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

qualidade devidamente certificados, e a avaliação externa realizada pela tutela com o objetivo de aferir a conformidade normativa das acuações 

pedagógicas e didáticas e de administração e gestão, bem como de eficiência e eficácia das mesmas. 

A Portaria n.º 1260/2007, de 26 de Setembro, considera a avaliação da escola como um dos requisitos para a celebração de contratos de 

autonomia. 

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

escolas, entendida esta como “a faculdade reconhecida ao agrupamento de escolas ou à escola não agrupada pela lei e pela administração 

educativa de tomar decisões nos domínios da organização pedagógica, da organização curricular, da gestão dos recursos humanos, da ação 

social escolar e da gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira, no quadro das funções, competências e recursos que lhe estão 

atribuídos.” 

O mesmo decreto define  o Relatório de autoavaliação como “ o documento que procede à identificação do grau de concretização dos objetivos 

fixados no projeto educativo, à avaliação das atividades realizadas pelo agrupamento de escolas ou escola não agrupada e da sua organização e 

gestão, designadamente no que diz respeito aos resultados escolares e à prestação do serviço educativo.” 

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

finalidade de melhorar o desempenho e obter melhores resultados obrigando a um trabalho prévio de recolha e análise de dados, que coloca os 

atores educativos perante a necessidade de dispositivos internos que viabilizem e sustentem este trabalho. 

O presente relatório, da responsabilidade da Equipa de Avaliação Interna (EAI), nomeada em setembro de 2012, diz respeito ao ano letivo de 

2014-2015 e tem como objetivo apoiar os órgãos de gestão do agrupamento na implementação de um conjunto de ações que permitam, num 

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

1. EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERNA 
O Agrupamento desenvolveu, a partir de 2009/2010, procedimentos de autoavaliação formais em que a EAI recolhe e analisa informação através 

da aplicação de questionários de satisfação, de entrevistas, de estatísticas periódicas dos resultados escolares e dos contributos de diferentes 

estruturas educativas. 

A atual equipa de avaliação interna do Agrupamento foi designada pelo Diretor deste agrupamento e é constituída pelos docentes Maria João 

Torres, Maria Leonor Pereira, Filomena Leitão, Veridiana Neto, Teresa Simões, Helena Paiva, Maria Aline Costa; pessoal não docente, Maria João 

Vaz e Maria dos Reis Teixeira; alunos, Rodrigo Ferreira da Silva; Pais/encarregados de educação, Carla Gil e José Carlos  

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

prestação do serviço educativo e da liderança e gestão do Agrupamento. 

2. METODOLOGIA APLICADA 
Em articulação com a Direção e com os Coordenadores das diferentes estruturas (Departamentos, Coordenadores de estabelecimentos, Diretores 

de Turma), a EAI recolheu e tratou a informação sobre a análise dos resultados escolares, sobre as ocorrências disciplinares e sobre o trabalho 

dos diferentes responsáveis pelas medidas do Plano de Melhoria em curso, tendo, para esse fim,  criado instrumentos de recolha de informação e 

uniformizado  procedimentos. 

3. CONTEXTO E CARACTERIZAÇÃO GERAL DO AGRUPAMENTO 
O Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna inclui a Escola EB 2,3 Marquesa de Alorna (escola sede), as escolas EB1/JI Mestre Querubim 

Lapa, S. Sebastião da Pedreira, EB1/JI Mestre Arnaldo Louro de Almeida e o Jardim de Infância do Rego. A composição atual resulta das fusões 

levadas a cabo em 2007 e em 2008, por força da reorganização da Rede Escolar. Estes estabelecimentos de ensino localizam-se nas freguesias 

de Avenidas Novas e Campolide, sendo esta última, uma zona da cidade de Lisboa considerada de intervenção prioritária, de acordo com o 

diagnóstico levado a cabo pelo Departamento de Ação Social da autarquia de Lisboa, o que justificou a aprovação de um programa CLDS-

Contrato Local de Desenvolvimento Social (inicio em 2012), a desenvolver neste território ao longo dos próximos 3 anos ( eventualmente 

posteriores) e ainda, os projetos BIPZip, para os bairros de realojamento do Rego. Importa ainda referir a aprovação para a freguesia de 

Campolide, do projeto Campolide@Decide, no âmbito do Programa Escolhas, igualmente para os próximos 3 anos.   
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A relação de proximidade da escola sede com diversas instituições – Fundação Calouste Gulbenkian, Teatro Aberto, Teatro a Comuna, El Corte 

Inglês, Universidade Nova, Mesquita de Lisboa e outras – constitui uma oportunidade de parcerias para a resolução de problemas e para o 

desenvolvimento de atividades. Neste âmbito, no presente ano letivo, já se estabeleceram as seguintes: O nosso Km2 (F.C.Gulbenkian, IPAV, 

CML e GEBALIS); Oficinas do Saber (Centro Social e Paroquial de Nª Srª de Fátima e Junta de Freguesia das Avenidas Novas; Chapitô, Instituto 

de Educação/Universidade de Lisboa Universidade Nova, ISCTE, Universidade Lusíada e Universidade Lusófona, CERCI Lisboa, Associação 

Jorge Pina, Fundação Agha Khan e  GRACE. 

