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Introdução
Enquadramento
A Avaliação e a Qualidade são, nos dias de hoje, temas de atenção e debate na Administração Pública Portuguesa, particularmente nas escolas.
Vivemos numa época de rápidos desenvolvimentos e constantes mudanças que se refletem na vida das escolas e, por conseguinte, estas
devem ter em conta as transformações sociais, culturais, tecnológicas e alterações legislativas.
A procura da Excelência e da Qualidade nas organizações é uma preocupação que tem assumido particular relevo, tendo em conta a
concorrência e a competitividade na economia global, bem como a importância do capital humano nos processos de crescimento e
desenvolvimento das organizações (Clímaco, 2007).
Em Portugal, a preocupação com a autoavaliação e com a Qualidade surge nas escolas como imperativo legal, e não apenas devido à
necessidade de prestação de contas e responsabilização das instituições educativas e dos seus agentes.
É com o Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, ao introduzir o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos
da educação, começa a ser evidenciada a importância da avaliação das escolas.
No entanto, é com a Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, designada por “Lei do Sistema de Avaliação da Educação e do Ensino não Superior”,
que lhes é colocado o desafio da avaliação e a pertinência da procura do caminho para a Excelência e melhoria contínua.
A Portaria n.º 1260/2007, de 26 de Setembro, veio reforçar a necessidade das escolas implementarem um sistema de autorregulação,
referindo que a celebração de um contrato de autonomia só é possível com a adoção por parte da escola de dispositivos e práticas de
autorregulação, entre outros requisitos.
Com o Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, que revogou o Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio surge o novo modelo de gestão das
escolas portuguesas que sustenta a existência de um Diretor para as escolas públicas, numa estratégia com sentido de conferir mais visibilidade
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e uma melhor prestação de contas à comunidade por parte da gestão escolar. O estabelecimento de métricas, a capacidade de autorregulação
e a procura da qualidade no sistema educativo e nas escolas, são objetivos importantes a que as escolas deverão estar mais atentas, refletindose nos documentos estruturantes da escola.
Na figura seguinte está representada a perspetiva legalista da Avaliação e Qualidade nas escolas:

Figura 1 - Qualidade nas escolas

Em Portugal, encontramos várias iniciativas de autoavaliação e têm sido dados alguns passos importantes no que concerne à introdução da
Qualidade e práticas de autorregulação na escola com o objetivo da aprendizagem e maturidade organizacional.
A adesão de um número cada vez maior de escolas a experiências de autoavaliação exemplifica o reconhecimento, por parte dos atores
educativos, da função que esta tem no desenvolvimento das organizações escolares e dos seus profissionais.
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O Agrupamento Vertical de Escolas de Avis é exemplo disso, pois procura a excelência com o principal objetivo de melhorar a qualidade do seu
serviço enquanto instituição educativa.

Objetivos da autoavaliação nas Instituições Educativas
A autoavaliação permite identificar com clareza o que a escola faz bem e no que precisa de melhorar. Na verdade, oferece à escola uma
oportunidade para aprender a conhecer-se no sentido de atingir a Excelência através de uma efetiva melhoria continuada (Alaíz, Góis, &
Gonçalves, 2003).
Os objetivos da autoavaliação são os seguintes:


Promover a melhoria da qualidade do sistema educativo, da organização da escola e dos seus níveis de eficiência e eficácia;



Assegurar o sucesso educativo baseado numa política de qualidade, exigência e responsabilidade;



Incentivar ações e processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e dos resultados da escola;



Garantir a credibilidade do desempenho da escola.

O processo de autoavaliação implica um planeamento adequado de toda a atividade da escola numa perspetiva de gestão escolar de
excelência, através de processos de melhoria contínua ao ritmo possível de cada escola e em função dos recursos disponíveis para o
desenvolvimento do respetivo processo.
Assim sendo, e por decisão da Equipa de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Avis, está a ser implementado o modelo de avaliação da
Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC) em substituição do modelo anteriormente seguido, Common Assessment Framework (CAF), com
vista à melhoria contínua do agrupamento, satisfazendo as necessidades do pessoal docente e do pessoal não docente (PD e PND), assim como
dos alunos e pais/encarregados de educação.
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No entanto, fazemos aqui eco das palavras de Clímaco (2007, p. 32), a propósito dos relatórios de avaliação e autoavaliação:
Concordar com quase tudo o que os relatórios contêm não é o mais importante. O que mais interessa é fazer deste documento uma
oportunidade para discutir, esclarecer, comparar, comentar ideias, projetos e ações, rever estratégias. Em síntese, para promover
aprendizagem profissional e organizacional. Considerando as escolas como organizações onde a cultura de avaliação está profundamente
enraizada e onde existem hábitos de utilização sistemática de feedback aos alunos para que, percebendo onde falharam, saibam onde e como
superar dificuldades nas suas aprendizagens, espera-se que as escolas saibam aplicar, à organização e a todos os adultos envolvidos, as
mesmas técnicas de reforço das aprendizagens e motivações profissionais para estímulo de melhores desempenhos individuais e coletivos.
É importante referir que a aplicação da CAF, que se vinha a aplicar no Agrupamento estava em consonância com os objetivos da Avaliação
Externa das Escolas levada a cabo pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC), pois contempla aspetos comuns como se pode observar na
figura:
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Modelo utilizado no presente relatório
O relatório da Equipa de Autoavaliação encontra-se dividido em duas partes distintas. Com a primeira parte pretende-se apresentar a avaliação
ao Plano de Melhoria TEIP 2013/ 2014 no que diz respeito aos seus domínios gerais e, também, a todas as ações de melhoria previstas no
referido plano. Este trabalho foi desenvolvido durante o ano letivo 2013/ 2014 e apresentado no Conselho Geral do Agrupamento.
Na segunda parte pretendeu-se continuar o trabalho de avaliação de todos os aspetos do Agrupamento enquanto organização para dar início a
um novo ciclo de autoavaliação. O trabalho para esta segunda parte começou em Setembro de 2014 e pretende permitir à escola implementar
uma metodologia de autorregulação, isto é:




Identificar os seus pontos fortes;
Identificar as áreas de melhoria;
Implementar um Plano de Ações objetivando a melhoria contínua.
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O processo de autoavaliação impõe um planeamento adequado de toda a atividade do agrupamento, através de processos de melhoria
contínua, ao ritmo possível do agrupamento e em função dos recursos disponíveis para o seu desenvolvimento.
A metodologia utilizada no Agrupamento de Escolas de Avis desenrolou-se da seguinte maneira:
a) Reunião da EAA para definir a estratégia a seguir para a implementação do modelo de avaliação IGEC;
b) Reuniões da EAA, para a elaboração dos indicadores dos questionários a aplicar ao PD,PND, alunos e pais/encarregados de educação;
c) Realização de sessões de sensibilização ao PD e PND sobre os objetivos a alcançar, a metodologia a seguir, a importância da
participação responsável de todos os intervenientes e o preenchimento dos questionários;
d) Preenchimento dos questionários (PD, PND, alunos e pais/encarregados de educação);
e) Apuramento dos resultados dos questionários;
f) Elaboração do Diagnóstico Organizacional do Agrupamento com base nos questionários recolhidos.
Numa próxima fase, que terá início no segundo período do ano letivo 2014/ 2015 será continuado o trabalho com Reuniões da EAA para a
discussão dos resultados da avaliação interna, realizada no agrupamento, e das ações de melhoria a implementar.
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1ª Parte

Avaliação do Plano de Melhoria 2013/2014
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CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA

Nomes
Ricardo Prezado (representante do 3º ciclo/Coordenador)
Natividade Costa (representante pré-escolar)
Miguel Baptista (representante 1º ciclo)
Lina Madeira (representante do 2º ciclo/Direção)
David Cravidão Pereira (representante do 3º ciclo)
Patrícia Garcia (representante Assistentes Técnicos)
Maria Rosa Cortes (representante Assistentes Operacionais)
Carla Sousa (representante dos alunos)
Lisete Velez (representante da Ass. de Pais)
Ana Isabel Silva (representante da Direção)
Telma Bento (representante da Autarquia)
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INTRODUÇÃO

No ano lectivo 2013/2014 o trabalho desenvolvido pela Equipa de Auto Avaliação centrou-se essencialmente, e de acordo com deliberações
iniciais, na concepção, desenvolvimento e implementação de uma estratégia de monitorização e de avaliação relativa ao Plano de Melhoria
TEIP 2013/2014. O aspecto sobre o qual incidiu esta actividade, em termos do conjunto das competências previstas para concretização por este
órgão, e de acordo com o Quadro de Referência para a Avaliação Externa das Escolas, da Inspecção Geral da Educação e Ciência, insere-se
basicamente no domínio dos Resultados. Prevê-se, no próximo ano lectivo dar continuidade, e articular os instrumentos produzidos, à
metodologia anteriormente implementada de acordo com a Estrutura Comum de Avaliação (Common Assessment Framework - CAF).

Em termos práticos optou-se, no que respeita à prioridade referida, ou seja, no que respeita à monitorização e avaliação do Plano de Melhoria
TEIP 2013/2014, pela sua progressiva concretização, de acordo com o seguinte conjunto de etapas:
1. Sinalização/selecção de dados indicadores relativos aos objectos de monitorização (Avaliação, Indisciplina, Abandono, Apoios, Outros).
2. Concepção e realização dos instrumentos e materiais mais adequados à compilação da informação a monitorizar, em termos
comparativos e evolutivos (metas e resultados anteriores).
3. Implementação.
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No que respeita ao último ponto, optou-se por um esquema dinâmico de carácter cíclico, com uma periodicidade trimestral, que se pode
ilustrar graficamente na imagem abaixo:

Foram actualizados os procedimentos por forma a existir uma articulação mais eficaz entre todas as estruturas de liderança intermédias do
agrupamento, responsabilizando-as efectivamente pelo fornecimento de toda a informação solicitada, dando-lhes depois feedback dos
resultados compilados, em termos de comparação virtual com metas e respetivos eventuais desvios.
O presente relatório pretende fornecer elementos para reflexão sobre os resultados atingidos pelo agrupamento em termos das metas gerais
contratualizadas e das acções implementadas no âmbito dos quatro eixos que constituem o referido plano de melhoria (Apoio à Melhoria das
Aprendizagens; Prevenção do Abandono, Absentismo e Indisciplina; Gestão e Organização; Relação Escola Família – Comunidade e Parcerias).
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Metas Gerais

Domínio 1 – Sucesso Escolar na Avaliação Externa (Ver Anexo I)

Domínio 2 – Sucesso Escolar na Avaliação Interna (Ver Anexo I)

Domínio 3 – Interrupção Precoce do Percurso Escolar (Ver Anexo I)

Domínio 4 – Indisciplina (Ver Anexo I)
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Ações
Eixo I – Apoio à Melhoria das Aprendizagens

Ação 1 – MSE-Fénix
Objectivos

Indicadores

Dados de Partida

Metas

Resultados

Desvio

4º ano: LP -6,92%
Mat -0,88%
6º ano: LP -7,43%
Mat -19,04%
9º ano: LP -15,58%
Mat -15,01%
4º ano: LP -0,23%;
Mat -0,12%
6º ano: LP -0,22%;
Mat -0,48%
9ºano: LP -0,26%;
Mat -0,35%

4º ano: LP -1,92%
Mat -5,00%
6º ano: LP -2,43%;
Mat -14,04%
9ºano: LP -10,58%
Mat -10,01%
4º ano: LP -0,13%;
Mat -0,07%
6º ano: LP -0,12%;
Mat -0,38%
9ºano: LP -0,16%;
Mat -0,25%

4º ano: LP -15,48%
Mat -35,68%
6º ano: LP -15,17%
Mat -24,21%
9ºano: LP
Mat
4º ano: LP -0,47%
Mat -0,66%
6º ano: LP -0,33%
Mat -0,58%
9ºano: LP
Mat

4º ano: LP -13,56%
Mat -30,68%
6º ano: LP -12,74%
Mat -10,17%
9ºano: LP
Mat
4º ano: LP -34%
Mat -59%
6º ano: LP -21%
Mat -20%
9ºano: LP
Mat

Taxa de insucesso interna

1º ciclo: 8,93%
2º ciclo: 8,86%
3º ciclo: 16,02%

1º ciclo: 10,00%
2º ciclo: 10,00%
3º ciclo: 11,02%

1º ciclo: 7,19%
2º ciclo: 7,23%
3º ciclo: 9,92%

1º ciclo: 2,81%
2º ciclo: 2,27%
3º ciclo: 1,10%

Taxa de insucesso interna

1º ciclo: 8,93%
2º ciclo: 8,86%
3º ciclo: 16,02%

1º ciclo: 10,00%
2º ciclo: 10,00%
3º ciclo: 11,02%

1º ciclo: 7,19%
2º ciclo: 7,23%
3º ciclo: 9,92%

1º ciclo: 2,81%
2º ciclo: 2,27%
3º ciclo: 1,10%

Percentagem de alunos só com
níveis 4 e 5 na avaliação interna

1º ciclo: sem dados
2º ciclo:
3º ciclo:

1º ciclo: 33,81%
2º ciclo: 3,61%
3º ciclo: 7,44%

1º ciclo: -----2º ciclo: -----3º ciclo: ------

Taxa de insucesso interna

1º ciclo: 8,93%
2º ciclo: 8,86%
3º ciclo: 16,02%

1º ciclo: 7,19%
2º ciclo: 7,23%
3º ciclo: 9,92%

1º ciclo: 2,81%
2º ciclo: 2,27%
3º ciclo: 1,10%

Distância da taxa de sucesso para
o valor nacional

Criar uma dinâmica de sucesso e
igualdade de oportunidades para
todos os alunos

Elevar a qualidade e o nível de
sucesso dos alunos

Permitir a utilização de estratégias
de aprendizagem adequadas às
necessidades de cada aluno ou
grupo de alunos;

Distância da classificação média
para o valor nacional

1º ciclo: 10,00%
2º ciclo: 10,00%
3º ciclo: 11,02%
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2 - Coadjuvação

Objectivos

Incrementar a articulação vertical e
horizontal

Elevar a taxa de transição, sucesso e
qualidade do sucesso

Permitir a utilização de estratégias de
aprendizagem adequadas às
necessidades de cada aluno ou grupo de
alunos

