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1. Introdução
A implementação de práticas de autoavaliação e autorregulação têm vindo a ser
postas em prática no Agrupamento de Escolas de Avis com o objetivo de potenciar a
aprendizagem e maturidade organizacional. O papel da autoavaliação é reconhecido,
por parte dos atores educativos, pelo papel que tem no desenvolvimento das
organizações escolares e dos seus profissionais.
O Agrupamento 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.
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 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 integrada, através de processos de
melhoria contínua ao ritmo possível de cada escola e em função dos recursos
disponíveis para o desenvolvimento do respetivo processo.
No Agrupamento de Escolas de Avis, está a ser implementado o modelo de avaliação
da Inspeção Geral da Educação 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.
O presente relatório pretende fornecer elementos para reflexão sobre os resultados
do agrupamento nos domínios definidos no Projeto TEIP e, ao mesmo tempo, divulgar
o balanço que a Equipa TEIP fez de cada uma das ações desenvolvidas. Para
classificação das ações e posicionar os resultados obtidos face às metas escolhidas foi
utilizada a escala de 1 a 4 pontos proposta pelo relatório anual do Projeto TEIP enviado
pela Direção Regional de Educação do Alentejo:
1 – Não atingiu qualquer meta;
2 – Atingiu/ultrapassou menos de metade das metas;
3 – Atingiu/ultrapassou pelo menos metade das metas;
4 – Atingiu/ultrapassou todas as metas.
Acresce que a pontuação atribuída a cada uma das ações é da responsabilidade da
Equipa TEIP, assim como as propostas de reajustamentos.
O relatório apresenta a avaliação do Plano de Melhoria TEIP em vigor no que diz
respeito aos seus domínios gerais e, também, a todas as ações de melhoria previstas
no referido plano.
Pretendeu-se continuar o trabalho de avaliação de todos os aspetos do Agrupamento
enquanto organização para dar início a um novo ciclo de autoavaliação, de modo a
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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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) Balanço dos resultados das várias ações de melhoria em implementação;
c) Recolha e tratamento de dados;
d) Cálculo de metas internas e externas;

CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA
A Equipa de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Avis é constituída por:
Caracterização do Coordenador de Projeto
Nome do Coordenador

David Cravidão Pereira

E-mail do Coordenador

davidclp@gmail.com

Caracterização da Equipa de Autoavaliação
Nomes dos elementos pertencentes à Equipa de Autoavaliação
N.º
1.

Nomes
Fernanda do Rosário
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2. EIXO 1 - Apoio à melhoria
das aprendizagens
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Ação Mais Sucesso Escolar
Caraterização da ação/atividades
1.º ciclo

2.º ciclo

3.º ciclo

● Coadjuvação do
professor TEIP 1º ciclo
a trabalhar com o
grupo de alunos das
turmas de 1º e 2º anos
que apresentam
fragilidades de
aprendizagem a
português e
matemática;
● Laboratório de
Matemática: atividades
de desenvolvimento do
raciocínio e de
resolução de
problemas;
● Laboratório de
Ciências: atividades de
observação e
experimentação;

● 5º ano -Coadjuvação a
português (oficina de
escrita)
● 6º ano – turma ninho a
matemática e
português
● AE – 5º e 6º anos
Português, Matemática
e inglês
● Supervisão Pedagógica
entre pares;
● Articulação com as
atividades da BE
«Concurso Nacional de
Leitura»;
● Monitorização e
reflexão de resultados
intermédios e
trimestrais

● 8º e 9º anos – turma
ninho a matemática e
português
● Apoio pedagógico
Inglês – 8º e 9º inglês
● Supervisão Pedagógica
entre pares;
● Articulação com as
atividades da BE:
Concurso Nacional de
Leitura (7º/8º/9º)
● Grande Cena! (9º ano)

2.º ciclo

3.º ciclo

Objetivos/metas:
1.º ciclo
Diminuir a taxa de
retenção no 2º ano;
Aumentar o nº de
alunos com a
classificação de BOM e
MUITO BOM a
Português e
Matemática no 1º e
2ºanos;

Melhorar em 10% a
taxa de sucesso na
disciplina de Português
e Matemática;
Aumentar em 1 o nº
de alunos com nível
4/5 a Português e
Matemática;
Aumentar o nº de

Melhorar em 10% a
taxa de sucesso na
disciplina de Português
e Matemática no 8º e
9º anos;
Aumentar em 1 o nº
de alunos com nível
4/5 a Português e
Matemática no 8º e9º
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Diminuir o nº de alunos
com classificação
inferior a satisfaz no 1º
e 2ºanos a português e
matemática.

alunos que transita
com nível positivo a
todas as disciplinas

anos;
Aumentar nº de
alunos que transita
com nível positivo a
todas as disciplinas no
8º e 9º anos;
Melhorar a taxa de
sucesso na avaliação
externa a Português
Melhorar a taxa de
sucesso na avaliação
externa Matemática
no 9º ano.
Reduzir o nº de alunos
com nível 1 na
avaliação externa a
Matemática

Indicadores:
1.º ciclo

2.º ciclo

3.º ciclo

➢ nº de alunos com a
classificação de BOM e
MUITO BOM a
Português e
Matemática no 1º e
2ºanos;
➢ Taxa de sucesso a
português e
matemática no 2º ano;
➢ Nº de alunos com
positiva a todas as
áreas/disciplinas;
➢ Taxa de retenção no 2º
ano.

