benjamim Salgado. Apenas as duas primeiras escolas devolveram o
questionário devidamente preenchido. Após a devolução dos dados à escola, estes foram tratados
pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação Interna.

5.3.3. Resultados
Os resultados apresentados e circunscrevem-se aos dados recebidos das escolas secundárias
e não à totalidade de alunos que prosseguiram estudos no ensino secundário no ano letivo
2016/2017.
Relativamente ao critério cumprimento, ainda não é possível avaliar este critério, atendendo
a que a monitorização dos percursos dos alunos no ensino secundário iniciou no ano letivo
2016/2017, pelo que os alunos monitorizados encontram-se a frequentar o 10.º ano.
No Quadro 52 apresentam-se as taxas de transição dos alunos em função da escola
secundária em que prosseguiram estudos no 10.º ano.

Quadro 52. Taxas de transição dos alunos
Escola Secundária
ESFH
ESCT
Total

n
25
21
46

Taxa de transição
84,0
95,2
89,1

Legenda: ESFH – Escola Secundária Francisco de Holanda | ESCT – Escola Secundária Caldas das Taipas

Da análise do quadro verifica-se que a taxa de transição dos alunos que prosseguiram
estudos na Escola Secundária Caldas das Taipas é superior à encontrada nos alunos que frequentam
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o 10.º ano na Escola Secundária Francisco de Holanda. A taxa de transição global é inferior à meta de
98% estabelecida no referencial. Os quatro alunos que não transitaram prosseguem estudo em
cursos científico-humanísticos, três no curso de Ciências e Tecnologias (ESFH) e um no curso de
Línguas e Humanidades (ESCT). Dos 46 alunos a frequentar o 10.º ano, registam-se duas mudanças
de curso.
Salienta-se a apreciação efetuada pelo diretor da Escola Secundária Caldas das Taipas a
propósito dos resultados dos alunos que frequentaram o agrupamento no ano letivo 2015/2016: “(…)
Aproveito a oportunidade para, através de V. Excias, enviar a todo o Agrupamento o nosso
agradecimento pelo trabalho que efetuaram com os n/ alunos que concluíram o 3º CEB na V/ Escola e
prestar reconhecido tributo pela V/ contribuição para os excelentes resultados por eles alcançados no
final do 10º ano, nos diversos cursos em que prosseguiram estudos, com uma taxa global de sucesso
de 95,2%, acima da taxa global de sucesso da ESCT (94,2%) e, seguramente, bastante acima da taxa
nacional homóloga que virá a ser apurada mais tarde”.

Atendendo aos dados recolhidos apresentam-se, no Quadro 53, os juízos de valores
produzidos pela equipa para cada um dos critérios definidos no referencial.

Quadro 53. Avaliação do impacto da ação educativa no percurso dos alunos
Critérios

Indicadores

Cumprimento

- Os alunos concluem o ensino secundário.

Qualidade

- As taxas de transição dos alunos são superiores a
98%.

-

-

Não se verifica

NÃO SE VERIFICA

5.3.4. Conclusão
Considerando os dados recolhidos, é possível elencar alguns pontos fortes e a melhorar.

PONTOS FORTES
•

Não se registam mudanças de curso significativas.

•

Apesar das taxas de transição não superarem a meta estabelecida, os resultados dos
alunos são positivos.

PONTOS A MELHORAR
•

Necessidade de monitorizar o desempenho dos alunos ao longo de todo o ensino
secundário.

•

Sensibilizar as escolas secundárias para a colaboração na recolha desta informação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os aspetos a melhorar apontados nas diferentes áreas e subáreas avaliadas
neste ciclo avaliativo de três anos letivos, a Comissão de Acompanhamento e Avaliação Interna
formulou um conjunto de recomendações, que se constituem como propostas para serem discutidas
pelas diferentes estruturas de orientação educativa. Estas recomendações servirão de base à
elaboração de planos de melhoria, no próximo ano letivo.

ÁREA E SUBÁREA
Liderança
Direção

Coordenação de
departamento
Funcionamento dos serviços
Reprografia/papelaria
Secretaria
Bar

Portaria
Biblioteca

Plano anual de atividade

Apoio pedagógico
personalizado aos alunos
NEE em contexto sala de aula
Medidas de promoção do
sucesso escolar
Clubes