Indicadores

Dados de Partida

Metas

Resultados

Desvio

Taxa de insucesso interna

1º ciclo: 8,93%
2º ciclo: 8,86%
3º ciclo: 16,02%

1º ciclo: 10,00%
2º ciclo: 10,00%
3º ciclo: 11,02%

1º ciclo: 7,19%
2º ciclo: 7,23%
3º ciclo: 9,92%

1º ciclo: 2,81%
2º ciclo: 2,27%
3º ciclo: 1,10%

n.º de atividade s desenvolvidas
em articulação - PTT

Sem dados

atingir nível de satisfação BOM

Sem dados

Sem dados

Taxa de insucesso escolar

1º ciclo: 8,93%
2º ciclo: 8,86%
3º ciclo: 16,02%

1º ciclo: 10,00%
2º ciclo: 10,00%
3º ciclo: 11,02%

1º ciclo: 7,19%
2º ciclo: 7,23%
3º ciclo: 9,92%

1º ciclo: 2,81%
2º ciclo: 2,27%
3º ciclo: 1,10%

Taxa de alunos com classificação
positiva a todas as disciplinas

1º ciclo: 77,98%
2º ciclo: 64,06%
3º ciclo: 45,75%

1º ciclo: 81,98%
2º ciclo: 68,06%
3º ciclo: 49,75%

1º ciclo: 79,13%
2º ciclo: 45,78%
3º ciclo: 51,24%

1º ciclo: -2,85%
2º ciclo: -22,28%
3º ciclo: 1,49%

Percentagem de alunos só com
níveis 4 e 5 na avaliação interna

1º ciclo: sem dados
2º ciclo:
3º ciclo:

1º ciclo: 33,81%
2º ciclo: 3,61%
3º ciclo: 7,44%

1º ciclo: -----2º ciclo: -----3º ciclo: ------

Taxa de insucesso interna

1º ciclo: 8,93%
2º ciclo: 8,86%
3º ciclo: 16,02%

1º ciclo: 7,19%
2º ciclo: 7,23%
3º ciclo: 9,92%

1º ciclo: 2,81%
2º ciclo: 2,27%
3º ciclo: 1,10%

1º ciclo: 10,00%
2º ciclo: 10,00%
3º ciclo: 11,02%
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3 – Sala de Estudo/Apoios

Indicadores

Objectivos

Meta

Nº de Alunos de propostos

Nº de Alunos que frequentaram

Nº de Alunos que, tendo frequentado,
melhoram os seus resultados

Atingir um nível de eficácia
satisfatório
(Nº de Alunos que, tendo
frequentado, melhoram os seus
resultados >= 50%)

127

70

50

Satisfatório

Elevar a taxa de transição, sucesso e qualidade
do sucesso

Contribuir para a estimulação cognitiva de
forma a tornar as aprendizagens significativas

Permitir a utilização de estratégias de
aprendizagem adequadas às necessidades de
cada aluno ou grupo de alunos;
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4 – Intervenção Especifica – Benavila (Alunos de Etnia Cigana)

Objectivos

Indicadores

Dados de Partida

Metas

Resultados

Desvio

Permitir a utilização de estratégias de
aprendizagem adequadas às
necessidades de cada aluno ou grupo de
alunos;

Taxa de insucesso interna
(1º ciclo)

1º Ciclo: 8,93%

1º Ciclo: 10,00%

1º Ciclo: 7,19%

1º Ciclo: -2,81

N.º alunos retidos por excesso de
faltas

Sem dados

Reduzir

9

--------

Taxa de interrupção precoce

3,08%

3,10%

3,90%

-0,80%

Taxa de insucesso interna
(1º ciclo)

1º Ciclo: 8,93%

1º Ciclo: 10,00%

1º Ciclo: 7,46%

1º Ciclo: 2,54%

Reduzir as taxas de absentismo

Melhorar a taxa de sucesso do 1º Ciclo
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Eixo II – Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina

1 – Prevenção

Objectivos

Prevenir comportamentos de risco,
indisciplina

Diminuir o absentismo e abandono
precoce

Indicadores

Dados de Partida

Metas

Resultados

Desvio

N.º medidas correctivas

23

Menor ou igual a 23

152

- 129

N.º medidas sancionatórias

5

Menor ou igual a 5

7

-2

N.º medidas disciplinares /aluno

0,06

0,10

0,46

-0,36

N.º alunos retidos/excluídos por
faltas

6

Menor ou igual a 6

9

-3

N.º alunos que anularam a
matrícula

2

Menor ou igual a 2

1

1

Taxa de interrupção precoce

2º Ciclo: 3,54%
3º Ciclo: 4,70%

2º Ciclo: 3,54%
3º Ciclo: 4,70%

2º Ciclo: 7,23%
3º Ciclo: 0,83%

2º Ciclo: -4,57%
3º Ciclo: 2,70%
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2 – Aprender +

Objectivos

Promover a participação dos alunos de
todos os ciclos em actividades de
carácter cultural e desportivo

Contribuir para o sucesso educativo dos
alunos do agrupamento

Indicadores

Dados de Partida

Metas

Resultados

Desvio

Taxa de concretização das
actividades

86,90%

Manter ou aumentar a taxa

83,0%

-3,90%

N.º de alunos que participaram
nos clubes

145

Manter ou aumentar o número

101

-44

Taxa de participação em
encontros, torneios desportivos e
culturais

41%

Manter ou aumentar a taxa

Sem dados

--------

Taxa de insucesso 1.ºciclo

8,93%

Meta contratualizada: 10,00%

7,19%

2,81%

Taxa de insucesso 2.ºciclo

8,86%

Meta contratualizada: 10.00%

7,23%

2,77%

Taxa de insucesso 3.ºciclo

16,02%

Meta contratualizada: 11,02%

9,92%

1,10%
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3 – Orientação Escolar

Objectivos

Incentivar a participação cívica dos
alunos;

Prevenir e minimizar o absentismo
escolar geral e, em particular, dos alunos
de etnia cigana do 1.º e 2.º ciclos

Contribuir para o sucesso educativo
recorrendo ao trabalho colaborativo e
inter-profissionalidade

Indicadores

Dados de Partida

Metas

Resultados

Desvio

N.º de assembleias por turma

5 (sem pré escolar)

Manter ou aumenta
(com pré escolar)

155

150

N.º de assembleias gerais

3

4

Sem dados

------

N.º de turmas que dinamizaram
actividades

5

10

Sem dados

------

N.º alunos retidos/excluídos por faltas

6

Menor ou igual a 6

8

-2

N.º total de faltas

14568

Diminuir o n.º total de faltas em
1%

19690

-35,2%

N.º total de faltas de alunos de etnia
cigana

Sem dados

Diminuir o n.º total de faltas

9936

------

N.º de actividades desenvolvidas de
orientação/aconselhamento,
acompanhamento psicológico

6

Manter o número de actividades

9

3

N.º de sessões de orientação
vocacional

16

Manter ou aumentar o n.º de
sessões

26

10

N.º alunos intervencionados
individualmente

57

Manter o acompanhamento aos
alunos

26

-31
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Eixo III – Gestão e Organização

1 – Monitorização e Avaliação

Objectivos

1. Desenvolver os mecanismos de
avaliação interna; monitorizar todo o
processo educativo

2. Auxiliar no acompanhamento e
avaliação do PEE/TEIP; Acompanhar e
coordenar as várias intervenções
necessárias

Indicadores

Dados de Partida

Metas

Resultados

Desvio

Nº de respostas solicitadas pela
Equipa AA

Sem dados

Totalidade das respostas
solicitadas

90%

-10%

Tempo de resposta

Respostas com 15 ou mais dias

Respostas no prazo de uma
semana

Satisfatório

50%

Nº de visitas à escola

6 Visitas anuais

1 vez por mês

11

0

Nº de reuniões com diferentes
departamentos / equipas

Reuniões com EAA, Equipa TEIP,
1º ciclo

Reunir e acompanhar outros
departamentos / equipas

21

------
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2 – Plano Formativo Interno

Objectivos

Contribuir para o desenvolvimento
profissional da comunidade educativa;
Olhar para as dificuldades numa
perspectiva funcional; adequar a
formação às necessidades intrínsecas

Indicadores

Dados de Partida

Metas

Resultados

Desvio

Nº de professores, alunos e
funcionários envolvidos

40 Professores, 4 funcionários, 30
alunos

Aumentar o nº de envolvidos

57 Professores, 21
funcionários, 0 alunos

17 Professores, 15
funcionários, -30 alunos

Nº de horas de formação

76h de formação

Manter o nº de horas de
formação

80h

4h

Grau de satisfação

Bom

Manter o grau de satisfação

Bom

0

23

Eixo IV – Relação Escola – Famílias – Comunidade e Parcerias

1 – Envolver

Objectivos

Responsabilizar os Pais/EE

Promover relacionamentos positivos e
saudáveis - Pais/filhos; pais/professores;
escola/comunidade

Indicadores

Dados de Partida

Metas

Resultados

Desvio

N.º de Pais/EE que participaram
nas acções

10

Aumentar o n.º pais/EE que
participam

25

15

N.º contactos Pais/EE

81,70%

Aumentar o n.º pais/EE
contactados

100%

18,30%

N.º de Pais/EE que compareceram
por convocatória

94,70%

Manter ou aumentar o n.º Pais/EE
que compareceram por
convocatória

94,56%

-0,14%

Atingir nível de satisfação BOM

Sem dados

---------

Grau de satisfação dos pais, alunos
Sem dados
e professores
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2 – Partilhas

Objectivos

Indicadores

Dados de Partida

Metas

Resultados

Desvio

N.º de divulgações

Sem dados

Aumentar o n.º de divulgações

2

------

N.º de seminários/encontros

Sem dados

Aumentar o número de
seminários/encontros

3

------

N.º de acções promovidas pela
Direcção

5

Aumentar o nº de acções
desenvolvida pela Direcção

8

3

Grau de satisfação

Sem dados

Atingir nível de satisfação BOM

Bom

------

N.º de participantes para além da
comunidade escolar

500

Manter ou aumentar o n.º de
participantes

648

148

Divulgar boas práticas

Informar e envolver toda a
comunidade escolar

Envolver os Pais/EE e toda a
comunidade na vida da escola
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3 – Conto Contigo

Objectivos

Indicadores

Dados de Partida

Metas

Resultados

Desvio

Fomentar o envolvimento dos
Pais/Encarregados de Educação no
processo educativo

N.º de sessões realizadas por
turma

Média de sessões por turma 1,9

Aumentar a média das sessões
por turma

2,84

0,94

Valorizar os afectos e saberes da família

Grau de satisfação da comunidade
Sem dados
educativa

Atingir nível de satisfação BOM

Bom

------
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CONCLUSÃO

Da análise feita sobre os resultados anteriormente apresentados, salientam-se os seguintes aspectos:
- Os resultados atingidos em termos de avaliação interna são bastante positivos;
- Em termos de avaliação externa, e de indisciplina, os resultados são bastante inferiores aos objectivos inicialmente propostos;
- Em termos de interrupção precoce do percurso escolar, foi atingida a meta contratualizada para o 3ºCiclo, sendo que no 2ºCiclo tal não se
verificou;
- Todos os resultados apresentados, em termos de metas gerais contratualizadas, são oficiais, à excepção do que se refere ao domínio da
avaliação externa. À data de redacção deste documento não eram ainda oficialmente conhecidos os resultados definitivos, ao nível de escola, e
a nível nacional, das provas finais de ciclo de Português e Matemática. Não obstante, os resultados provisórios que foi possível compilar,
encontram-se no documento anexo;
- Ainda no que respeita a recolha de dados, todos aqueles que foram solicitados em momentos de avaliação, ou seja, de entrega obrigatória
como anexos a actas, foram sempre fornecidos. Os restantes pedidos de informação aos vários órgãos da escola, nem sempre tiverem
feedback;
- No que respeita ao funcionamento da Equipa de Auto Avaliação, e para além do que já foi referido na introdução, constata-se que o tempo
disponibilizado para a prossecução das suas inúmeras competências é bastante escasso, o que condiciona a sua integral realização.
Neste sentido foi proposto no documento Alterações ao Plano de Melhoria 2013/2014, a vigorar em 2014/2015, a afectação de seis docentes à
equipa (dois com quatro horas e mais quatro com duas horas) e dois assistentes operacionais/técnicos (1 hora).
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2ª Parte

Diagnóstico organizacional
2014/2015
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CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA

Nomes
David Cravidão (representante do 3º ciclo/Coordenador)
Miguel Baptista (representante 1º ciclo)
Lina Madeira (representante do 2º ciclo/Direção)
Fernanda do Rosário (representante do 3º ciclo)
Anabela Alferes (representante do 3º ciclo)
Patrícia Garcia (representante Assistentes Técnicos)
Maria Rosa Cortes (representante Assistentes Operacionais)
Carolina Oliveira (representante dos alunos)
Ana Rita Ildefonso (representante dos alunos)
Marta Alexandre (representante da Ass. de Pais)
Telma Bento (representante da Autarquia)
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Introdução
No sentido de identificar os pontos fortes e pontos fracos de acordo com as perceções de Pais/Encarregados de Educação, Alunos, Pessoal Não Docente
(PND) e Pessoal Docente (PD), procedeu-se à aplicação de questionários. Estes questionários foram aplicados online e, no caso dos Pais/Encarregados de
Educação, em papel de modo a garantir o máximo retorno possível. Foi também este o único grupo de inquiridos que respondeu por amostragem – 4
Pais/Encarregados de Educação por aluno, escolhidos de forma aleatória nas várias turmas.
Assim, foram enviados 409 questionários e obtidas 314 respostas, o que significa que os questionários tiveram uma taxa de resposta na ordem dos 77%. O
quadro abaixo ilustra o número de respostas por grupo de respondentes.
Tabela 1 - Número de respostas por grupo de respondentes

Pais/Encarregados de
Educação

Alunos

Pré-escolar
1.º ciclo
2.º e 3.º ciclos
4.º ano
2.º e 3.º ciclos

PND
PD

Pré-escolar
1.º ciclo
2.º e 3.º ciclos

Total
16
32
45
46
179
29
7
13
42

n.º Respostas
15
32
44
32
128
26
5
9
23

As questões visavam os seguintes aspetos: Liderança e Gestão, Prestação de Serviço Educativo e Resultados. Os Pais/Encarregados de Educação e Alunos
foram questionados apenas acerca de aspetos relativos aos Resultados, demostrando assim a sua opinião relativamente ao reflexo da atividade da escola no
exterior. Os questionários aplicados ao PND e PD visavam identificar aspetos a melhorar (pontos fracos) e aspetos percecionados como positivos (pontos
fortes) Os respondentes indicavam a sua opinião/perceção usando uma escala de 0 a 10, sendo o 0 correspondente a não concordo nada e o 10 a concordo
completamente.