➢ Taxa de sucesso a
Português no 5º ano;
➢ nº de alunos com nível
4/5 a Português e
Matemática no 6º ano;
➢ Taxa de sucesso a
português e
matemática no 6º ano;
➢ Número de alunos que
transita com nível
positivo a todas as
disciplinas no 2ºciclo;

➢ Taxa do sucesso
(interna) a Matemática
e a Português no 8º e
9º anos;
➢ nº de alunos com nível
4/5 a Português e
Matemática no 8º e 9º
anos (interna);
➢ Número de alunos que
transita com nível
positivo a todas as
disciplinas;
➢ Taxa de sucesso na
avaliação externa a
Português e
Matemática no 9º ano
➢ Alunos com nível 1 na
avaliação externa a
matemática
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Público-alvo:
1.º ciclo
−

2.º ciclo

Alunos do 1º e 2ºano

3.º ciclo

Alunos do 5ºano e 6º ano

Alunos do 8º ano e 9º ano

Resultados
Tabela 1 - Taxa de sucesso
Anos de
escolaridade

Disciplinas
Português

2ºano

Matemática
Português

2ºciclo

Matemática

Dados
de partida
(2013/2014)
81,30%

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/201
8

84,8%

93,5%

93,5%

78,10%

89,1%

96,8%

100%

94,3%

96,60%
75%

Português

3ºciclo

Matemática

78,10%

Evolução

Evolução

(ano anterior)

(dados de
partida)

82,1%

↓

↑

96,8%

89,3%

↓

↑

89,7%

77%

72%

↓

↓

88,6%

72,4%

67,9%

78%

↓

86,7%

87,7%

77,8%

85,1%

↑
↑

74,5%

↑

↓

60,0%

82,1%

70,7%

↑

Tabela 2 - Taxa de sucesso avaliação interna/avaliação externa 3.º ciclo

Português
Matemática

Aval.
Interna
94.2%
72.4%

2014/2015
Aval.
Variação
Externa
48.48%
-45,72%
24.24%
-48,16%

Português

Aval.
Interna
91,7%

2017/ 2018
Aval.
Variação
Externa
93,75%
2,08%

Matemática

86,1%

25,8%

Aval.
Interna
87.7%
82.1%

2015/ 2016
Aval.
Variação
Externa
52.5%
-35.2%
17.5%
-64.6%

Aval.
Interna
86.4%
86.4%

2016/ 2017
Aval.
Variação
Externa
66.6%
-19.8
23.8%
-62.6

-60,3%

Tabela 3 - Alunos retidos/não aprovados

Ano letivo
Ano/ciclo
2.º ano
2.º ciclo
3.º ciclo

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2
7
7

1
0
8

4
5
4

2
15
10
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Tabela 4 - Qualidade do sucesso

1.º ciclo
2.º ciclo
3.º ciclo

2014/2015
57.1%
37.8%
39.5%

2015/2016
59.1%
40.9%
40%

2016/2017
59,1%
39,5%
39.9%

2017/2018
62,4%
38,9%
35,3%

Tabela 5 - N.º de alunos com NS a PT e MAT

1.º ano
2.º ano

2016/2017
PT
MAT
4
2
2
2

2017/2018
PT
MAT
5
3
9
10

Tabela 6 - N.º de alunos de com B/4 ou MB/5 a PT e Mat

1.º ano
2.º ano
2.º ciclo
3.º ciclo

2016/2017
PT
MAT
17
16
15
13
12
15
34
28

2017/2018
PT
MAT
20
20
15
13
17
16
20
19

Tabela 7 - Alunos que transitam/aprovados com positiva a todas as disciplinas

2.º ciclo
3.º ciclo

2014/2015
35
59

2015/2016
36
62

2016/2017
31
42

2017/2018
35
44

Análise:
o Melhoria na taxa de sucesso na MAT de 2.º ciclo e PT e MAT de 3.º ciclo;
o Diminuição da taxa de sucesso a PT e MAT no 2.º ano;
o Evolução negativa da taxa de sucesso face aos dados de partida exceto no PT de 3.º
ciclo;
o Diminuição da ≠ da taxa de sucesso entre a avaliação interna e externa no 3.º ciclo
o Diminuição do n.º de alunos retidos no 2.º ano;
o Aumento do n.º de alunos retidos no 2.º ciclo
o Aumento do n.º de alunos retidos no 3.º ciclo;
o Aumento do n.º de alunos com NS a PT e MAT;
o Aumento do n.º de alunos com 4/B ou 5/MB no 1.º, 2.º anos e no 2.º ciclo;
o Aumento da qualidade do sucesso no 1.º ciclo;
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o Diminuição da qualidade do sucesso no 2.º ciclo e no 3.º ciclos;
o Aumento do n. de alunos que transitam ou são aprovados com positiva a todas as
disciplinas no 2.º ciclo e no 3.º ciclo.

Metas Propostas/Posição face às metas propostas
3 – Atingiu/ultrapassou pelo menos metade das metas;

Reajustamentos a introduzir
·

Medidas que promovam a melhoria da qualidade do sucesso;

·

Adequação dos indicadores face às metas estabelecidas
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Ação Expressa-te
Caraterização da ação/atividades
● Coadjuvação dos professores de Ed. Musical, Ed. Física e Ed. Visual e Tecnológica
● Coadjuvação na área da Expressão dramática (3º ano Avis)
Objetivos/Metas:
⎯ Aumentar a taxa de menções de BOM e MUITO BOM nas áreas de Expressões no
1º ciclo.
Indicadores:
➢ Taxa de menções de Bom e Muito Bom na área de expressões no 1º ciclo.
➢ Registos intermédios dos três períodos letivos;
➢ Pautas de final de período
Público-alvo:
−

Pré-escolar e 1º ciclo.