Numa iniciativa da CML, os alunos do 1º ciclo, das três escolas do Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna, dispõem de uma rede de 

transporte escolar, com circuitos e veículos próprios, os "Alfacinhas”  e atividades de natação utilizando as piscinas municipais mais próximas. 

3.1. AS ESCOLAS 

A escola Mestre Arnaldo Louro de Almeida sofreu obras estruturais de requalificação e ampliação durante o ano letivo de 2014-2015 estando 

prevista a sua conclusão no início do próximo ano letivo. As obras na escola  Mestre Querubim Lapa, já iniciadas,  decorrerão durante o próximo 

ano letivo. Em ambas as escolas funciona JI e 1º Ciclo. 

A escola Básica de S. Sebastião da Pedreira que funcionava no mesmo edifício da Junta de Freguesia de S. Sebastião da Pedreira com 4 salas 

de aula, no presente ano letivo, passou a ocupar  todo o edifício em virtude da mudança da Junta para outras instalações. A Junta de Freguesia 

realizou pequenas obras de melhoramento.  

O JI do Rego ocupa  o rés do chão de um prédio de realojamento social. Não tendo sido construído para o efeito, foi, no entanto, adaptado para 

esse fim, constituindo-se como uma unidade moderna e bem equipada. 

3.2.  OFERTA EDUCATIVA 

Além do pré-escolar, dos cursos do ensino regular (1º, 2º e 3º ciclos) e de uma turma de Percursos Curriculares Alternativos (PCA), existem três 

turmas de Cursos de Vocacionais no Agrupamento e como ofertas Formativas para Adultos: Cursos de Português para Todos (PPT); Cursos de 

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

3.3. ALUNOS 

Os alunos do Agrupamento, maioritariamente oriundos das freguesias de Campolide e Avenidas Novas, constituem uma população heterogénea e 

muitos são provenientes de bairros de realojamento com problemas económicos e sociais (mais de 50% usufruem de apoios da ASE). 

É assinalável, em todos os graus de escolaridade, o número de alunos de diferentes nacionalidades: 181 alunos estrangeiros, oriundos sobretudo 

dos PALOP e do Brasil. 

O Agrupamento inclui na sua população discente 85 alunos com necessidades educativas especiais ao abrigo do DL nº 3/2008, de 7 de janeiro, 

dos quais 62 têm apoio direto com professores da Educação Especial, havendo 7 alunos com currículo específico individual (CEI). 

O Agrupamento acolhe também alguns alunos que residem em regime de internato em instituições de solidariedade social ou de saúde (Casa do 

Lago, Casa da Luz (Fundação António Silva Leal), Fundação António Luis Oliveira, Lar São Francisco de Sales (Casa Pia) e Lar D. Maria I). 

O quadro seguinte apresenta o número de turmas e alunos nos diferentes ciclos, não incluindo os alunos dos cursos EFA do EPL. 

2014-2015 

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

EPE 8 173 

1.º Ciclo 16 393 

2.º Ciclo 11+2 (vocacionais) = 13 329 

3.º Ciclo 17+ 1 (vocacional) = 18 420 

Educação de adultos (EFA e PPT) 6+6 312 

TOTAL 67 1627 

Tabela 1- Número de alunos do agrupamento 

3.4. PESSOAL DOCENTE 

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

Matemática e Ciências Experimentais, Artes Visuais e TIC, e Expressões e lecionam nos estabelecimentos do Agrupamento e também no 

Estabelecimento Prisional de Lisboa. Uma professora está destacada na CPCJ. 

À exceção do Departamento de Línguas, os departamentos têm mais de 50% de docentes do Quadro de Agrupamento.  
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3.5. PESSOAL NÃO DOCENTE 

Na escola sede, os assistentes operacionais estão organizados e distribuídos pelas seguintes áreas: Portaria; CRE; Serviço Externo; 

Balneários; Apoio ao Refeitório; Apoio aos alunos com necessidades educativas especiais; Papelaria/Reprografia; Pátio; Pisos das salas de 

aula e da Torre (salas de aula de EV/ET e laboratórios de CN/CFQ).  

Os Serviços de Administração Escolar (SAE) que funcionam na escola EB 2,3 Marquesa de Alorna, são assegurados por uma coordenadora 

técnica e 6 assistentes técnicos todos com contrato de trabalho em funções públicas a tempo indeterminado. 