30

Procedeu-se à análise de dados por grupo de respondentes. Nesta análise foram consideradas as médias das respostas às diferentes questões. As questões
cuja média de respostas foi igual ou superior a 7, foram interpretadas como pontos fortes e as cuja média não ultrapassava 5, foram consideradas pontos
fracos.
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Pais/Encarregados de Educação
Pré-Escolar
Os gráficos que se seguem ilustram a média de respostas dos Pais/Encarregados de Educação do ensino pré-escolar.

Gráfico 1 - Respostas dos Pais/Encarregados de Educação Pré-Escolar
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Gráfico 2 - Pontos Fortes - Pais/Encarregados de Educação Pré-escolar
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Gráfico 3 - Pontos Fracos - Pais/Encarregados de Educação Pré-escolar
Legenda:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

O Conselho Geral representa os interesses e opiniões de todos os membros da comunidade escolar.
O Agrupamento preocupa-se em responder em tempo útil as questões que coloco e/ou reclamações que apresento.
Sou motivado pela Associação de Pais a participar na vida do Agrupamento.
As reuniões com o educador são úteis.
O prolongamento de horário é adequado às necessidades dos Pais/Encarregados de Educação.
O trabalho desenvolvido no jardim-de-infância corresponde às minhas expetativas.
Sou informado regularmente sobre os resultados de aprendizagem do meu educando.
Os horários e regras de funcionamento dos espaços e serviços são adequados e conhecidos.
Procuro informar-me regularmente sobre a situação escolar do meu educando.
Sei onde consultar os documentos do Agrupamento (Projeto Educativo, Regulamento Interno, Projeto Curricular)
Estou satisfeito com os educadores que o meu educando tem.
Os Pais/Encarregados de Educação e outras entidades da comunidade são um recurso fundamental na procura de soluções para os problemas das crianças e do Agrupamento.
Considero que o Agrupamento divulga as atividades que realiza e em que posso participar.
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N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.

Nas reuniões com o educador fico esclarecido sobre a situação escolar do meu educando.
O educador mostra eficiência na resolução dos problemas das crianças.
Tenho o hábito de consultar a página Web do Agrupamento.
O jardim-de-infância preocupa-se com o desenvolvimento global das crianças.
O Agrupamento faz, periodicamente, inquéritos aos Pais/Encarregados de Educação para conhecer o seu grau de satisfação em relação ao Agrupamento.
No atendimento às famílias há garantia de privacidade.
A Direção está sempre disponível para ouvir reclamações, sugestões e propostas dos Pais/Encarregados de Educação.
Considero importante que exista uma Associação de Pais/Encarregados de Educação neste jardim-de-infância.
As metodologias de ensino adotadas pelo educador contribuem para a obtenção de bons resultados por parte do meu educando.
As formas de comunicação do educador com os Pais/Encarregados de Educação são adequados.

Da análise às respostas dadas pelos Pais/Encarregados de Educação do Pré-escolar, destaca-se o facto de a média de respostas ser, na maioria dos casos,
superior a 7, sendo que algumas atingem mesmo os 8 e 9 (gráfico 1). Assim, de acordo com o critério estabelecido, o grau de satisfação deste grupo de
respondentes aparenta ser considerável. Destacam-se com média igual ou superior a 9 (gráfico 2), os seguintes aspetos:





Satisfação relativamente ao educador/a, à sua atuação nas reuniões com Pais/Encarregados de Educação e face aos problemas das crianças;
Preocupação do estabelecimento escolar com o desenvolvimento global das crianças;
Adequação das metodologias de ensino;
Adequação da comunicação do educador/a com os Pais/Encarregados de Educação

Como aspeto a melhorar este grupo de respondentes refere apenas a atuação da Associação de Pais/Encarregados de Educação (gráfico 3). No entanto, a
média mais baixa (ainda que acima do 5 convencionado) verifica-se em perguntas relativas ao hábito de consultar a página do Agrupamento na Internet por
parte de Pais/Encarregados de Educação e à periodicidade de inquirir Pais/Encarregados de Educação acerca do seu grau de satisfação (gráfico 1).
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1.º ciclo
As respostas dadas pelos Pais/Encarregados de Educação Pré-Escolar encontram-se resumidas nos gráficos que se seguem:

Gráfico 4 - Respostas dos Pais/Encarregados de Educação 1.º ciclo
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Gráfico 5- Pontos Fortes - Pais/Encarregados de Educação 1.º ciclo
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Legenda:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.
Y.
Z.

O Agrupamento preocupa-se em responder em tempo útil as questões que coloco e/ou reclamações que apresento.
A frequência de atividades extracurriculares (Clubes, Desporto Escolar, Olimpíadas, Concursos, etc.) contribui para a melhoria do desempenho do meu educando.
Sou motivado pela Associação de Pais a participar na vida do Agrupamento.
As reuniões com o professor titular de turma são úteis.
Como Encarregado de Educação apoio regularmente o meu educando no cumprimento das tarefas escolares.
Considero que os trabalhos de casa contribuem para a melhoria das aprendizagens do meu educando.
O ensino que é dado ao meu educando corresponde às minhas expetativas.
Sou informado regularmente sobre os resultados de aprendizagem do meu educando.
Os horários e regras de funcionamento dos espaços e serviços (Bar, Cantina, Reprografia, Papelaria, Biblioteca, Secretaria, etc) são adequados e conhecidos.
Os trabalhos de grupo (dentro e fora da sala de aula) contribuem para uma melhor aprendizagem do meu educando.
Procuro informar-me regularmente sobre a situação escolar do meu educando.
Sei onde consultar os documentos do Agrupamento (Projeto Educativo, Regulamento Interno, Projeto Curricular)
Sou informado sobre as atividades de complemento curricular (clubes, núcleos, ateliers, desporto escolar) que o Agrupamento oferece.
Os Pais/Encarregados de Educação e outras entidades da comunidade são um recurso fundamental na procura de soluções para os problemas das crianças e do Agrupamento.
Considero haver impacto do trabalho da Biblioteca Escolar nas atitudes e competências do meu educando, no âmbito da leitura e da literacia.
O Professor Titular de Turma mostra eficiência na resolução dos problemas das crianças.
Tenho o hábito de consultar a página Web do Agrupamento.
O Agrupamento faz, periodicamente, inquéritos aos Pais/Encarregados de Educação para conhecer o seu grau de satisfação em relação ao Agrupamento
As instalações da escola são mantidas em bom estado de conservação, higiene e segurança.
Há segurança na escola e um bom acompanhamento aos alunos.
No atendimento às famílias há garantia de privacidade.
A Direção está sempre disponível para ouvir reclamações, sugestões e propostas dos pais/encarregados de educação.
Considero importante que exista uma Associação de Pais/Encarregados de Educação nesta escola.
As metodologias de ensino adotadas pelo professor contribuem para a obtenção de bons resultados por parte do meu educando.
As formas de comunicação do educador com os Pais/Encarregados de Educação são adequados.
O Conselho Geral representa os interesses e opiniões de todos os membros da comunidade escolar.
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Analisando globalmente as respostas do Pais/Encarregados de Educação do 1.º ciclo (gráfico 4) destaca-se que a média da maioria das respostas se situa
acima de 7, sendo que, em muitos casos, ultrapassa 8. Torna-se deste modo aparente que o grau de satisfação deste grupo de respondentes é elevado. Da
análise do gráfico 5, resultam os seguintes aspetos:






Utilidade das reuniões de Pais/Encarregados de Educação com o/a Professor/a titular da turma (Ptt);
Preocupação apoiar os educandos nas tarefas escolares e em obter informações acerca da sua situação escolar;
Eficiência do/a Ptt na resolução dos problemas das crianças;
Adequação e eficácia das metodologias adotadas pelo/a professor/a na obtenção de bons resultados;
Adequação na comunicação entre o/a Ptt e os Pais/Encarregados de Educação.

Neste grupo de respondentes não se identificou, de acordo com os critérios estabelecidos, pontos a melhorar. No entanto, a média mais baixa (a rondar os
6) corresponde à questão relativa à Associação de Pais/Encarregados de Educação.

39

2.º e 3.º ciclos
Da análise de dados relativa às respostas dadas pelos Pais/Encarregados de Educação dos 2.º e 3.º ciclos resultam os gráficos abaixo:

Gráfico 6- Respostas dos Pais/Encarregados de Educação do 2.º e 3.º ciclo
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Gráfico 7 - Pontos Fortes - Pais/Encarregados de Educação do 2.º e 3.º ciclo
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Legenda:
A. O Conselho Geral representa os interesses e opiniões de todos os membros da comunidade escolar.
B. A frequência de atividades extracurriculares (Clubes, Desporto Escolar, Olimpíadas, Concursos, etc) contribui para a melhoria do desempenho do meu educando.
C. Sou motivado pela Associação de Pais a participar na vida do Agrupamento.
D. As reuniões com o Diretor de turma são úteis.
E. Considero que os trabalhos de casa contribuem para a melhoria das aprendizagens do meu educando.
F. O ensino que é dado ao meu educando corresponde às minhas expetativas.
G. Sou informado regularmente sobre os resultados de aprendizagem do meu educando.
H. Considero que o Agrupamento proporciona uma boa preparação para o prosseguimento de estudos.
I. Os horários e regras de funcionamento dos espaços e serviços (Bar, Cantina, Reprografia, Papelaria, Biblioteca, Secretaria, etc) são adequados e conhecidos.
J. Os trabalhos de grupo (dentro e fora da sala de aula) contribuem para uma melhor aprendizagem do meu educando.
K. Procuro informar-me regularmente sobre a situação escolar do meu educando.
L. Sei onde consultar os documentos do Agrupamento (Projeto Educativo, Regulamento Interno, Projeto Curricular)
M. Sou informado sobre as atividades de complemento curricular (clubes, núcleos, ateliers, desporto escolar) que o Agrupamento oferece.
N. Os Pais/Encarregados de Educação e outras entidades da comunidade são um recurso fundamental na procura de soluções para os problemas das crianças e do
Agrupamento.
O. Considero que a Biblioteca Escolar contribui para o meu educando desenvolver hábitos de trabalho e métodos de estudo progressivamente autónomo.
P. Nas reuniões com o Diretor de Turma fico esclarecido sobre a situação escolar do meu educando.
Q. O Diretor de Turma mostra eficiência na resolução dos problemas dos alunos turma.
R. Tenho o hábito de consultar a página Web do Agrupamento.
S. O Agrupamento faz, periodicamente, inquéritos aos Pais/Encarregados de Educação para conhecer o seu grau de satisfação em relação ao Agrupamento.
T. A Orientação Escolar e Educacional oferecida pela escola é adequada,
U. As instalações da escola são mantidas em bom estado de conservação, higiene e segurança.
V. Há segurança na escola e um bom acompanhamento aos alunos.
W. No atendimento às famílias há garantia de privacidade.
X. A Direção está sempre disponível para ouvir reclamações, sugestões e propostas dos Pais/Encarregados de Educação.
Y. A frequência de aulas de recuperação/compensação ajuda o meu educando a superar as suas dificuldades.
Z. Considero importante que exista uma Associação de Pais/Encarregados de Educação nesta escola .
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A análise do gráfico 6 indicia um elevado grau de satisfação dos Pais/Encarregados de Educação do 2.º e do 3.º ciclo uma vez que a média de respostas é, na
maioria dos casos, superior a 7, destacando-se os seguintes aspetos com uma média de respostas superior a 9:




Utilidade das reuniões com o/a diretor/a de turma (DT);
Contributo positivo dos trabalhos de grupo (na sala e fora) para a aprendizagem;
Preocupação em obter informações acerca da situação escolar do educando.

Ultrapassando a média de respostas de 5 mas sem atingir a média 6, está a questão relativa ao desempenho da Associação de Pais/Encarregados de
Educação. Não sendo considerado pelos Pais/Encarregados de Educação como um ponto forte (média igual ou superior a 7), o desconhecimento de onde
consultar os documentos que regem a ação do Agrupamento parece ser uma preocupação para Pais/Encarregados de Educação do 2.º e 3.º ciclo.
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É comum a todos os respondentes englobados neste grupo a satisfação face à atuação dos Educadores, Ptt e Dt no que diz respeito à utilidade das reuniões
realizadas, à preocupação com os problemas das crianças e sua resolução e à comunicação estabelecida com os Pais/Encarregados de Educação. Parece
também consensual a adequação das metodologias adotadas para a obtenção de bons resultados por parte dos alunos. Os Pais/Encarregados de Educação
referem ainda a sua preocupação em obter informações acerca da situação escolar dos seus educandos, necessidade que parece ser satisfeita por parte do
Agrupamento uma vez que, como referido acima, a comunicação com os Educadores, Ptt e Dt é um dos pontos fortes identificados.
Tabela 2 - Quadro Resumo Pais/Encarregados de Educação
Pré-Escolar


Pontos fortes






Satisfação relativamente ao
educador/a, à sua atuação
nas reuniões com
Pais/Encarregados de
Educação e face aos
problemas das crianças;
Preocupação do
estabelecimento escolar com
o desenvolvimento global
das crianças;
Adequação das metodologias
de ensino;
Adequação da comunicação
do educador/a com os
Pais/Encarregados de
Educação

1.º ciclo










Utilidade das reuniões de
Pais/Encarregados de
Educação com o/a
Professor/a titular da turma
(Ptt);
Preocupação apoiar os
educandos nas tarefas
escolares e em obter
informações acerca da sua
situação escolar;
Eficiência do/a Ptt na
resolução dos problemas das
crianças;
Adequação e eficácia das
metodologias adotadas
pelo/a professor/a na
obtenção de bons
resultados;
Adequação na comunicação
entre o/a Ptt e os
Pais/Encarregados de
Educação.