Resultados
Tabela 8 - Taxa de menções Bom e Muito Bom no 1.º ciclo na área de Expressões

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

61%

69.9%

74%

100%

Análise
Verificou-se uma taxa de sucesso em Expressões de 100%.

Metas Propostas/Posição face às metas propostas
4 – Atingiu/ultrapassou todas as metas

Reajustamentos a introduzir
Nada a assinalar.
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Ação Promoção da Leitura e escrita
Caraterização da ação/atividades
Pré-escolar

1.º ciclo

● Programa de estimulação da
literacia emergente

● Laboratório
● programa de estimulação em
turma e laboratório

Objetivos/Metas:
Pré-escolar

1.º ciclo

Desenvolver a linguagem oral;
Desenvolver a consciência fonológica;
Desenvolver a consciência
morfossintática;
Fomentar a aquisição de
conhecimentos culturais sobre a
leitura e sobre a escrita;
Fomentar a compreensão das
relações entre a linguagem oral e
escrita;
Desenvolver a curiosidade para a
aprendizagem da leitura.

Motivar para a leitura;
Aumentar a velocidade de leitura;
Melhorar a precisão leitora;
Incentivar à escrita;
Otimizar competências de escrita.

Indicadores:
➢ Nº de palavras lidas por minuto;
➢ % de precisão leitora;
➢ Número de palavras lidas por minuto;
➢ Pontuação obtida na prova AICE- avaliação informal da composição escrita;
➢ Pontuação obtida na prova TICL - teste de identificação de competências
linguísticas.
➢ BE: Melhorar o índice de leitura (>10%);
➢ Taxa de requisição domiciliária.
Público-alvo:
Pré escolar e 1.º ciclo (1.º e 2.º ano)
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Resultados/ Análise:
Durante este ano letivo somente o grupo de 2.º ano de Avis e duas alunas de Ervedal,
2.º ano, foram alvo de intervenção na área da leitura, ainda que se tenha procedido à
avaliação informal da leitura de todos os alunos do agrupamento.
A leitura representa a principal competência escolar ao ser um alicerce para todas as
outras as aprendizagens, neste âmbito intervir para melhorar a leitura apresenta-se
como crucial para promoção do sucesso académico dos nossos alunos.
Verificamos, nos dados apresentados, que todos os alunos intervencionados
melhoraram, por vezes de modo muito significativo, destaca-se um dos alunos de 2.º
ano que no início do ano encontrava-se ao nível da identificação das letras, no final do
ano, acompanhava o grupo (turma) ao nível da leitura, ou verificar que desde o leitor
com o nível de fluência mais elevado ao leitor mais lento, ambos melhoraram 40
palavras/minuto ao longo de um ano letivo.
Metas Propostas/Posição face às metas propostas
4 – Atingiu/ultrapassou todas as metas.

Reajustamentos a introduzir
Face aos resultados, importa repensar procedimentos para que todos os alunos
possam usufruir de intervenção, o mais cedo possível, visto que é evidente: TODOS
podem melhorar! E, no entanto, ainda temos alunos em dificuldade que não estão a
receber intervenção atempadamente. Seria assim produtivo que, no próximo ano
letivo, a intervenção fosse transversal a todos os alunos do 1.º e 2.º ano de
escolaridade.
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Ação Programa de desenvolvimento das Competências e Habilidades cognitivas (2.º
ciclo)
Caraterização da ação/atividades
Intervenção do GO! com:
● Trabalho de cooperação entre os alunos;
● técnicas de grupo;
● brain storming;
● Role Playing.
Objetivos/Metas:
⎯ Melhorar a média dos resultados da prova Toulouse-Pieron que avalia a atenção,
concentração, planeamento e organização;
⎯ Diminuir o número de participações disciplinares.
Indicadores:
➢ Média dos resultados da prova Toulouse-Pieron;
➢ Nº de participações do 2º ciclo;
Público-alvo:
Alunos do 5º ano e 6º ano.
Resultados:
Tabela 9 - Resultados da prova Toulouse-Pieron - Alunos do 5.º ano
Alunos 5ºB*

PD1

PD2

O1

O2

E1

E2

A1

A2

aluno 1

148

137

6

14

0

1

154

152

aluno 2

150

142

26

19

2

0

178

161

aluno 3

56

29

8

13

3

0

67

52

aluno 4

126

133

22

9

4

2

152

144

aluno 5

120

116

6

2

0

0

126

118

aluno 6

103

99

6

4

4

0

113

103

aluno 7

133

150

2

5

0

0

135

155

aluno 8

113

129

6

3

0

0

119

132

aluno 9

126

149

17

0

0

0

143

149

aluno 10

121

132

7

4

0

0

128

136

aluno 11

128

142

6

5

0

0

134

147

aluno 12

68

125

18

10

1

0

87

135

116

124

11

7

1,17

0,25

128

132

Percentagem
100%
107%
100%
68%
100%
21%
* identificação aleatória sem relação com o número do aluno na turma onde está inserido;

100%

103%

Médias
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Tabela 10 - Resultados da prova Toulouse-Pieron - Alunos do 6.º ano
Alunos 6ºA*

PD1

PD2

O1

O2

E1

E2

A1

A2

aluno 1

112

138

5

3

5

0

122

141

aluno 2

118

138

18

26

18

0

154

164

aluno 3

118

127

13

3

0

0

131

131

aluno 4

118

155

10

6

10

0

138

161

aluno 5

95

74

1

0

1

0

97

74

aluno 6

115

116

15

5

15

0

145

121

aluno 7

97

128

17

2

1

0

131

130

aluno 8

107

91

7

11

8

1

112

103

aluno 9

123

149

13

3

13

0

149

152

aluno 10

105

137

15

4

21

2

141

143

aluno 11

76

102

7

6

7

1

90

109

aluno 12

118

86

18

15

18

1

154

102

Médias

109

120

12

7

10

0,42

130

128

Percentagem (%)