Metodologias ativas e

RECOMENDAÇÕES
- Visitar regularmente as escolas do agrupamento.
- Realizar visitas, de forma intencional, às salas de aula.
- Promover momentos de partilha de práticas entre os diferentes intervenientes
educativos (ex. reuniões, seminários, etc.).
- Analisar e rever os documentos estruturantes do agrupamento.
- Reduzir o trabalho burocrático e reuniões de transmissão de informação que
pode ser efetuada por outras vias (ex. email).
- Reforçar o trabalho do coordenador com os subcoordenadores.
- Alargar horário para a hora do almoço.
- Investir na diversidade de material.
- Alargamento do horário.
- Identificação dos funcionários por serviço.
- Afixação da tabela dos preços em local visível para os utentes.
- Oferta de alimentos saudáveis, como por exemplo: fruta, iogurtes sem lactose e
magros.
- Melhorar a vigilância no controlo das entradas e saídas dos alunos; manter o
portão sempre fechado.
- Investir numa maior diversidade de materiais (mais Cds, Dvs, jogos e livros na
biblioteca).
- Não realizar reuniões em tempo de aulas (manter uma sala destinada a
reuniões).
- Construir um mecanismo de avaliação das atividades por parte dos destinatários
das mesmas.
- Rentabilização da página eletrónica e do Facebook do agrupamento para
divulgação das atividades.
- Construir uma plataforma onde cada departamento/grupo disciplinar regista as
suas atividades (propostas, e avaliação das atividades e contemple avaliação dos
destinatários).
- Criar momentos de articulação entre os professores da educação especial e os
professores da disciplina.

- Definir trabalho alternativo para professores que não têm alunos a frequentar o
clube no horário definido.
- Realizar atividades enquadradas no clube para divulgar o trabalho produzido.
- Alargar os clubes a outras áreas (ex. sala da Matemática, clube de xadrez, clube
de música).
- Garantir atividades experimentais em todas as turmas. Todas as turmas do
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experimentais no ensino e
nas aprendizagens
Práticas de ensino e de
avaliação
Acompanhamento e
supervisão da prática letiva

Práticas de colaboração
entre docentes

Formação contínua e
desenvolvimento
profissional
Práticas de colaboração
entre a escola e a família

Sucesso académico

Comportamento e disciplina
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mesmo ano de escolaridade devem ter as mesmas atividades experimentais.
- Manter a regularidade das atividades experimentais.
- Clarificar/uniformizar a aplicação dos critérios de avaliação nos diferentes
departamentos
- Promover momentos para reflexão sobre impacto destas práticas na melhoria da
qualidade do ensino e do desenvolvimento profissional do docente.
- Analisar e rever a grelha de registo em funcionamento, bem como a designação
da atividade (supervisão versus covisão), no sentido de traduzir um trabalho de
colaboração.
- Manter a dinâmica de supervisão já instituída no agrupamento.
- Realização de reuniões (em plenário) de Departamento apenas quando
necessário; substituir por reunião de coordenador com subcoordenadores ou criar
outro procedimento de partilha de informações relevantes para as substruturas;
- Criar mecanismos de transmissão de informações gerais que seja prático e eficaz
e que não exija a realização de reunião em plenário do Departamento,
circunscrevendo este tipo de reuniões a situações em que seja necessário tomar
decisões;
- Criar outro instrumento registo, se as subestruturas entenderem que as atas não
necessitam de ser exaustivas, no que diz respeito às decisões do trabalho
colaborativo e articulado.
- Investir na formação dos professores na área das Tecnologias de Informação e
Comunicação.
- Manter o Projeto Integrado de Melhoria de Escola, ao nível da comunicação da
avaliação intercalar aos encarregados de educação nos diferentes ciclos de
ensino, com exceção do pré-escolar. Neste nível de ensino, e atendendo à sua
especificidade, propõe-se a criação de um registo num formato mais descritivo.
- Promover a partilha de boas práticas nas e entre as diferentes estruturas de
orientação educativa no que diz respeito à promoção do sucesso escolar.
- Criar momentos e espaços de partilha de estratégias pedagógicas e
organizacionais.
- Criar tempos em comum de professores que lecionam o mesmo nível de ensino
e a mesma disciplina para trabalho de planificação, discussão de estratégicas,
elaboração de materiais e fichas de avaliação.
- Reforçar a atuação no âmbito do Projeto Ser Escola.
- Reforçar o envolvimento de todos na promoção de comportamentos positivos.
- Estabelecer planos de intervenção individuais para alunos em risco ou com
problemas de comportamento reincidentes.
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IV. EQUIPA RESPONSÁVEL
Docentes
Alcina Sousa
Francisco Vítor Moura
Helena Cardoso
Joaquina Barbosa
Maria Albertina Pinto
Maria Augusta Lopes
Maria Ester Monteiro
Rosa Domingues
Teresa Salgado
Representante dos pais/encarregados de educação
A designar
Representante dos assistentes operacionais
Madalena Vaz
Representante do Serviço de Psicologia e Orientação
Helena Azevedo (coordenação)
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