2.º / 3.º ciclo





Utilidade das reuniões com
o/a diretor/a de turma (DT);
Contributo positivo dos
trabalhos de grupo (na sala e
fora) para a aprendizagem;
Preocupação em obter
informações acerca da
situação escolar do
educando.
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Pontos fracos



A atuação da Associação de
Pais/Encarregados de
Educação na motivação da
participação dos
Pais/Encarregados de
Educação na vida escolar do
Agrupamento



A atuação da Associação de
Pais/Encarregados de
Educação na motivação da
participação dos
Pais/Encarregados de
Educação na vida escolar do
Agrupamento



A atuação da Associação de
Pais/Encarregados de
Educação na motivação da
participação dos
Pais/Encarregados de
Educação na vida escolar do
Agrupamento
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Alunos
1.º ciclo – 4.º ano
Os gráficos abaixo ilustram a média das respostas dos alunos do 4.º ano e a identificação de pontos fortes e pontos fracos.

Gráfico 8 - Respostas dos alunos do 4.º ano
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Gráfico 9 - Pontos Fortes - Alunos do 4.º ano
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Legenda:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.
Y.

A Biblioteca Escolar funciona bem.
A divulgação do Plano Anual de Atividades do Agrupamento é boa.
A divulgação do Projeto Educativo é boa.
A divulgação do Regulamento Interno do Agrupamento é boa.
As atividades extracurriculares (Clubes, Desporto Escolar, Olimpíadas, Concursos, etc.) contribuem para melhorar o meu desempenho.
A organização e o funcionamento do agrupamento são bons.
As visitas de estudo são úteis para a minha aprendizagem.
A escola tem bons equipamentos (informáticos, desportivos, audiovisuais, biblioteca, etc.).
Contribuo para a conservação, higiene e segurança das instalações da escola.
Empenho-me em trabalhar sozinho, de acordo com as sugestões dadas pelos professores.
Estou satisfeito com o meu professor.
Estou satisfeito com os meus resultados escolares.
Gosto de estar na minha turma.
Há uma boa relação entre os funcionários e os alunos.
Há uma boa relação entre os professores e os alunos.
O clima de trabalho na sala de aula é bom.
Os trabalhos de casa contribuem para melhorar as minhas aprendizagens.
Os trabalhos de grupo contribuem para melhorar a minha aprendizagem.
Procuro obter o sucesso escolar e esforço-me para o obter.
Sei a quem me devo dirigir na escola conforme o assunto a tratar.
Sinto-me seguro e acompanhado nesta escola.
Sinto-me tratado com justiça e igualdade.
Sou informado sobre os meus resultados de aprendizagem.
Já fui vítima de Bullying.
O meu professor esclarece-me sobre as minhas notas.
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Z. O meu professor explica os objetivos de ciclo e os critérios de avaliação.
AA. As nossas aulas são ativas e motivadoras.
BB. As sugestões e críticas dos alunos são tidas em consideração.
CC. A escola promove uma Educação para a saúde e preservação do ambiente.
DD. O meu professor está atento ao trabalho dos alunos (com e sem dificuldades).
Parece visível, a partir da leitura global do gráfico 8, que a satisfação dos alunos do 4.º ano patente nas respostas ao questionário é bastante elevada, uma
vez que a média de respostas se situa acima dos 8. Na maioria das respostas é mesmo superior a 9. Destacam-se os aspetos seguintes:




















Boa divulgação do Plano Anual de Atividades e do Regulamento Interno do Agrupamento ;
As atividades extracurriculares (Clubes, Desporto Escolar, Olimpíadas, Concursos, etc.) contribuem para melhorar o desempenho;
Boa organização e o funcionamento do agrupamento;
Contributo dos alunos para a conservação, higiene e segurança das instalações da escola;
Realização de trabalho autónomo, de acordo com as sugestões dadas pelos professores;
Satisfação com o meu professor;
Boa relação professores/alunos e funcionários/alunos;
Bom clima de trabalho na sala de aula;
Contributo dos trabalhos de casa e trabalhos de grupo para melhorar as aprendizagens;
Esforço no sentido de obter o sucesso escolar;
Saber a quem se devem dirigir na escola conforme o assunto a tratar;
Sentimento de justiça e igualdade;
Informação acerca dos resultados de aprendizagem;
Esclarecimento sobre as notas por parte do professor;
Explicação por parte do professor acerca dos objetivos de ciclo e dos critérios de avaliação.
Aulas ativas e motivadoras;
As sugestões e críticas dos alunos são tidas em consideração;
A escola promove uma Educação para a saúde e preservação do ambiente;
O professor está atento ao trabalho dos alunos (com e sem dificuldades).
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É de salientar que alguns destes aspetos têm a ver com ação direta do professor - Satisfação com o meu professor; Informação acerca dos resultados de
aprendizagem; Esclarecimento sobre as notas por parte do professor; Explicação por parte do professor acerca dos objetivos; de ciclo e dos critérios de
avaliação; Aulas ativas e motivadoras; O professor está atento ao trabalho dos alunos (com e sem dificuldades) – e com a seleção de metodologias de
trabalho - Contributo dos trabalhos de casa e trabalhos de grupo para melhorar as aprendizagens.

O único ponto onde a média de respostas foi mais baixa tem a ver com o facto de os alunos indicarem que não foram vítimas de bullying.
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2.º e 3.º ciclo
A análise das respostas dadas pelos alunos do 2.º e 3.º ciclo foi feita com base nos gráficos apresentados a seguir.

Gráfico 10 - Respostas dos Alunos do 2.º e 3.º ciclo
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Gráfico 11 - Pontos fortes - Alunos do 2.º e 3.º ciclo
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Legenda:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.
Y.
Z.
AA.
BB.

A divulgação do Plano Anual de Atividades do Agrupamento é adequada.
A divulgação do Projeto Educativo é adequada.
A divulgação do Regulamento Interno do Agrupamento é adequada.
A frequência de atividades extracurriculares (Clubes, Desporto Escolar, Olimpíadas, Concursos, etc.) contribui para a melhoria do meu desempenho.
A organização e o funcionamento do agrupamento são bons.
As visitas de estudo são úteis para a minha aprendizagem.
Contribuo para a conservação, higiene e segurança das instalações da escola.
Empenho-me em trabalhar autonomamente, de acordo com as sugestões dadas pelos professores.
Estou satisfeito com os métodos de ensino praticados nesta escola (exposição das matérias, tempo para resolver exercícios na sala de aula, esclarecimento de dúvidas,
trabalho autónomo, etc.).
Estou satisfeito com a qualidade da prestação dos serviços (Biblioteca, Serviços de Administração Escolar, Direção de Turma, Bar, Reprografia).
Estou satisfeito com os meus professores.
Estou satisfeito com os meus resultados académicos.
Gosto de estar na minha turma.
Há uma boa relação entre os funcionários e os alunos.
Há uma boa relação entre os professores e os alunos.
O clima de trabalho na sala de aula é bom.
Os meus professores informam-me sobre as finalidades e os objetivos da disciplina.
Os trabalhos de casa contribuem para a melhoria das minhas aprendizagens.
Os trabalhos de grupo (dentro e fora da sala de aula) contribuem para a melhoria da minha aprendizagem.
Procuro obter o sucesso escolar e esforço-me para o obter.
Sei a quem me devo dirigir na escola conforme o assunto a tratar.
Sinto-me seguro e acompanhado nesta escola.
Sinto-me tratado com justiça e equidade.
Sou informado regularmente sobre os meus resultados de aprendizagem.
Já fui vítima de Bullying.
Os professores da minha turma esclarecem os alunos sobre as classificações atribuídas.
A Direção do agrupamento está disponível para o atendimento dos alunos.
O agrupamento promove uma Educação para a saúde e preservação do ambiente.
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Da ponderação acerca dos dados do gráfico 10, destaca-se que das 28 questões, 20 obtiveram uma média de respostas acima de 7, sendo assim
considerados pontos fortes. No entanto, destas 20 respostas apenas 6 ultrapassam a média de 8 (gráfico 11). Tal parece indiciar que, apesar de os
respondentes pareceram satisfeitos, essa satisfação não é muito marcada.
Os aspetos a distinguir são os seguintes:








Papel das atividades extracurriculares (Clubes, Desporto Escolar, Olimpíadas, Concursos, etc.) para a melhoria do desempenho;
Utilidade das visitas de estudo para a aprendizagem;
Contributo para a conservação, higiene e segurança das instalações da escola;
Gosto pela turma onde estão inseridos;
Informação por parte dos professores acerca das finalidades e dos objetivos da disciplina;
Esforço no sentido de obter sucesso escolar;
Conhecimento de a quem se deve dirigir na escola conforme o assunto a tratar.

O único ponto onde a média de respostas foi mais baixa tem a ver com o facto de os alunos indicarem que não foram vítimas de bullying.
Os pontos comuns nas respostas dos alunos são:




Papel das atividades extracurriculares (Clubes, Desporto Escolar, Olimpíadas, Concursos, etc.) para a melhoria do desempenho;
Contributo dos alunos para a conservação, higiene e segurança das instalações da escola;
Esforço no sentido de obter sucesso escolar;
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Tabela 3- Quadro Resumo Alunos
1.º ciclo – 4.º ano






Pontos fortes

















Boa divulgação do Plano Anual de Atividades e do
Regulamento Interno do Agrupamento ;
As atividades extracurriculares (Clubes, Desporto
Escolar, Olimpíadas, Concursos, etc.) contribuem para
melhorar o desempenho;
Boa organização e o funcionamento do agrupamento;
Contributo dos alunos para a conservação, higiene e
segurança das instalações da escola;
Realização de trabalho autónomo, de acordo com as
sugestões dadas pelos professores;
Satisfação com o meu professor;
Boa relação professores/alunos e funcionários/alunos;
Bom clima de trabalho na sala de aula;
Contributo dos trabalhos de casa e trabalhos de grupo
para melhorar as aprendizagens;
Esforço no sentido de obter o sucesso escolar;
Saber a quem se devem dirigir na escola conforme o
assunto a tratar;
Sentimento de justiça e igualdade;
Informação acerca dos resultados de aprendizagem;
Esclarecimento sobre as notas por parte do professor;
Explicação por parte do professor acerca dos objetivos
de ciclo e dos critérios de avaliação.
Aulas ativas e motivadoras;
As sugestões e críticas dos alunos são tidas em
consideração;
A escola promove uma Educação para a saúde e
preservação do ambiente;
O professor está atento ao trabalho dos alunos (com e
sem dificuldades).

2.º / 3.º ciclo









Papel das atividades extracurriculares (Clubes,
Desporto Escolar, Olimpíadas, Concursos, etc.) para
a melhoria do desempenho;
Utilidade das visitas de estudo são para a
aprendizagem;
Contributo dos alunos para a conservação, higiene e
segurança das instalações da escola;
Gosto pela turma onde estão inseridos;
Informação por parte dos professores acerca das
finalidades e dos objetivos da disciplina;
Esforço no sentido de obter sucesso escolar;
Conhecimento de a quem se deve dirigir na escola
conforme o assunto a tratar.
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Pessoal Docente
Pré-Escolar
Os gráficos abaixo refletem a média de respostas dos Educadores.

Gráfico 12- Respostas do Educadores
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Gráfico 13 - Pontos Fortes - Educadores

A maioria das respostas ao questionário por parte dos educadores demonstra uniformidade de opiniões no que diz respeito às três áreas do questionário –
Liderança, Prestação de Serviço e Resultados. A média situa-se acima de 8 na maioria das respostas. Destacam-se as seguintes respostas com média de
respostas superior a 9:
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Tabela 4 - Pontos fortes a destacar - Docentes Educadores

Liderança e Gestão














O agrupamento procura a
divulgação pública, a reputação
e o reconhecimento da
organização e dos seus serviços.
O Projeto Educativo contempla
as prioridades definidas após
identificação e análise dos
problemas detetados.
Os projetos e as atividades do
Plano Anual de Atividades do
Departamento do Pré-escolar
contemplam, de modo
articulado, as diferentes áreas
curriculares.
Na distribuição do serviço letivo
e na estruturação dos horários, a
Direção tem em conta as
potencialidades e os
constrangimentos dos vários
docentes.
A Direção designa os
Coordenadores de
Departamento e de Escola de
acordo com o seu perfil de
competências.
O Coordenador de
Departamento coordena de
forma eficiente a equipa de
educadores com que trabalha.
O pessoal não docente é
envolvido em projetos de

Prestação de Serviços












A Direção, em articulação com os
órgãos de gestão pedagógica do
agrupamento, analisa e reflete
criticamente sobre os resultados
obtidos.
A gestão do agrupamento
orienta-se pelos resultados do
processo de avaliação do
agrupamento.
Há reuniões periódicas com vista
a uma avaliação sistemática da
forma como está a decorrer o
processo educativo das crianças
e à introdução das correções
necessárias.
O agrupamento oferece um
vasto e abrangente conjunto de
atividades e projetos de índole
cultural e artística, de Educação
ambiental e de âmbito
desportivo.
Para responder às necessidades
educativas especiais das
crianças, o agrupamento analisa
os casos e define as medidas do
regime educativo de que
deverão beneficiar, procedendo
à despistagem das crianças com
dificuldades de aprendizagem.
O educador promove o
acompanhamento dos

Resultados














Os Pais/Encarregados de
Educação têm acesso aos
documentos de divulgação
pública através da página do
agrupamento.
Procuro informar-me sobre
o percurso posterior das
minhas crianças.
O agrupamento apresenta
meios eficazes de divulgação
das informações necessárias
aos Pais/Encarregados de
Educação.
A comunicação com a
Direção é fácil.
As informações e decisões
fundamentais do Ministério
de Educação são divulgadas
a todos os educadores.
Os educadores podem dar a
sua opinião e são ouvidos.
A Direção facilita aos
educadores os recursos
necessários ao seu
desempenho e apoia
ativamente todos os que
têm iniciativas de inovação e
de melhoria, reconhecendo
e valorizando o seu
trabalho.
Há uma boa relação entre o
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dimensão educativa.
A Autarquia dá resposta às
solicitações do agrupamento.
O agrupamento promove a
participação dos
Pais/Encarregados de Educação
no processo de tomada de
decisão.
A Direção na aquisição de
material didático tem em conta
as propostas e necessidades dos
educadores.