100

111

100

60

100

4

100

98

Alunos 6ºB*

PD1

PD2

O1

O2

E1

E2

A1

A2

aluno 1

156

176

2

0

0

0

158

176

aluno 2

93

108

3

3

0

0

96

111

aluno 3

127

172

37

13

3

2

167

187

aluno 4

111

151

39

11

0

0

150

162

aluno 5

68

95

29

20

0

2

97

115

aluno 6

85

140

19

2

1

0

105

142

aluno 7

140

107

24

2

0

0

164

109

Médias

111

136

22

7,3

0,6

0,6

134

143

100

122

100

33

100

100

100

107

Percentagem %

* identificação aleatória sem relação com o número do aluno na turma onde está inserido;
LEGENDA:
PD1 - Pontuação Direta prova aplicada no início do ano
E1 - Erros prova aplicada no início do ano letivo;
letivo;
E2 - Erros prova aplicada no final do ano letivo;
PD2 - Pontuação Direta prova aplicada no final do ano
A1- Acertos prova aplicada no início do ano letivo;
letivo;
A2 - Acertos prova aplicada no final do ano letivo;
O1 - Omissões prova aplicada no início do ano letivo;
O2 - Omissões prova aplicada no final do ano letivo;
Nº de participações do 2º ciclo:
5ºA - 3
5ºB - sem dados concretos
6ºA - 2
6ºB - 11

Número de sessões realizadas:
5ºA - 10
5ºB - 16
6ºA - 12
6ºB - 21
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Análise:
A turma do 5ºA não tem dados relativos à aplicação da prova no final do ano letivo,
por esse motivo não foi possível realizar a comparação e análise dos dados. Foi uma
turma bastante agitada no decorrer das atividades desenvolvidas. O número de
sessões foi inferior ao das restantes turmas tendo em conta que, o horário definido
para a realização das mesmas, coincidiu com diversas faltas dos docentes à disciplina.
Na turma do 5ºB foram realizadas 16 sessões e aplicadas as provas iniciais e finais. Os
dados obtidos permitem concluir que houve uma melhoria nas capacidades associadas
às funções executivas dos alunos desta turma. As omissões diminuíram 32%
(percentagem de itens não identificados na prova) e os erros, 79% (percentagem de
itens mal identificados na prova). Esta diminuição revela que os alunos melhoraram ao
nível da atenção e concentração mas também na capacidade de produção e memória
de trabalho. No geral da prova, os alunos melhoram 7% em relação ao início do ano.
Na turma do 6ºA foram realizadas 12 sessões e aplicadas as provas iniciais e finais. Os
dados obtidos permitem concluir que houve uma melhoria nas capacidades associadas
às funções executivas dos alunos desta turma. As omissões diminuíram 40% e os erros
96%. Esta diminuição revela que os alunos melhoraram ao nível da atenção e
concentração mas também na capacidade de produção e memória de trabalho. No
geral da prova, os alunos melhoram 11% em relação ao início do ano. Ao nível do 2º
ciclo, foi a turma com melhorias mais significativas ao longo do ano.
Na turma do 6ºB foram realizadas 21 sessões e aplicadas as provas iniciais e finais. Os
dados obtidos permitem concluir que houve uma melhoria nas capacidades associadas
às funções executivas dos alunos desta turma. As omissões diminuíram 67% e os erros
mantiveram-se porque a turma já apresentava poucos erros desde o início (4 erros em
toda a turma). A diminuição das omissões revela que os alunos melhoraram ao nível da
atenção e concentração mas também na capacidade de produção e memória de
trabalho. No geral da prova, os alunos melhoram 22% em relação ao início do ano.
Apesar de ser a turma com o maior número de sessões, as mesmas foram
direcionadas, muitas das vezes, para o relacionamento e funcionamento do
grupo/turma na sequência de necessidades identificadas pela diretora de turma e pela
equipa GO. Os alunos alvo de participações disciplinares foram aqueles que revelaram
alguma dificuldade em auto regular o seu comportamento.

Metas Propostas/Posição face às metas propostas
3 – Atingiu/ultrapassou pelo menos metade das metas.
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Reajustamentos a introduzir
-

Sessões semanais em todas as turmas do 2º ciclo;
Repensar o indicador das participações disciplinares.
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3. EIXO 2 - Prevenção do
abandono; absentismo e
indisciplina
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Ação Disciplinar
Caraterização da ação/atividades
● Divulgação/Partilha do Documento “DisciplinaR”, com as regras e formas de atuar
perante situações de indisciplina;
● Realização de sessões preventivas sobre a indisciplina e treino de competências
sociais e emocionais nas turmas;
● Monitorização de registos de ocorrências e de indisciplina;
● Sessões de intervenção da Equipa Multidisciplinar com cada aluno alvo de
participação;
● Mediação de conflitos pelos técnicos do Gabinete GO!.
Objetivos/ Metas:
⎯ Diminuir o número de medidas sancionatórias;
⎯ Medidas de grau 3 e 4: taxa menor ou igual a 10% do universo dos alunos.
Indicadores:
➢ O número de participações de ocorrências e participações disciplinares;
➢ O número de alunos com reincidências de indisciplina após intervenção da Equipa
Disciplinar;
➢ Número total de medidas disciplinares;
➢ Número de medidas disciplinares de grau 3 e grau 4;

➢ Número de ações de sensibilização com os alunos.
Público-alvo:
Todos os níveis de ensino.
Resultados
Tabela 11 - Disciplina

Indicador
Número de participações de ocorrências
(2);
Número de participações disciplinares (2);
Número de alunos com reincidências de
indisciplina, após intervenção da Equipa
Disciplinar (2);
Nº total de medidas disciplinares/ciclo (2);

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

2017-2018

Evolução

66

72

63

120

↗

41

43

44

62

↗

0

2

0

SD

1º ciclo - 0
2º ciclo - 8

1º ciclo - 0
2º ciclo - 4

1º ciclo - 0
2º ciclo - 5

1º ciclo - 0
2º ciclo - 6
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1º ciclo - →
2º ciclo - ↗

3º ciclo - 27

3º ciclo - 63

3º ciclo –41

3º ciclo –56

3º ciclo - ↗

1º ciclo - SD
2º ciclo - SD
3º ciclo - SD

1º ciclo - 0
2º ciclo - 0
3º ciclo - 10

1º ciclo - 0
2º ciclo - 1
3º ciclo – 6

1º ciclo - 0
2º ciclo - 5
3º ciclo – 0

1º ciclo - →
2º ciclo - ↗
3º ciclo - ↘

Nº medidas disciplinares grau 4/ciclo* (2);

1º ciclo - SD
2º ciclo - SD
3º ciclo - SD

1º ciclo - 0
2º ciclo - 0
3º ciclo - 3

1º ciclo - 0
2º ciclo - 0
3º ciclo – 5

1º ciclo - 0
2º ciclo - 0
3º ciclo – 0

1º ciclo - →
2º ciclo - →
3º ciclo - ↘

Nº medidas disciplinares grau 5/ciclo* (2);

1º ciclo - SD
2º ciclo - SD
3º ciclo - SD

1º ciclo - 0
2º ciclo - 0
3º ciclo - 16

1º ciclo - 0
2º ciclo - 0
3º ciclo – 2

1º ciclo - 0
2º ciclo - 5
3º ciclo – 1

1º ciclo - →
2º ciclo - ↗
3º ciclo - ↘

7

10

18

0

↗

18

1º ciclo - 0
2º ciclo - 4
3º ciclo – 23
Total = 27

1º ciclo - 0
2º ciclo - 10
3º ciclo – 22
Total = 32

↗

54

1º ciclo - 0
2º ciclo - 4
3º ciclo – 40
Total = 44

1º ciclo - 0
2º ciclo - 18
3º ciclo – 56
Total = 74

↗

8

1º ciclo - 0
2º ciclo - 1
3º ciclo – 1
Total = 2

1º ciclo - 0
2º ciclo - 2
3º ciclo – 3
Total = 5

↗

Nº medidas
3/ciclo*(2);

disciplinares

de

grau

Nº ações sensibilização com alunos. (1)
Nº de alunos envolvidos (2)

21

Nº de medidas corretivas (2)
23

Nº de medidas sancionatórias (2)
6

Legenda:
(1) No presente ano letivo não se realizaram ações de sensibilização no âmbito do Disciplinar, uma
vez que esta ação não funcionou;
(2) Informação fornecida pelos Diretores de turma e ou Professores Titulares de Turma.

* Apenas é contabilizado o grau mais elevado por participação (por exemplo: se
numa participação for registado um comportamento com gravidade de grau 3 e
outro com gravidade de grau 5, apenas será contabilizado para este efeito o grau
5)
↗ Aumentou ↘ Diminuiu → Manteve
SD – Sem Informação
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Mediação de conflitos pelos técnicos do Gabinete GO!: Houve 312 mediações de
conflito ao longo do ano:
Tabela 12 - N.º mediações GO!

1ºP

2ºP

3ºP

Total

1ºCiclo

3

12

2

17

2ºCiclo

58

55

18

131

3º Ciclo

86

47

31

164
312

Análise:
No presente ano letivo não se deu continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos
anteriores no âmbito do Disciplinar.
1Em outubro de 2017, foi dito pela presidente da CAP que as técnicas do Gabinete GO!
não iriam ter qualquer tipo de intervenção no projeto Disciplina(R), a menos que os
diretores de turma o solicitassem, como tal, deixaram de ter acesso às participações de
ocorrência e participações disciplinares. Pontualmente, e aquando da solicitação dos
Diretores de Turma, as técnicas do GO! foram fazendo parte de intervenções com os
alunos e de alguns acompanhamentos multidisciplinares que contaram com a presença
dos Encarregados de Educação.
Tendo em conta que no novo documento orientador da ação de combate à indisciplina,
não estava previsto a realização de ações de sensibilização, as mesmas não foram
realizadas em contraposto com os anos anteriores em que as mesmas faziam parte do
projeto de prevenção. Este ano foram realizadas algumas ações de sensibilização no
entanto não estavam diretamente relacionadas com o projeto da indisciplina.
Como se pode constatar no quadro anterior, a indisciplina (tal como definida pelo
Agrupamento em documento próprio) registou um aumento significativo. Pela
primeira vez, foram registadas participações disciplinares de grau 5 no segundo ciclo.
Foi atingida a meta de alcançar uma taxa de menor ou igual a 10% do universo de
alunos no que diz respeito às participações de grau 3 e 4.
Consideramos que a suspensão do trabalho da Equipa Multidisciplinar “Disciplinar”
constituiu um retrocesso no combate à indisciplina no Agrupamento.