Pais/Encarregados de Educação
no processo de ensino
aprendizagem.
Considero que a Biblioteca
Escolar dá resposta às
necessidades do agrupamento
(horário alargado, serviços, apoio
e projetos).





pessoal não docente e o
pessoal docente.
O agrupamento divulga as
suas atividades internas na
comunidade local.
O agrupamento divulga e
promove exposições dos
trabalhos das crianças no
agrupamento e no exterior.

Os Educadores não evidenciaram nas suas respostas pontos fracos, isto é, médias de respostas inferiores a 5.
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1.º ciclo
A análise dos dados recolhidos a partir dos questionários aplicados aos professores do 1.º ciclo resultou nos gráficos apresentados abaixo.

Gráfico 14 - Respostas Docentes 1.º ciclo
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Gráfico 15 - Pontos fortes - Docentes 1.º ciclo
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Gráfico 16 - Pontos Fracos - Docentes 1.º ciclo

Legenda:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

As conclusões das reuniões do Conselho Pedagógico são disponibilizadas a todos os interessados.
Existe uma forte articulação entre os vários órgãos de gestão do agrupamento.
O agrupamento deu a conhecer à comunidade escolar os seus projetos e planos de atividades.
As conclusões das reuniões do Conselho Geral são disponibilizadas a todos os interessados.
A Direção proporciona, no âmbito da sua competência, os meios adequados para a concretização do Projeto Educativo.
A Direção respeita as recomendações e atende às posições dos órgãos competentes, no desenvolvimento do Projeto Educativo e do Plano Anual de
Atividades.
G. A Direção respeita as decisões relativas à gestão curricular e às de caráter pedagógico adotadas no departamento do 1º ciclo.
H. A Direção empenha-se pessoalmente no acompanhamento permanente e monitorização das atividades do agrupamento.
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I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.

A Direção fomenta, com a sua atuação, um ambiente de confiança e solidariedade.
O Coordenador de Departamento representa adequadamente os docentes no Conselho Pedagógico, veiculando a comunicação entre os dois órgãos.
O agrupamento procura a divulgação pública, a reputação e o reconhecimento da organização e dos seus serviços.
O agrupamento analisa de forma sistemática os pontos fortes e os pontos fracos internos.
A Direção incentiva o envolvimento e participação da comunidade educativa na elaboração do Projeto Educativo.
Existe uma articulação entre o Plano Anual de Atividades e o Projeto Educativo do Agrupamento.
O Projeto Educativo contempla as prioridades definidas após identificação e análise dos problemas detetados.
A avaliação final de cada Plano Anual de Atividades envolve todos os participantes diretos e indiretos, servindo de correção / regulação para o Plano
Anual de Atividades do ano seguinte.
Q. A Direção promove, periodicamente, uma reflexão participada sobre o Regulamento Interno, por forma a adequá-lo às mudanças e aos contextos do
agrupamento.
R. O Plano Anual de Atividades contém um conjunto coerente de atividades de complemento curricular.
S. O Plano Anual de Atividades incorpora um conjunto de objetivos básicos bem definidos e realizáveis.
T. A organização e funcionamento das atividades letivas estão em articulação com as Atividades de Enriquecimento Curricular e outras ofertas educativas.
U. O Coordenador de Departamento assegura com outras estruturas de orientação educativa, a articulação vertical.
V. As estratégias de atuação selecionadas tiveram em conta os recursos disponíveis na escola (humanos, materiais e financeiros).
W. A Direção e os órgãos de gestão pedagógica definem indicadores chave de desempenho que permitam medir, anualmente, o desempenho do
agrupamento e a sua evolução.
X. Na distribuição do serviço letivo e na estruturação dos horários, a Direção tem em conta as potencialidades e os constrangimentos dos vários docentes.
Y. A Direção procura assegurar boas condições de trabalho, para todos os intervenientes, de forma a promover o envolvimento de todos no
desenvolvimento das atividades.
Z. O Coordenador de Departamento analisa com os professores da sua equipa a forma como está a decorrer o processo de ensino-aprendizagem e a
melhor forma de atuar para atingir os objetivos.
AA. Participo em atividades de formação contínua para atualização de conhecimentos e desenvolvimento de competências no meu campo de especialidade.
BB. A Direção designa os Coordenadores de Departamento e de Escola, de acordo com o seu perfil de competências.
CC. O Coordenador de Departamento coordena de forma eficiente a equipa de professores com que trabalha.
DD. O agrupamento realiza, periodicamente, questionários de pessoal, incluindo a publicação dos resultados/conclusões.
EE. A Autarquia dá resposta às solicitações do agrupamento.
FF. O agrupamento promove a participação dos Pais/Encarregados de Educação e alunos no processo de tomada de decisão.
GG. Contabilizo os custos dos projetos que me proponho desenvolver com os meus alunos.
HH. O agrupamento tem assegurados serviços de informação acessíveis a toda a comunidade educativa.
II. Os departamentos são informados do orçamento atribuído e da evolução da sua execução.
JJ. A escola dispõe de sistemas de informação integrados em rede.
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KK. Utilizo as tecnologias de informação e comunicação como recurso pedagógico e instrumento de desenvolvimento pessoal e profissional.
LL. Considero que as aplicações informáticas existentes na escola são funcionais e correspondem às necessidades.
MM. A gestão das instalações, espaços e equipamentos é adequada às necessidades dos alunos e funcionalidade dos serviços.
NN. A Direção na aquisição de material didático tem em conta as propostas e necessidades dos professores.
OO. A escola promove a redução e reciclagem dos desperdícios.
PP. A escola tem criado condições de acesso de pessoas com mobilidade reduzida.
QQ. Os espaços e instalações são conservados, preservados e mantidos em bom estado de higiene e segurança.
RR. A escola possui um plano de emergência e realiza simulacros anualmente.
SS. A Direção, em articulação com os órgãos de gestão pedagógica do agrupamento, analisa e reflete criticamente sobre os resultados obtidos.
TT. A gestão do agrupamento orienta-se pelos resultados do processo de avaliação do agrupamento.
UU. O departamento revê periodicamente a aplicação adequada dos critérios de avaliação.
VV. O agrupamento promove ações que asseguram a sequencialidade das aprendizagens na transição entre anos/ciclos.
WW. Há articulação entre os Professores Titulares de Turma, Pais/Encarregados de Educação e os técnicos de Educação Especial ou outros com quem o
agrupamento tenha protocolos (em contexto de sala de aula ou não).
XX. A participação em Atividades de Enriquecimento Curricular, promovidas pelo/ no agrupamento, é benéfica para a formação/aprendizagens dos alunos.
YY. O agrupamento oferece um vasto e abrangente conjunto de atividades e projetos de índole cultural e artística, de Educação ambiental e de âmbito
desportivo.
ZZ. Para responder às necessidades educativas especiais dos alunos, o agrupamento analisa os casos e define as medidas do regime educativo de que
deverão beneficiar, procedendo à despistagem dos alunos com dificuldades de aprendizagem.
AAA. O Professor Titular de Turma promove o acompanhamento dos Pais/Encarregados de Educação no processo de ensino aprendizagem.
BBB. Informo os alunos sobre as finalidades e os objetivos da disciplina.
CCC. Informo os alunos sobre os critérios de avaliação que utilizo.
DDD. Informo regularmente os meus alunos sobre os seus progressos nas aprendizagens.
EEE. Utilizo as tecnologias de informação e comunicação e outros recursos pedagógicos como forma de estimular e preparar a aprendizagem
independente.
FFF.Há articulação intra e interdepartamental na concretização de atividades, nomeadamente no âmbito do Plano Anual de Atividades e nos projetos
curriculares de turma.
GGG. A equipa da Biblioteca Escolar colabora com os docentes na concretização das atividades curriculares desenvolvidas no seu espaço e tendo por base
os seus recursos.
HHH. Considero que os alunos encontram na Biblioteca Escolar um conjunto de atividades (exposições, palestras, sessões de poesia, concursos, ciclos de
cinema, entre outros) que são úteis ao seu desenvolvimento.
III. Considero que a Biblioteca Escolar dá resposta às necessidades do agrupamento (horário alargado, serviços, apoio e projetos).
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JJJ. O Professor Titular de Turma, o professor de apoio e os técnicos competentes analisam e definem medidas e estratégias de intervenção a aplicar aos
alunos com necessidades educativas especiais ou com dificuldades de aprendizagem.
KKK. Preocupo-me em avaliar quais as repercussões nos alunos, das alterações/inovações introduzidas nas minhas aulas.
LLL. Há segurança na circulação dos alunos à entrada e saída.
MMM. Os serviços da secretaria têm instalações adequadas para o atendimento ao público em termos de acessibilidade e de espaço.
NNN. É promovido nos alunos o espírito de solidariedade, o respeito pelos outros e a convivência democrática, envolvendo-os nas atividades culturais,
artísticas e desportivas.
OOO. Os Pais/Encarregados de Educação participam nos órgãos e estruturas de orientação educativa para que foram nomeados.
PPP. Os Pais/Encarregados de Educação têm acesso aos documentos de divulgação pública através da página do agrupamento.
QQQ. O agrupamento apresenta meios eficazes de divulgação das informações necessárias aos alunos e Pais/Encarregados de Educação.
RRR. As penalizações estabelecidas no Regulamento Interno para os alunos que manifestam comportamentos desviantes e que têm participações
disciplinares graves, são aplicadas eficazmente e na altura certa.
SSS.A comunicação com A Direção é fácil.
TTT. As informações e decisões fundamentais do Ministério de Educação são divulgadas a todo o pessoal docente.
UUU. O pessoal docente pode dar a sua opinião e é ouvido.
VVV. A Direção facilita aos professores os recursos necessários ao seu desempenho e apoia ativamente todos os que têm iniciativas de inovação e de
melhoria, reconhecendo e valorizando o seu trabalho.
WWW. O desempenho dos funcionários no apoio às atividades educativas é do agrado dos professores.
XXX. Vejo o meu desempenho profissional reconhecido e valorizado.
YYY. Há uma boa relação entre o pessoal não docente e o pessoal docente.
ZZZ.
O agrupamento mede, periodicamente, a perceção do pessoal docente sobre os vários aspetos do seu funcionamento.
AAAA. O pessoal docente participa na construção das decisões sobre o Projeto Educativo, Plano Anual de Atividades e Regulamento Interno.
BBBB. O agrupamento divulga as suas atividades internas na comunidade local.
CCCC. A escola participa em programas de defesa do ambiente e preservação dos recursos naturais.
DDDD. O agrupamento tem um site na Internet com a descrição das suas atividades e outras informações de interesse.
EEEE. O agrupamento promove uma Educação para a saúde e preservação do ambiente.
FFFF. A comunidade é incentivada a colaborar nas atividades realizadas na escola.
GGGG. O agrupamento tem boas relações com a sua Junta de Freguesia e com a Autarquia.
HHHH. O agrupamento divulga e promove exposições dos trabalhos dos alunos no agrupamento e no exterior.
IIII. O agrupamento desenvolve processos de autoavaliação para melhorar o seu desempenho.
JJJJ. A escola tem melhorado as suas instalações e equipamentos.
KKKK. Verifico se os apoios educativos/reforço curricular/complemento de aprendizagem contribuíram positivamente para o sucesso do aluno.
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A média da maioria das respostas aos questionários aplicados aos professores do 1.º ciclo situa-se acima de 7, maioritariamente entre 8 e 9. Com média de
9 ou acima destacam-se os aspetos enumerados abaixo.
Tabela 5 - Pontos fortes a destacar - Docentes 1.º ciclo

Liderança e Gestão













As conclusões das reuniões do Conselho
Pedagógico são disponibilizadas a todos os
interessados.
A Direção fomenta, com a sua atuação, um
ambiente de confiança e solidariedade.
A avaliação final de cada Plano Anual de
Atividades envolve todos os participantes
diretos e indiretos, servindo de correção /
regulação para o Plano Anual de Atividades
do ano seguinte.
O Plano Anual de Atividades contém um
conjunto coerente de atividades de
complemento curricular.
O Plano Anual de Atividades incorpora um
conjunto de objetivos básicos bem
definidos e realizáveis.
Participo em atividades de formação
contínua para atualização de
conhecimentos e desenvolvimento de
competências no meu campo de
especialidade.
A Direção designa os Coordenadores de
Departamento e de Escola, de acordo com

Prestação de Serviços














A Direção, em articulação com os órgãos de
gestão pedagógica do agrupamento, analisa
e reflete criticamente sobre os resultados
obtidos.
A gestão do agrupamento orienta-se pelos
resultados do processo de avaliação do
agrupamento.
O departamento revê periodicamente a
aplicação adequada dos critérios de
avaliação.
O Professor Titular de Turma promove o
acompanhamento dos Pais/Encarregados
de Educação no processo de ensino
aprendizagem.
Informo os alunos sobre as finalidades e os
objetivos da disciplina.
Informo os alunos sobre os critérios de
avaliação que utilizo.
Informo regularmente os meus alunos
sobre os seus progressos nas
aprendizagens.
Há articulação intra e interdepartamental
na concretização de atividades,
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o seu perfil de competências.







nomeadamente no âmbito do Plano Anual
de Atividades e nos projetos curriculares de
turma.
A equipa da Biblioteca Escolar colabora com
os docentes na concretização das atividades
curriculares desenvolvidas no seu espaço e
tendo por base os seus recursos.
O Professor Titular de Turma, o professor
de apoio e os técnicos competentes
analisam e definem medidas e estratégias
de intervenção a aplicar aos alunos com
necessidades educativas especiais ou com
dificuldades de aprendizagem.
Preocupo-me em avaliar quais as
repercussões nos alunos, das
alterações/inovações introduzidas nas
minhas aulas.

Nenhum aspeto relativo a Resultados obteve uma média de respostas de 9 ou superior.
Os pontos fracos evidenciados pelas respostas dadas pelos professores do 1.º ciclo têm ambos a ver com Liderança e Gestão:



As conclusões do Conselho Geral são disponibilizadas a todos os interessados;
Utilização das TIC como recurso pedagógico e instrumento de desenvolvimento pessoal e profissional.