1

Exposição feita diretamente pelas técnicas do GO!
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Metas Propostas/Posição face às metas propostas
3 – Atingiu/ultrapassou pelo menos metade das metas.

Reajustamentos a introduzir:
Voltar a incluir o trabalho no combate à prevenção da indisciplina nas prioridades do
Agrupamento:
- 1retomar o projeto DIsciplina(R), de acordo com o regulamento em vigor no ano
letivo 2016/2017;
- apresentar o projeto Disciplina(R) aos alunos, Encarregados de Educação e
restante comunidade educativa, solicitando os seus contributos para a melhoria
do mesmo;
- existir no horários dos elementos da equipa restrita do Disciplina(R) uma hora
comum para que se possa reunir a equipa;
Rever metas e indicadores, em especial a taxa esperada para as medidas disciplinares
de grau 3 e 4 (deve ser, também, incluído o grau 5). Uma taxa de 10% não é adequada
à realidade do Agrupamento;
Pensamos ser positivo um debate sobre a situação da disciplina/ indisciplina no 1º
Ciclo. Não são relatadas situações de indisciplina no primeiro ciclo. A sugestão passa
por haver uma informação do n.º de situações verificadas à EQAA.
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Ação Plano de Intervenção de Benavila
Caraterização da ação/atividades
●
●
●
●
●

Treino de competências sociais;
Coadjuvação a Atividade Física e Desportiva e a Expressões Artísticas;
Competências TIC(2h semanais);
Adequação do Plano Curricular Alternativo;
Intervenção da Equipa de Técnicos (Psicólogo e Assistente Social - 5 horas
semanais);
● Coadjuvação por um docente de Educação Física, Educação Musical, Educação
Tecnológica e Português (2h semanais/por professor);
● Visitas domiciliárias periódicas das Técnicos GO!
Objetivos/Metas:
⎯ Diminuir o número de faltas por aluno;
⎯ Diminuir taxa de insucesso no 1º ciclo de Benavila;
⎯ Diminuir o número de faltas injustificadas por aluno.
Indicadores:
➢
➢
➢
➢

Taxa de abandono precoce;
Número de faltas por aluno;
Número de faltas injustificadas;
Taxa de insucesso por ano de escolaridade.

Público-alvo:
Alunos do 1º Ciclo de Benavila.

Resultados:
Tabela 13 - Abandono/Insucesso em Benavila
2015/2016

2016/2017

2017/2018

Evolução

Taxa de abandono
precoce2

22.22%

6,25%

7,1%

Manteve-se o abandono de apenas um aluno.

N.º de faltas/aluno

57.6

54.4

54,3

O nº de faltas por alunos manteve-se constante.

N.º faltas
injustificadas

428

169

306

↗

2

Retenções+anulações de matrícula+abandono
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Taxa de
insucesso/ano

1.º

2.º

3.º

4.º

1.º

2.º

3.º

4.º

1.º

2º

3º

4º

1.º

2.º

3.º

4.º

50

0

14.3

66.7

0

50

0

25

0

100

--

14,
3

→

↗

--

↘

%

O trabalho realizado foi feito num ambiente de confiança, boa disposição e respeito.
Os ritmos foram respeitados, foram utilizadas estratégias como jogos, concurso
(...quem chega mais cedo, quem faz os tpc,quem se porta melhor...no final do mês
tinha um reforço positivo, uma pequena oferta) para lhes implementar hábitos e
ritmos de trabalho mais salutares e benéficos para o seu processo de
ensino/aprendizagem. Todos fizeram progressos significativos, quer seja a nível das
aprendizagens, quer seja a nível de comportamentos e atitudes perante a escola, no
entanto pesa aqui os níveis dos alunos de segundo ano que foram sempre negativos
nas áreas de português e matemática em virtude de estarem a realizar aprendizagens
de primeiro ano. As alunas do primeiro ano, não frequentaram o ensino pré-escolar e
como tal continuam a revelar muitas lacunas, o caso de sucesso foi o quarto ano que
conseguiu resultados positivos e foram todos aprovados.
Convém realçar que se trata de uma população escolar com características muito
específicas e com uma assiduidade muito variável, na qual se tem vindo a enraizar
bons hábitos, justificar as faltas dadas e irem a escola sempre que a professora solicita,
no intuito de se encontrar soluções para os problemas que foram surgindo.

Metas Propostas/Posição face às metas propostas
3 - Atingiu/ ultrapassou pelo menos metade das metas.

Reajustamentos a introduzir:
A turma de Benavila apesar ficar só com 6 alunos de segundo ano, deverá continuar a
beneficiar do mesmo apoio com as coadjuvações e a intervenção da Equipa Go! de
modo a que estes meninos consigam superar as suas dificuldades/lacunas e
conseguirem progredir ao 3º ano.
Devem ser reforçados os incentivos para os alunos virem à escola, chegarem a horas e
respeitarem-se uns aos outros.
Será necessário continuar a trabalhar no desenvolvimento de estratégias para fazer
diminuir o número de faltas injustificadas dos alunos.
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Ação Programa de Promoção de Competências Sociais e Emocionais (PCSE)– 1.º ciclo
Caraterização da ação/atividades
● Dinâmicas de grupo;

● Atividades de cariz lúdico de aprendizagem emocional para o ajustamento
psicológico.
Indicadores:
⎯ Nº de sessões por grupo/turma;
⎯ Grau de satisfação na resolução das problemáticas identificadas pelas docentes.
Público-alvo:
Alunos de 1º ciclo.
Resultados:
Tabela 14 - PCSE - N.º de sessões