67

2.º e 3.º ciclo
Os gráficos que se seguem representam as respostas dadas pelos professores do 2.º e 3.º ciclo ao questionário aplicado.

Gráfico 17- Respostas Docentes de 2.º e 3.º ciclo
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Gráfico 18 - Pontos Fortes Docentes do 2.º e 3.º ciclo
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Gráfico 19 - Pontos Fracos - Docentes do 2.º e 3.º ciclo

Legenda:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

As conclusões das reuniões do Conselho Pedagógico são disponibilizadas a todos os interessados.
Existe uma forte articulação entre os vários órgãos de gestão do agrupamento.
O agrupamento deu a conhecer à comunidade escolar os seus projetos e planos de atividades.
As conclusões das reuniões do Conselho Geral são disponibilizadas a todos os interessados.
A Direção proporciona, no âmbito da sua competência, os meios adequados para a concretização do Projeto Educativo.
A Direção respeita as recomendações e atende às posições dos órgãos competentes, no desenvolvimento do Projeto Educativo e do Plano Anual de
Atividades.
G. A Direção empenha-se pessoalmente no acompanhamento permanente e monitorização das atividades do agrupamento.
H. O Conselho Pedagógico mobiliza as estruturas de orientação educativa para a promoção do sucesso escolar.
I. O agrupamento procura a divulgação pública, a reputação e o reconhecimento da organização e dos seus serviços.
J. O agrupamento analisa de forma sistemática os pontos fortes e os pontos fracos internos.
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K.
L.
M.
N.

A Direção incentiva o envolvimento e participação da comunidade educativa na elaboração do Projeto Educativo.
Existe uma articulação entre o Plano Anual de Atividades e o Projeto Educativo do Agrupamento.
O Projeto Educativo contempla as prioridades definidas após identificação e análise dos problemas detetados.
A avaliação final de cada Plano Anual de Atividades envolve todos os participantes diretos e indiretos, servindo de correção / regulação para o Plano
Anual de Atividades do ano seguinte.
O. A Direção promove, periodicamente, uma reflexão participada sobre o Regulamento Interno, por forma a adequá-lo às mudanças e aos contextos do
agrupamento.
P. O Plano Anual de Atividades contém um conjunto coerente de atividades de complemento curricular.
Q. O Plano Anual de Atividades incorpora um conjunto de objetivos básicos definidos e realizáveis.
R. Os projetos e as atividades do Plano Anual de Atividades contemplam, de modo articulado, as diferentes áreas curriculares.
S. O Coordenador de Departamento assegura, com outras estruturas de orientação educativa, a articulação vertical.
T. As estratégias de atuação selecionadas tiveram em conta os recursos disponíveis na escola (humanos, materiais e financeiros).
U. A Direção e os órgãos de gestão pedagógica definem indicadores chave de desempenho que permitam medir, anualmente, o desempenho do
agrupamento e a sua evolução.
V. Na distribuição do serviço letivo e na estruturação dos horários, a Direção tem em conta as potencialidades e os constrangimentos dos vários docentes.
W. A Direção procura assegurar boas condições de trabalho, para todos os intervenientes, de forma a promover o envolvimento de todos no
desenvolvimento das atividades.
X. O Coordenador de Departamento analisa com os professores da sua equipa a forma como está a decorrer o processo de ensino-aprendizagem e a
melhor forma de atuar para atingir os objetivos.
Y. Participo em atividades de formação contínua para atualização de conhecimentos e desenvolvimento de competências no meu campo de especialidade.
Z. A Direção designa os Coordenadores de Departamento e de Escola, de acordo com o seu perfil de competências.
AA. O Coordenador de Departamento coordena de forma eficiente a equipa de professores com que trabalha.
BB. O agrupamento realiza, periodicamente, questionários de pessoal, incluindo a publicação dos resultados/conclusões.
CC. O pessoal não docente é envolvido em Projetos de dimensão educativa.
DD. A Autarquia dá resposta às solicitações do agrupamento.
EE. O agrupamento promove a participação dos Pais/Encarregados de Educação e alunos no processo de tomada de decisão.
FF. Contabilizo os custos dos Projetos que me proponho desenvolver com os meus alunos.
GG. O agrupamento tem assegurados serviços de informação acessíveis a toda a comunidade educativa.
HH. Os departamentos são informados do orçamento atribuído e da evolução da sua execução.
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II. A escola dispõe de sistemas de informação integrados em rede.
JJ. Utilizo as tecnologias de informação e comunicação como recurso pedagógico e instrumento de desenvolvimento pessoal e profissional.
KK. Considero que as aplicações informáticas existentes na escola são funcionais e correspondem às necessidades.
LL. A gestão das instalações, espaços e equipamentos é adequada às necessidades dos alunos e funcionalidade dos serviços.
MM. A Direção na aquisição de material didáctico tem em conta as propostas e necessidades dos professores e dos departamentos.
NN. Considero na minha planificação a utilização das instalações específicas, como sejam, a Biblioteca, o Centro de Recursos, as salas de TIC.
OO. A escola promove a redução e reciclagem dos desperdícios.
PP. A escola tem criado condições de acesso de pessoas com mobilidade reduzida.
QQ. Os espaços e instalações são conservados, preservados e mantidos em estado de higiene e segurança.
RR. A escola possui um plano de emergência e realiza simulacros anualmente.
SS. A Direção, em articulação com os órgãos de gestão pedagógica do agrupamento, analisa e reflete criticamente sobre os resultados obtidos.
TT. A gestão do agrupamento orienta-se pelos resultados do processo de avaliação do agrupamento.
UU. Os departamentos revêem periodicamente a aplicação adequada dos critérios de avaliação.
VV. O agrupamento utiliza estratégias eficazes de resolução dos casos problemáticos de indisciplina.
WW. O agrupamento promove ações que asseguram a sequencialidade das aprendizagens na transição entre anos/ciclos.
XX. Há articulação entre os Diretores de Turma, Pais/Encarregados de Educação e os técnicos de Educação Especial ou outros com quem o agrupamento
tenha protocolos (em contexto de sala de aula ou não).
YY. A participação em atividades de Enriquecimento Curricular, promovidas por entidades externas ao agrupamento, é benéfica para a
formação/aprendizagens dos alunos.
ZZ. As atividades extracurriculares (Clubes/Desporto Escolar) contribuem para a melhoria das performances dos alunos (comportamento, autoestima,
socialização, responsabilidade, aproveitamento, etc.).
AAA. Para responder às necessidades educativas especiais dos alunos, o agrupamento analisa os casos e define as medidas do regime educativo de que
deverão beneficiar, procedendo à despistagem dos alunos com dificuldades de aprendizagem.
BBB. O Diretor de Turma promove o acompanhamento dos Pais/Encarregados de Educação no processo de ensino aprendizagem.
CCC. Informo os alunos sobre as finalidades e os objetivos da disciplina.
DDD. Informo os alunos sobre os critérios de avaliação que utilizo.
EEE. Informo regularmente os meus alunos sobre os seus progressos nas aprendizagens.
FFF.Há articulação intra e interdepartamental na concretização de atividades, nomeadamente no âmbito do Plano Anual de Atividades e nos Projetos
curriculares de turma/grupo.
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GGG. A equipa da Biblioteca Escolar colabora com os docentes na concretização das atividades curriculares desenvolvidas no seu espaço e tendo por base
os seus recursos.
HHH. Considero que os alunos encontram na Biblioteca Escolar um conjunto de atividades (exposições, palestras, sessões de poesia, concursos, ciclos de
cinema, entre outros) que são úteis ao seu desenvolvimento.
III. Considero que a Biblioteca Escolar dá resposta às necessidades do agrupamento (horário alargado, serviços, apoio e Projetos).
JJJ. Preocupo-me em avaliar quais as repercussões nos alunos, das alterações/inovações introduzidas nas minhas aulas.
KKK. Há segurança na circulação dos alunos à entrada e saída.
LLL. O Diretor de Turma analisa, em conjunto com os Pais/Encarregados de Educação, os possíveis percursos escolares que os alunos podem seguir.
MMM. Os serviços da secretaria têm instalações adequadas para o atendimento ao público em termos de acessibilidade e de espaço.
NNN. O Diretor de Turma disponibiliza horas de atendimento para os alunos.
OOO. É promovido nos alunos o espírito de solidariedade, o respeito pelos outros e a convivência democrática, envolvendo-os nas atividades culturais,
artísticas e desportivas.
PPP. Os Pais/Encarregados de Educação participam nos órgãos e estruturas de orientação educativa para que foram nomeados.
QQQ. Os Pais/Encarregados de Educação têm acesso aos documentos de divulgação pública através da página do agrupamento.
RRR. O agrupamento apresenta meios eficazes de divulgação das informações necessárias aos alunos e Pais/Encarregados de Educação.
SSS.As penalizações estabelecidas no Regulamento Interno para os alunos que manifestam comportamentos desviantes e que têm participações
disciplinares graves, são aplicadas eficazmente e na altura certa.
TTT. A comunicação com a Direção é fácil.
UUU. As informações e decisões fundamentais do Ministério de Educação são divulgadas a todo o pessoal docente.
VVV. O pessoal docente pode dar a sua opinião e é ouvido.
WWW. A Direção facilita aos professores os recursos necessários ao seu desempenho e apoia ativamente todos os que têm iniciativas de inovação e de
melhoria, reconhecendo e valorizando o seu trabalho.
XXX. O desempenho dos funcionários no apoio às atividades educativas é do agrado dos professores.
YYY. Vejo o meu desempenho profissional reconhecido e valorizado.
ZZZ.
Há uma boa relação entre o pessoal não docente e o pessoal docente.
AAAA. O agrupamento mede, periodicamente, a perceção do pessoal docente sobre os vários aspetos do seu funcionamento.
BBBB. O pessoal docente participa na construção das decisões sobre o Projeto Educativo, Plano Anual de Atividades e Regulamento Interno.
CCCC. O agrupamento divulga as suas atividades internas na comunidade local.
73

DDDD. O agrupamento tem um site na Internet com a descrição das suas atividades e outras informações de interesse.
EEEE. O agrupamento promove uma Educação para a saúde e preservação do ambiente.
FFFF. A comunidade é incentivada a colaborar nas atividades realizadas na escola.
GGGG. O agrupamento divulga e promove exposições dos trabalhos dos alunos no agrupamento e no exterior.
HHHH. O agrupamento desenvolve processos de autoavaliação para melhorar o seu desempenho.
IIII. A escola tem melhorado as suas instalações e equipamentos.
JJJJ. O agrupamento, ao nível dos conselhos de turma, dos departamentos curriculares e do Conselho Pedagógico, faz uma análise dos resultados obtidos
pelos alunos.
KKKK. Verifico se os apoios educativos/reforço curricular/complemento de aprendizagem contribuíram positivamente para o sucesso do aluno.

De uma análise geral das respostas dadas pelos professores do 2.º e 3.º ciclos realça-se o facto de existir grande diversidade de média de respostas, o que
aparentemente evidencia tomadas de posição mais definidas relativamente a cada área do questionário: Liderança e Gestão, Prestação de Serviços e
Resultados.
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Relativamente aos pontos fortes identificados, destacam-se os seguintes com média igual ou superior a 9:
Tabela 6 - Pontos fortes a destacar - Docentes 2.º e 3.º ciclo

Prestação de Serviços







Informo os alunos sobre as finalidades e os
objetivos da disciplina.
Informo os alunos sobre os critérios de avaliação
que utilizo.
Informo regularmente os meus alunos sobre os
seus progressos nas aprendizagens.
A equipa da Biblioteca Escolar colabora com os
docentes na concretização das atividades
curriculares desenvolvidas no seu espaço e
tendo por base os seus recursos.
Considero que os alunos encontram na
Biblioteca Escolar um conjunto de atividades
(exposições, palestras, sessões de poesia,
concursos, ciclos de cinema, entre outros) que
são úteis ao seu desenvolvimento.

Resultados


Há uma boa relação entre o pessoal não docente
e o pessoal docente.

Os pontos fracos evidenciados pelos professores do 2.º e 3.º ciclo foram os seguintes:
Tabela 7 - Pontos fracos - Docentes do 2.º e 3.º ciclo

Liderança e Gestão



As conclusões das reuniões do Conselho Geral
são disponibilizadas a todos os interessados.
Os departamentos são informados do
orçamento atribuído e da evolução da sua

Resultados


As penalizações estabelecidas no Regulamento
Interno para os alunos que manifestam
comportamentos desviantes e que têm
participações disciplinares graves, são aplicadas
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execução.
Considero que as aplicações informáticas
existentes na escola são funcionais e
correspondem às necessidades.
A escola promove a redução e reciclagem dos
desperdícios.

eficazmente e na altura certa.
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Tabela 8 - Quadro Resumo – Liderança e Gestão - Pessoal Docente
Pré-Escolar




Pontos fortes











O agrupamento procura a
divulgação pública, a reputação e
o reconhecimento da
organização e dos seus serviços.
O Projeto Educativo contempla
as prioridades definidas após
identificação e análise dos
problemas detetados.
Os projetos e as atividades do
Plano Anual de Atividades do
Departamento do Pré-escolar
contemplam, de modo
articulado, as diferentes áreas
curriculares.
Na distribuição do serviço letivo
e na estruturação dos horários, a
Direção tem em conta as
potencialidades e os
constrangimentos dos vários
docentes.
A Direção designa os
Coordenadores de
Departamento e de Escola de
acordo com o seu perfil de
competências.
O Coordenador de
Departamento coordena de
forma eficiente a equipa de
educadores com que trabalha.
O pessoal não docente é
envolvido em projetos de
dimensão educativa.

1.º ciclo














2.º / 3.º ciclo

As conclusões das reuniões do
Conselho Pedagógico são
disponibilizadas a todos os
interessados.
A Direção fomenta, com a sua
atuação, um ambiente de
confiança e solidariedade.
A avaliação final de cada Plano
Anual de Atividades envolve
todos os participantes diretos e
indiretos, servindo de correção /
regulação para o Plano Anual de
Atividades do ano seguinte.
O Plano Anual de Atividades
contém um conjunto coerente
de atividades de complemento
curricular.
O Plano Anual de Atividades
incorpora um conjunto de
objetivos básicos bem definidos
e realizáveis.
Participo em atividades de
formação contínua para
atualização de conhecimentos e
desenvolvimento de
competências no meu campo de
especialidade.
A Direção designa os
Coordenadores de
Departamento e de Escola, de
acordo com o seu perfil de
competências.
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Pontos fracos



A Autarquia dá resposta às
solicitações do agrupamento.
O agrupamento promove a
participação dos
Pais/Encarregados de Educação
no processo de tomada de
decisão.