1º ciclo de:

Avis

Ervedal

Turma:

Nº sessões:

1º ano

1º período: 2
2º período: 3
3º período: 4
TOTAL: 9

2º ano

1º período: 3
2º período: 3
3º período: 3
TOTAL: 9

3º ano

1º período: 2
2º período: 5
3º período: 3
TOTAL: 10

4º ano

1º período: 3
2º período: 5
3º período: 4
TOTAL: 12

1º e 2º anos

1º período: 2
2º período: 4
3º período: 3
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TOTAL: 9
3º e 4º anos

1º período: 2
2º período: 4
3º período: 3
TOTAL: 9

1º e 2º anos

1º período: 3
2º período: 3
3º período: 3
TOTAL: 9

3º e 4º anos

1º período: 3
2º período: 3
3º período: 3
TOTAL: 9

Alcórrego

Grau de satisfação na resolução das problemáticas identificadas pelas docentes.

Metas Propostas/Posição face às metas propostas
4 – Cumpriu todos os critérios de sucesso

Reajustamentos a introduzir:
-

Aumentar a diversidade das metodologias aplicadas nas sessões;
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4. EIXO 3 - Gestão e
Organização

Equipa de Autoavaliação | Monitorização Interna
Relatório 2017/2018

29

Ação Plano Formativo
Caraterização da ação/atividades
● Tempos no horário dos docentes destinados ao trabalho colaborativo;
● Operacionalização em contexto de departamentos;
● Avaliação formativa (alunos) -professores de todos os grupos de recrutamento.
Objetivos/Metas
⎯ Supervisão-Todos os docentes realizam 2 sessões de supervisão por ano (uma
como observado outra como observador);
⎯ Todos os docentes do agrupamento se envolvam nas diferentes ações do plano
formativo.
Indicadores
➢ Número de sessões de supervisão da prática letiva por docente;
➢ Taxa de docentes envolvidos em ações de supervisão da prática letiva;
➢ Número de docentes envolvidos na formação sobre avaliação formativa;
➢ Número de ações realizadas e número de docentes envolvidos.
Público-Alvo
Professores de todos os ciclos.
Auxiliares de ação educativa.
Critérios de Sucesso
Todos os docentes do agrupamento se envolvam nas diferentes ações do plano
formativo.
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Resultados
Tabela 15 - N.º de sessões - Plano Formativo

Indicadores

Resultados

Resultados

Resultados

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

5,7 *

3,5 *

1,7**

Taxa de docentes
envolvidos em ações de
supervisão da prática
letiva com focos
diversos.

94,4%

91,3%

40%

Número de docentes
envolvidos em formação
acerca da avaliação
formativa.

45 docentes

41 docentes

43 docentes

91,8 %

89,1 %

85,1%

Número de sessões de
supervisão da prática
letiva por docente.

Evolução







* Todos os docentes deveriam ter 4 sessões de supervisão (duas como observados e
duas como observadores).
** Todos os docentes deveriam ter 2 sessões de supervisão (uma como observados e
uma como observadores); o processo de supervisão deixou de ser afirmado como de
cariz obrigatório

Tabela 16 - Formação Interna
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Ação de formação

n.º de docentes

% de docentes[1]

Avaliação formativa/avaliação interna

40

85,1%

Leitura/Escrita (Dra. Dulce Gonçalves)

14

Supervisão (2h)

43

91%

Supervisão (6h)

14

30%

Novas Aplicações em sala de aula
(Kahoot; Socrative; Padlet)

10

21%

Excel

12

26%

Tabela 17 - Outras Ações de Formação

Nome da Ação de Formação

n.º de
docentes

1. “Capacitação de professores para o treino de competências pessoais
em crianças e jovens”

1

2. “A Plataforma FITescola como instrumento de apoio ao
desenvolvimento da aptidão física dos alunos na disciplina de E.F. e
D.E.”

2

3. Formação em “Iniciação à Vela em Meio Escolar” organizado pelo
centro Formação ProfºSor

1

4. Conclusão do mestrado de Educação e Proteção de Crianças e Jovens
em Risco - ESE de Portalegre.

1

5. curso "O eTwinning em contexto escolar" - 25 horas

1

6. Seminário: “Desafios Curriculares e Organizacionais das Lideranças
Escolares”

2

7. Encontros regionais do TEIP - DGE

1

8. A Transformação acontece –CEFOPNA

3
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9. I Jornadas Internacionais do Pensamento Emocional “As chaves para
Educar com Inteligência Emocional” - ISCTE – IUL

1

10. Enfatizando a Inovação e a Excelência - Universidade Católica

1

11. A Internacionalização da escola com o Erasmus + - RCA : CFRCA

1

12. Workshop de apoio à elaboração de candidaturas Ação - Chave I

1

13. Fórum Permanente para as Competências Digitais

1

14. Flexibilização Curricular do Sucesso Escolar - PROF`SOR

1

15. Formação CIBE

1

16. Plataforma Eletrónica de Contratação Pública do SNCP

1

17. Ação de formação: “Perspetivas Curriculares: alunos com necessidades
educativas especiais.”

2

18. Regime geral de proteção de dados aplicação prática; ESTG- Portalegre

1

19. O trabalho colaborativo docente para a promoção do sucesso
escolar.Centro de Formação Prof´sor

1

20. Introducing Project-Based Learning in your Classroom, Erasmus+,
Teacher’s Academy (20h)

1

21. Do you speak emoji?, Oxford Professional Development webinar (1h)

1

22. Pedagogical use of online tools in Language Teaching, Learning Event
2017, Etwinning, Erasmus +

1

23. Competência digital docente – Inovação no Ensino de Línguas
Estrangeiras, Academia UP, Faculdade de Letras da Universidade do
Porto (a decorrer)