A Direção na aquisição de material
didático tem em conta as propostas e
necessidades dos educadores.





As conclusões do Conselho Geral
são disponibilizadas a todos os
interessados;
Utilização das TIC como recurso
pedagógico e instrumento de
desenvolvimento pessoal e
profissional.









As conclusões das reuniões do
Conselho
Geral
são
disponibilizadas a todos os
interessados.
Os
departamentos
são
informados
do
orçamento
atribuído e da evolução da sua
execução.
Considero que as aplicações
informáticas existentes na escola
são funcionais e correspondem
às necessidades.
A escola promove a redução e
reciclagem dos desperdícios.
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Tabela 9 - Quadro Resumo - Prestação de Serviços - Pessoal Docente
Pré-Escolar








Pontos fortes







A Direção, em articulação com os
órgãos de gestão pedagógica do
agrupamento, analisa e reflete
criticamente sobre os resultados
obtidos.
A gestão do agrupamento orienta-se
pelos resultados do processo de
avaliação do agrupamento.
Há reuniões periódicas com vista a
uma avaliação sistemática da forma
como está a decorrer o processo
educativo das crianças e à introdução
das correções necessárias.
O agrupamento oferece um vasto e
abrangente conjunto de atividades e
projetos de índole cultural e artística,
de Educação ambiental e de âmbito
desportivo.
Para responder às necessidades
educativas especiais das crianças, o
agrupamento analisa os casos e
define as medidas do regime
educativo de que deverão beneficiar,
procedendo à despistagem das
crianças com dificuldades de
aprendizagem.
O educador promove o
acompanhamento dos
Pais/Encarregados de Educação no
processo de ensino aprendizagem.
Considero que a Biblioteca Escolar dá
resposta às necessidades do
agrupamento (horário alargado,
serviços, apoio e projetos).

1.º ciclo




















A Direção, em articulação com os
órgãos de gestão pedagógica do
agrupamento, analisa e reflete
criticamente sobre os resultados
obtidos.
A gestão do agrupamento orienta-se
pelos resultados do processo de
avaliação do agrupamento.
O departamento revê periodicamente
a aplicação adequada dos critérios de
avaliação.
O Professor Titular de Turma promove
o acompanhamento dos
Pais/Encarregados de Educação no
processo de ensino aprendizagem.
Informo os alunos sobre as finalidades
e os objetivos da disciplina.
Informo os alunos sobre os critérios
de avaliação que utilizo.
Informo regularmente os meus alunos
sobre os seus progressos nas
aprendizagens.
Há articulação intra e
interdepartamental na concretização
de atividades, nomeadamente no
âmbito do Plano Anual de Atividades
e nos projetos curriculares de turma.
A equipa da Biblioteca Escolar
colabora com os docentes na
concretização das atividades
curriculares desenvolvidas no seu
espaço e tendo por base os seus
recursos.
O Professor Titular de Turma, o
professor de apoio e os técnicos
competentes analisam e definem
medidas e estratégias de intervenção
a aplicar aos alunos com necessidades
educativas especiais ou com
dificuldades de aprendizagem.
Preocupo-me em avaliar quais as
repercussões nos alunos, das
alterações/inovações introduzidas nas
minhas aulas.

2.º / 3.º ciclo








Informo os alunos sobre as finalidades
e os objetivos da disciplina.
Informo os alunos sobre os critérios
de avaliação que utilizo.
Informo regularmente os meus alunos
sobre os seus progressos nas
aprendizagens.
A equipa da Biblioteca Escolar
colabora com os docentes na
concretização das atividades
curriculares desenvolvidas no seu
espaço e tendo por base os seus
recursos.
Considero que os alunos encontram
na Biblioteca Escolar um conjunto de
atividades (exposições, palestras,
sessões de poesia, concursos, ciclos
de cinema, entre outros) que são
úteis ao seu desenvolvimento.
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Tabela 10 - Quadro Resumo – Resultados - Pessoal Docente
Pré-Escolar






Pontos fortes










Pontos fracos



Os Pais/Encarregados de Educação
têm acesso aos documentos de
divulgação pública através da página
do agrupamento.
Procuro informar-me sobre o
percurso posterior das minhas
crianças.
O agrupamento apresenta meios
eficazes de divulgação das
informações necessárias aos
Pais/Encarregados de Educação.
A comunicação com a Direção é fácil.
As informações e decisões
fundamentais do Ministério de
Educação são divulgadas a todos os
educadores.
Os educadores podem dar a sua
opinião e são ouvidos.
A Direção facilita aos educadores os
recursos necessários ao seu
desempenho e apoia ativamente
todos os que têm iniciativas de
inovação e de melhoria,
reconhecendo e valorizando o seu
trabalho.
Há uma boa relação entre o pessoal
não docente e o pessoal docente.
O agrupamento divulga as suas
atividades internas na comunidade
local.
O agrupamento divulga e promove
exposições dos trabalhos das crianças
no agrupamento e no exterior.

1.º ciclo


2.º / 3.º ciclo


Há uma boa relação entre o pessoal
não docente e o pessoal docente.



As penalizações estabelecidas no
Regulamento Interno para os alunos
que manifestam comportamentos
desviantes e que têm participações
disciplinares graves, são aplicadas
eficazmente e na altura certa.
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Pessoal Não Docente (PND)
Os gráficos que se seguem ilustram as médias de respostas dadas nos questionários por parte do PND.

Gráfico 20- Respostas do Pessoal Não Docente
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Gráfico 21 - Pontos Fortes - Pessoal Docente
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Gráfico 22 - Pontos Fracos - Pessoal Não Docente

Legenda:
A. A Direção é competente e procura resolver os problemas que o pessoal não docente tem.
B. As chefias do pessoal não docente, em conjunto com o pessoal respetivo, analisam o resultado do seu trabalho e definem medidas no sentido de lhe
introduzir melhorias.
C. A Direção está acessível, escuta e responde às pessoas, em tempo útil.
D. A Direção fomenta, com a sua atuação, um ambiente de confiança e solidariedade.
E. A Direção ajuda o pessoal não docente a realizar os seus deveres, planos e objetivos na prossecução dos objetivos globais do agrupamento.
F. A Direção estabelece protocolos com a autarquia e outras entidades, no sentido de promover a prevenção para a segurança.
G. A Direção promove relações com entidades locais (Centro de Saúde, Escola Segura, empresas, etc.) incentivando-as a contribuir para a melhoria da
vida do agrupamento.
H. O agrupamento analisa de forma sistemática os pontos fortes e os pontos fracos internos.
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I.

A Direção em articulação com o coordenador do pessoal não docente analisa o resultado do seu desempenho com base nos indicadores de
desempenho interno definidos.
J. A Direção em articulação com o coordenador do pessoal não docente define indicadores de desempenho interno.
K. O agrupamento está organizado de forma a que o pessoal não docente acompanhe os alunos na ausência do professor.
L. As estratégias de atuação selecionadas tiveram em conta os recursos disponíveis na escola (humanos, materiais e financeiros).
M. Na distribuição do serviço e na definição dos horários, a Direção aplica critérios claros, estimulando a melhoria do trabalho desenvolvido.
N. A Direção distribui o serviço de acordo com a planificação e estratégia do agrupamento.
O. A Direção introduz e potencia novas formas de trabalho e novas tecnologias.
P. O agrupamento encoraja o pessoal não docente a trabalhar em equipa.
Q. A Direção procura estabelecer comunicação entre as pessoas.
R. Os chefes do pessoal não docente fomentam um bom ambiente de trabalho.
S. A Direção estabelece protocolos e celebra acordos de cooperação/associação com outros agrupamentos, instituições de formação, autarquias e
coletividades.
T. O agrupamento estabelece parcerias com a comunidade escolar (ex. Associação de Pais e outros).
U. O agrupamento promove a participação dos Pais/Encarregados de Educação e alunos (2.º e 3.º ciclos) no processo de tomada de decisão.
V. O agrupamento, através dos seus órgãos competentes, utiliza e gere os recursos financeiros atribuídos de forma a rentabilizá-los para a melhoria da
qualidade do trabalho do pessoal não docente.
W. A comunidade escolar conhece o Regulamento Interno.
X. A comunidade escolar conhece o Projeto Educativo.
Y. Considero que as aplicações informáticas existentes na escola são funcionais e correspondem às necessidades.
Z. A gestão das instalações, espaços e equipamentos é adequada às necessidades dos alunos e funcionalidade dos serviços.
AA. O agrupamento promove a redução e reciclagem dos desperdícios.
BB. O agrupamento, através dos seus órgãos competentes, utiliza e gere os recursos materiais atribuídos de forma a rentabilizá-los para a melhoria da
qualidade do trabalho do pessoal não docente.
CC. As instalações do estabelecimento escolar são adequadas em termos de saúde, higiene e segurança no trabalho.
DD. O Encarregado de pessoal coordena a gestão do serviço em articulação com os restantes funcionários.
EE. Preocupo-me em introduzir melhorias no meu trabalho que permitam aumentar a satisfação dos alunos e dos Pais/Encarregados de Educação.
FF. A Direção preocupa-se com as relações entre o pessoal não docente e os alunos.
GG. O atendimento aos alunos e ao público em geral é feito de forma eficaz e cortês.
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HH. O horário de atendimento é do conhecimento público e é compatível com a maioria.
II. Há segurança na circulação dos alunos à entrada e saída do estabelecimento.
JJ. Os alunos contribuem para a conservação, higiene e segurança das instalações do estabelecimento escolar.
KK. A Direção promove, apoia e desenvolve no pessoal não docente o respeito pelos outros, um espírito de tolerância, o trabalho colaborativo e de
partilha.
LL. Há uma boa relação entre o pessoal não docente e o pessoal docente.
MM.
Sinto-me apoiado e respeitado.
NN. A Direção adota uma atitude que motiva o trabalho do pessoal não docente.
OO. O pessoal não docente raramente falta.
PP. A administração local reconhece o mérito do agrupamento e apoia as suas atividades.
QQ. Tenho o hábito de consultar a página Web do agrupamento.
RR. O estabelecimento escolar participa em programas de defesa do ambiente e preservação dos recursos naturais.
SS. O agrupamento empenha-se para que o nível educativo e formativo da comunidade melhore.
TT. O agrupamento estabelece protocolos/parcerias com empresas/instituições locais.
UU. O agrupamento tem conseguido melhorar a sua organização interna, promovendo a eficácia dos seus processos.
VV. O agrupamento considera os resultados da avaliação externa na análise do cumprimento de metas.
WW.
O agrupamento tem conseguido diminuir os casos de indisciplina.
XX. O agrupamento tem melhorado as suas instalações e equipamentos.
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Da análise global das média das respostas dadas pelo PND, releva que a maioria das respostas se situa ma média de 7. Destacam-se, com média superior a 8,
os seguintes aspetos:

Prestação de Serviços






As instalações do
estabelecimento escolar são
adequadas em termos de saúde,
higiene e segurança no trabalho.
O Encarregado de pessoal
coordena a gestão do serviço em
articulação com os restantes
funcionários.

Resultados






Há uma boa relação entre o
pessoal não docente e o pessoal
docente.
Sinto-me apoiado e respeitado.
O agrupamento tem melhorado
as suas instalações e
equipamentos.

Preocupo-me em introduzir
melhorias no meu trabalho que
permitam aumentar a satisfação
dos alunos e dos
Pais/Encarregados de Educação.

Gráfico 23 - Pontos Fortes - Pessoal Não Docente

O ponto fraco referido pelo PND tem a ver o Resultados: hábito de consultar a página Web do agrupamento.
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Resultados Académicos
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ALUNOS QUE INTERROMPERAM PRECOCEMENTE O PERCURSO ESCOLAR
Alunos retidos por faltas
Ano letivo

2011-2012
2012-2013
2013-2014

Anulações de matricula
7
3
9

Abandono

Total de alunos em interrupção precoce

1
2
2

6

14
5
11

Fonte - M.I.S.I. (1 de setembro de
2014)

Nº DE MEDIDAS DISCIPLINARES APLICADAS NO AGRUPAMENTO
Nº de medidas corretivas
Ano letivo

2011-2012
2012-2013
2013-2014

Nº de medidas sancionatórias

23
152

Nº total de medidas disciplinares
5
7

28
159

Fonte - Doc. De Monitorização Interna anexo à ata de Conselho de turma/ Conselho de docentes (junho/ julho de 2014)

ALUNOS COM APOIO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (SASE)
Escalão A
Ano letivo

2011-2012
2012-2013
2013-2014

Escalão B
130
146
143

Total de alunos com apoio dos SASE
63
60
51

193
206
194

Fonte - M.I.S.I. (1 de setembro de 2014) para o 2º e 3º ciclo e Doc. Monitorização interna anexo à ata de C. de docentes para 1º ciclo
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ALUNOS DE OUTRAS NACIONALIDADES
Escalão A
Ano letivo

2011-2012
2012-2013
2013-2014

9
10
11

Fonte - M.I.S.I. (1 de setembro de
2014)

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA*

Português

4º Ano

Ano letivo

2011-2012
2012-2013
2013-2014

2011-2012
2012-2013
2013-2014

Taxa de sucesso (%)
54,17
53,33
27,59

Taxa de sucesso (%)
75,00
42,59
61,29

Classificação Média
2,88
2,48
2,70

2011-2012
2012-2013
2013-2014

Taxa de sucesso (%)
38,89
44,00
60,60

Classificação Média
2,47
2,44
2,68

Classificação Média
2,67
2,69
2,29

Matemática
Taxa de sucesso (%)
46,88
22,22
22,58

Português

9º Ano

Ano letivo

Classificação Média
2,92
2,48
2,75

Português

6º Ano

Ano letivo

Taxa de sucesso (%)
64,00
47,83
65,32

Matemática

Classificação Média
2,47
2,13
2,03

Matemática
Taxa de sucesso (%)
36,11
28,00
12,10

Classificação Média
2,39
2,28
1,97

Fonte - Plano de Melhoria: ações e metas (última revisão Maio 2014), relatório TEIP 2013-2014 e ENEB

89

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO INTERNA
1º Ciclo
Nº Total de alunos Inscritos Nº Total de alunos retidos
(1)
no EB regular (1)
Ano letivo

2011-2012
2012-2013
2013-2014

146
155
139

11
17
11

Taxa de insucesso
Escolar (%)

Nº Total de alunos avaliados no final do 3º
Período (1)

7,75
10,97
8,15

142
155
135

2º Ciclo
Nº Total de alunos Inscritos
Nº Total de alunos retidos
no EB regular
Ano letivo

2011-2012
2012-2013
2013-2014

90
93
84

13
9
9

Taxa de insucesso
Escolar (%)

Nº Total de alunos avaliados no final do 3º
Período

15,12
9,68
11,39

86
93
79

3º Ciclo
Nº Total de alunos Inscritos
Nº Total de alunos retidos
no EB regular
Ano letivo

2011-2012
2012-2013
2013-2014

(1) Não incluir os alunos transferidos

101
105
122

17
11
12

Taxa de insucesso
Escolar (%)

Nº Total de alunos avaliados no final do 3º
Período

16,83
10,89
10,00

101
101
120

Fonte - M.I.S.I. (1 de setembro de 2014) - Ensino Regular

Taxa de insucesso = (nº de retidos/ nº de avaliados)*100
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Global
Nº Total de alunos Inscritos
Nº Total de alunos retidos
no EB regular
Ano letivo

2011-2012
2012-2013
2013-2014

337
353
345

(1) Não incluir os alunos transferidos

41
37
32

Taxa de insucesso
Escolar (%)

Nº Total de alunos avaliados no final do 3º
Período

12
11
10

329
349
334

Fonte - M.I.S.I. (1 de setembro de 2014) - Ensino Regular

Taxa de insucesso Global = (nº total de retidos/ nº total de avaliados)*100

1º Ciclo
Nº de alunos com
classificação positiva a
todas as disciplinas*

Ano letivo

2011-2012
2012-2013
2013-2014

Percentagem de alunos
com classificação positiva
a todas as disciplinas (*)

128
110

82,58
81,48

2º Ciclo
Nº de alunos com
classificação positiva a
todas as disciplinas*

Ano letivo

2011-2012
2012-2013
2013-2014

Percentagem de alunos
com classificação positiva
a todas as disciplinas (*)

54
38

58,06
48,10
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3º Ciclo
Nº de alunos com
classificação positiva a
todas as disciplinas*

Ano letivo

2011-2012
2012-2013
2013-2014

Percentagem de alunos
com classificação positiva
a todas as disciplinas (*)

56
62

55,45
51,67

(*) (nº de alunos com positiva a todas as disciplinas/ nº de avaliados)*100
Fonte - Doc. De Monitorização Interna anexo à ata de Conselho de turma/ Conselho de docentes (junho/ julho de 2014)
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ANEXO 1
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Domínio 1 - Sucesso Escolar na Avaliação Externa

Prova 1: Língua Portuguesa - 4.º Ano
Diferença entre o valor
alcançado no Agrupamento e a
nível Nacional

A nível Nacional

No Agrupamento

A nível Nacional

Classificação média
Diferença entre o valor
alcançado no Agrupamento e a
nível Nacional

Taxa de sucesso

No Agrupamento

N.º total de níveis

A ou 5

B ou 4

C ou 3

D ou 2

E ou 1

2010 / 11

1

21

19

8

0

83,67%

85,41%

-1,74%

3,31

3,43

-0,12

2011 / 12

0

7

9

9

0

64,00%

79,18%

-15,18%

2,92

3,35

-0,43

2012 / 13

0

4

18

20

4

47,83%

51,67%

-3,84%

2,48

2,61

-0,13

2013 / 14

0

7

12

7

3

65,52%

81,00%

-15,48%

2,75

3,22

-0,47

Histórico

Ano letivo

Submeta A

Melhorar a distância da taxa de sucesso para o valor nacional
de -6,92% para -1,92%

Submeta B

Melhorar a distância da classificação média para o valor
nacional de -0,23 para -0,13

Valor de partida
(Histórico)

Valor mínimo
(Diferença face ao
Histórico)

Valor 2013 / 14

-6,92%

-1,92%

-15,48%

-0,23

-0,13

-0,47

Para obter sucesso na Prova 1 é necessário cumprir as submetas A ou B

94

Prova 2: Matemática - 4.º Ano
Diferença entre o valor
alcançado no Agrupamento e a
nível Nacional

A nível Nacional

No Agrupamento

A nível Nacional

Classificação média
Diferença entre o valor
alcançado no Agrupamento e a
nível Nacional

Taxa de sucesso

No Agrupamento

Histórico

N.º total de níveis

Ano letivo

A ou 5

B ou 4

C ou 3

D ou 2

E ou 1

2010 / 11

5

17

20

7

0

85,71%

77,69%

8,02%

3,41

3,39

0,02

2011 / 12

0

5

8

9

2

54,17%

55,09%

-0,92%

2,67

2,78

-0,11

2012 / 13

1

9

14

17

4

53,33%

63,07%

-9,74%

2,69

2,94

-0,25

2013 / 14

2

2

4

18

3

27,59%

63,27%

-35,68%

2,29

2,95

-0,66

Submeta A

O valor da distância da taxa de sucesso para o valor nacional
deve manter-se maior ou igual a -5%

Submeta B

Melhorar a distância da classificação média para o valor
nacional de -0,12 para -0,07

Valor de partida
(Histórico)

Valor mínimo
(Diferença face ao
Histórico)

Valor 2013 / 14

-0,88%

-5,00%

-35,68%

-0,12

-0,07

-0,66

Para obter sucesso na Prova 2 é necessário cumprir as submetas A e B
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Prova 3: Língua Portuguesa - 6.º Ano
Diferença entre o valor
alcançado no Agrupamento e a
nível Nacional

A nível Nacional

No Agrupamento

A nível Nacional

Classificação média
Diferença entre o valor
alcançado no Agrupamento e a
nível Nacional

Taxa de sucesso

No Agrupamento

Histórico

N.º total de níveis (1)

Ano letivo

A ou 5

B ou 4

C ou 3

D ou 2

E ou 1

2010 / 11

1

8

18

10

0

72,97%

81,66%

-8,69%

3,00

3,26

-0,26

2011 / 12

0

5

19

7

1

75,00%

74,79%

0,21%

2,88

3,05

-0,18

2012 / 13

1

2

20

30

1

42,59%

56,42%

-13,83%

2,48

2,72

-0,24

2013 / 14

0

4

15

11

1

61,29%

76,46%

-15,17%

2,70

3,03

-0,33

Submeta A

Melhorar a distância da taxa de sucesso para o valor nacional
de -7,43% para -2,43%

Submeta B

Melhorar a distância da classificação média para o valor
nacional de -0,22 para -0,12

Valor de partida
(Histórico)

Valor mínimo
(Diferença face ao
Histórico)

Valor 2013 / 14

-7,43%

-2,43%

-15,17%

-0,22

-0,12

-0,33

Para obter sucesso na Prova 3 é necessário cumprir as submetas A ou B
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Prova 4: Matemática - 6.º Ano
Diferença entre o valor
alcançado no Agrupamento e a
nível Nacional

A nível Nacional

No Agrupamento

A nível Nacional

Classificação média
Diferença entre o valor
alcançado no Agrupamento e a
nível Nacional

Taxa de sucesso

No Agrupamento

Histórico

N.º total de níveis (1)

Ano letivo

A ou 5

B ou 4

C ou 3

D ou 2

E ou 1

2010 / 11

0

3

11

18

5

37,84%

61,44%

-23,60%

2,32

2,94

-0,62

2011 / 12

0

4

11

13

4

46,88%

54,05%

-7,18%

2,47

2,80

-0,33

2012 / 13

1

3

8

32

10

22,22%

48,57%

-26,35%

2,13

2,62

-0,49

2013 / 14

0

0

7

18

6

22,58%

46,79%

-24,21%

2,03

2,61

-0,58

Submeta A

Melhorar a distância da taxa de sucesso para o valor nacional
de -19,04% para -14,04%

Submeta B

Melhorar a distância da classificação média para o valor
nacional de -0,48 para -0,38

Valor de partida
(Histórico)

Valor mínimo
(Diferença face ao
Histórico)

Valor 2013 / 14

-19,04%

-14,04%

-24,21%

-0,48

-0,38

-0,58

Para obter sucesso na Prova 4 é necessário cumprir as submetas A ou B
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Prova 5: Língua Portuguesa - 9.º Ano

Submetas a
contratualizar

Diferença entre o valor
alcançado no Agrupamento e a
nível Nacional

A nível Nacional

No Agrupamento

A nível Nacional

Classificação média
Diferença entre o valor
alcançado no Agrupamento e a
nível Nacional

Taxa de sucesso

No Agrupamento

Histórico

N.º total de níveis (1)

Ano letivo

5

4

3

2

1

2010 / 11

0

1

7

11

0

42,11%

56,23%

-14,12%

2,47

2,73

-0,26

2011 / 12

0

4

10

21

1

38,89%

65,41%

-26,52%

2,47

2,83

-0,36

2012 / 13

1

1

9

11

3

44,00%

50,10%

-6,10%

2,44

2,61

-0,17

2013 / 14

0

5

15

12

1

60,61%

60,61%

2,72

Submeta A

Melhorar a distância da taxa de sucesso para o valor nacional
de -15,58% para -10,58%

Submeta B

Melhorar a distância da classificação média para o valor
nacional de -0,26 para -0,16

2,72

Valor de partida
(Histórico)

Valor mínimo
(Diferença face ao
Histórico)

Valor 2013 / 14

-15,58%

-10,58%

60,61%

-0,26

-0,16

2,72

Para obter sucesso na Prova 5 é necessário cumprir as submetas A ou B
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Prova 6: Matemática - 9.º Ano

Submetas a
contratualizar

Diferença entre o valor
alcançado no Agrupamento e a
nível Nacional

A nível Nacional

No Agrupamento

A nível Nacional

Classificação média
Diferença entre o valor
alcançado no Agrupamento e a
nível Nacional

Taxa de sucesso

No Agrupamento

Histórico

N.º total de níveis (1)

Ano letivo

5

4

3

2

1

2010 / 11

0

0

5

9

5

26,32%

40,61%

-14,29%

2,00

2,43

-0,43

2011 / 12

1

1

11

21

2

36,11%

55,51%

-19,40%

2,39

2,87

-0,48

2012 / 13

1

3

3

13

5

28,00%

39,34%

-11,34%

2,28

2,42

-0,14

2013 / 14

0

0

4

24

5

12,12%

12,12%

1,96

Submeta A

Melhorar a distância da taxa de sucesso para o valor nacional
de -15,01% para -10,01%

Submeta B

Melhorar a distância da classificação média para o valor
nacional de -0,35 para -0,25

1,96

Valor de partida
(Histórico)

Valor mínimo
(Diferença face ao
Histórico)

Valor 2013 / 14

-15,01%

-10,01%

12,12%

-0,35

-0,25

1,96

Para obter sucesso na Prova 6 é necessário cumprir as submetas A ou B
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Domínio 2 - Sucesso Escolar na Avaliação Interna - Submeta A

Taxa de insucesso escolar 1ºCiclo
12,00%

25,00%

10,97%
10,00%

10,00%
8,00%

Taxa de insucesso escolar 3º Ciclo

8,28%

8,15%

7,75%

20,75%
20,00%
16,83%
15,00%

6,00%

10,89%
10,00%

10,00%

11,02%

4,00%
5,00%

2,00%
0,00%

0,00%
10 11

11 12

12 13

13 14

META

10 11

Taxa de insucesso escolar 2ºCiclo
16,00%

12 13

13 14

META

Taxa de insucesso escolar
14,00%

15,12%

14,00%

12,00%

11,39%

12,00%

10,00%

9,68%

10,00%

11 12

12,00%

12,00%
11,00%
10,00%

10,00%

10,34%

8,00%

8,00%
6,00%

6,00%
4,00%

4,00%
2,47%

2,00%

2,00%

0,00%

0,00%

10 11

11 12

12 13

13 14

META

10 11

11 12

12 13

100
13 14

META

Domínio 2 - Sucesso Escolar na Avaliação Interna - Submeta B

Percentagem de alunos com class.
positiva a todas as disciplinas 1ºCiclo
84,00%

82,58%

82,00%
80,00%

81,98%

80,00%
70,00%

60,67%
45,78%

50,00%

76,00%

40,00%
73,38%

30,00%

72,00%

20,00%

70,00%

10,00%

68,00%

0,00%
11 12

12 13

13 14

META

11 12

Percentagem de alunos com class.
positiva a todas as disciplinas 3ºCiclo
51,24%

52,00%

49,75%

50,00%
47,75%

48,00%
46,00%
44,00%

68,06%

67,44%

60,00%

79,13%

78,00%
74,00%

Percentagem de alunos com class.
positiva a todas as disciplinas 2ºCiclo

43,75%

42,00%
40,00%
11 12

12 13

13 14

META

12 13

13 14

META

Percentagem de alunos com class.
positiva a todas as disciplinas
67,00%
66,00%
65,00%
64,00%
63,00%
62,00%
61,00%
60,00%
59,00%
58,00%

66,60%

63,67%
61,52%

11 12

61,22%

12 13

13 14

101

META

Domínio 3 - Interrupção Precoce do Percurso Escolar

Taxa de interrupção precoce do
percurso escolar (TIPPE) 1º Ciclo
0,04

Taxa de interrupção precoce do
percurso escolar (TIPPE) 2ºCiclo

3,60%

8,00%

0,035

7,00%

0,03

6,00%

0,025

5,00%

0,02

4,00%

0,015

3,00%

0,01

2,00%

4,44%
2,66%

1,00%

0,005

0,00%

0,00%

0
10 11

11 12

12 13

13 14

10 11

META

Taxa de interrupção precoce do
percurso escolar (TIPPE) 3ºCiclo
4,72%
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Domínio 4 - Indisciplina
N.º total Medidas Disciplinares (MD)
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