1

24. II Seminário da RBEV

2

25. The right mix for every lesson - English Plus 1Oxford Professional
Development webinar (1h)

1
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26. II - Ciclo de Seminários Regionais PNPSE 2017/2018

3

27. Curso de Formação Contínua em Cidadania e Igualdade de Género na
Educação Básica - Universidade de Évora

2

28. “Construção de Marionetes” dinamizada pela Entidade Formadora da
Escola Básica Integrada de Ponta Garça

1

29. Conferência do Plano Nacional da Leitura 2027 : “Presente Futuro - A
Urgência da Leitura"

1

30. Seminário “Cinema, vídeo e educação. Possibilidades pedagógicas de
exploração didática”

1

31. Encontro “Avis Estórias”; 27/4/2018; Biblioteca Municipal José
Saramago, Avis.

1

32. Ação de formação “Dispositivos móveis na biblioteca”

1

33. Oficina de Formação “Gerir o currículo na Educação Pré-Escolar:
Planeamento e avaliação na perspetiva das OCEPE 2016” - Promovida
pelo Centro de Formação de Ponte de Sôr (ainda a decorrer).

2

34. Ações CPCJ (4)

1

35. Oficina de Formação- Filosofia para crianças, módulo II, pelo Centro de
Formação de Ponte de Sor

2

* Apenas são indicadas ações de formação comunicadas oficialmente à Equipa de
Autoavaliação.
Análise dos Resultados
·

Diminuição da % de docentes envolvidos e que completaram o processo de
supervisão interna entre pares

·

Diminuição do número de sessões de supervisão da prática letiva por docente

·

Diminuição da % de docentes envolvidos na formação de avaliação
formativa/interna

·

35 ações de formação indicadas como frequentadas pelos docentes

·

Predomínio de ações de formação das respetivas áreas disciplinares/áreas de
intervenção educativa (biblioteca; CPCJ; outros)
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·

Formação institucional frequentada pelo órgão de gestão e coordenadores

·

Inexistência de formação indicada como prioritária pela UO

Metas Propostas/Posição face às metas propostas
1 – Não atingiu qualquer meta;

Reajustamentos a introduzir
·

Rever o modo de aplicação do processo de supervisão;

·

Intervir em aspetos considerados prioritários pela UO (docentes e assistentes
técnicos e operacionais);

[1] Número total de docentes: 47
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5. EIXO 4 – Relação EscolaFamílias-Comunidades e
Parcerias
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Ação Conto Contigo
Caraterização da ação/atividades
● Ação de envolvimento do Encarregado de educação/família na sala de aula, do préescolar, 1º e2ºciclos;
● Atividades realizadas pelos alunos em diferentes domínios da vida escolar com
apresentação pública.

Objetivos/Metas:
⎯ Aumentar o número de sessões do Conto Contigo;
⎯ Grau de satisfação dos diferentes intervenientes avaliado.

Indicadores:
➢ Grau de satisfação dos diferentes intervenientes;
➢ Número de sessões desenvolvidas em cada ano de escolaridade.

Público-alvo:
Pré escolar, 1º e 2º ciclos
Resultados
Tabela 18 - N.º sessões Conto Contigo

16/17
Anos Esc.

17/18

N.º sessões

Pré-Escolar

14

20

1.º ciclo

59

28

2.º ciclo

0

6

17/18
Grau de satisfação
Muito bom

Bom/Muito Bom
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Análise dos Resultados
·
·
·

Aumento geral do número de sessões;
Alargamento da atividade ao 2.º ciclo
Impacto das sessões classificado, em geral como Muito Bom

Metas Propostas/Posição face às metas propostas
4 – Cumpriu todos os critérios de sucesso
Reajustamentos a introduzir
·

Planificar o aumento de sessões de acordo com as prioridades estabelecidas nas
reuniões de Conselho de Turma e com a participação dos Pais/Encarregados de
Educação
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6. CONCLUSÃO
Eixo 1 – Apoio à melhoria das aprendizagens
AÇÃO POR EIXO

AVALIAÇÃO GLOBAL

Mais Sucesso Escolar
Expressa-te (Pré-escolar e 1º ciclo)

3 - Atingiu/ ultrapassou pelo menos metade
das metas
4 - Atingiu/ ultrapassou todas as metas

Promoção da Leitura e Escrita

4 - Atingiu/ ultrapassou todas as metas

Programa de Desenvolvimento de
Competências e Habilidades Cognitivas
- 2º ciclo

3- Atingiu/ ultrapassou pelo menos metade
das metas

Eixo 2 - Prevenção do abandono; absentismo e indisciplina
AÇÃO POR EIXO

AVALIAÇÃO GLOBAL

Disciplinar

3 – Atingiu/ultrapassou pelo menos
metade das metas.
3 - Atingiu/ ultrapassou pelo menos
metade das metas

Plano de Intervenção de Benavila
Programa de Promoção das
Competências Sociais e Emocionais - 1º
ciclo

4 - Atingiu/ ultrapassou todas as metas

Eixo 3 – Organização e Gestão
AÇÃO POR EIXO
Plano Formativo

AVALIAÇÃO GLOBAL
1 – Não atingiu qualquer meta;

Eixo 4 - Relação Escola -Famílias - Comunidade e Parcerias
AÇÃO POR EIXO
Conto Contigo

AVALIAÇÃO GLOBAL
4 – Cumpriu todos os critérios de sucesso
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