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

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

 

Escola 

Pessoal Docente Pessoal não docente 

QA QZP Contr TOTAL 
Assistentes 

operacionais 

Assistentes 

técnicos 

EB 2,3 Marquesa de Alorna 45 9 31 85 * 11 7 a) 7 

EB1/JI Mestre Querubim Lapa 9 1 3 13 5 3 a) -- 

EB1 S. Sebastião da Pedreira 3 - 1 4 2 1 a) -- 

EB1/JI Mestre Arnaldo Louro de Almeida 9 - 2 11 4 3 a) -- 

JI do Rego 1 - 1 2 - 2 a) -- 

TOTAL 115       22           16 7 

Tabela 2 - Total de Pessoal Docente e não Docente no Agrupamento 

                                                                                                           *Estão contabilizados os professores que se encontram a lecionar no EPL, sendo 2 QZP, 3 QA e 1 contratado  

a) Assistentes operacionais afetas às juntas de freguesia 

3.6. OS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

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

Pedagógico, o Conselho Administrativo, os Departamentos Curriculares e os Conselhos de Turma/Docentes – desempenham as suas funções 

de acordo com o Regulamento Interno e articulam o seu trabalho, vertical e horizontalmente, visando a qualidade dos serviços prestados. 

Os coordenadores de estabelecimento, de acordo com a lei, coordenam as atividades educativas em articulação com o Diretor. Neste 

momento, as coordenadoras dos departamentos do Pré-Escolar e do 1º ciclo são também coordenadoras de dois dos estabelecimentos do 

agrupamento. 

 

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

dos alunos, os projetos de trabalho de turma, as atividades realizadas no âmbito do PPA e PAA e os projetos em desenvolvimento. As 

diferentes estruturas elaboram relatórios finais com o balanço das atividades realizadas, e apresentam-nos ao Conselho Pedagógico e ao 

Conselho Geral.  
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4. PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO 
O PEA estabelece linhas de atuação com vista à resolução dos problemas do agrupamento. No PEA para o quadriénio 2013-2017, são 

identificadas as principais situações problemáticas e ameaças:  

- Situações problemáticas: estruturas de apoio social insuficientes ao nível da prevenção primária; Indisciplina dos alunos; degradação física 

de alguns estabelecimentos do Agrupamento; condições de higiene e segurança pouco satisfatórias nalguns estabelecimentos do 

Agrupamento; falta de segurança nos balneários da escola sede; articulação incipiente na gestão do currículo entre os diferentes ciclos de 

ensino; insucesso escolar; 

- Ameaças: meio socioeconómico desfavorecido a que a maioria da população discente do Agrupamento pertence; fraco envolvimento dos 

pais/EE; baixa literacia das famílias de onde provêm os nossos alunos; dificuldade de comunicação com os alunos e famílias imigrantes, 

devido à barreira linguística; cortes no orçamento do Agrupamento; número insuficiente de assistentes operacionais; espaço insuficiente para 

a prática da Educação Física. 

De acordo com as situações identificadas, foram definidos como eixos de intervenção prioritária: Melhoria das aprendizagens; Envolvimento 

da família e da comunidade; Desenvolvimento das competências pessoais e sociais dos alunos. 

. 
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5. PLANO DE MELHORIA – 2014-2015 

O PAM elaborado no âmbito do programa TEIP para o ano letivo 2014-2015, identificou as ações prioritárias de acordo com o diagnóstico obtido 

a partir da monitorização e avaliação do agrupamento (relatórios TEIP, Autoavaliação e avaliação externa, projeto educativo e Planos de 

Melhoria anteriores) 

PLANO DE MELHORIA 2014-2015 

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SUMÁRIA PUBLICO OBJETIVOS 

1 
 
 

1.1.APOIO AO 
ESTUDO/OFICINAS DE 
ESTUDO 

Acompanhamento ao estudo, após o período de aulas, 
preferencialmente a Português e Matemática, de frequência 
facultativa, por indicação do professor/Conselho de Turma. 
Uma ação que incida na aquisição de técnicas de estudo e no 
esclarecimento de dúvidas dos alunos sobre os conteúdos 
lecionados e sobre tarefas em curso na aula ou ainda no 
reforço das competências de leitura e escrita. As atividades 
são orientadas sempre que possível, pelo professor da 
disciplina. 

Alunos do 2º 
e 3ºciclos 

Melhorar a percentagem de 
alunos com classificações 
positivas a todas as 
disciplinas 

1.2. CODOCÊNCIA a 
PORTUGUÊS E MATEMÁTICA 
NAS TURMAS DO 1º CICLO 
 

Acompanhamento do professor titular por prof. Coadjuvante 
(interno a Port. E prof. TEIP a Matemática). A área de 
Expressões é assegurada por prof. do agrupamento que não 
o titular de turma 

Todas as 
turmas de 
todos os 
anos do 1º 
ciclo 

Melhorar as taxas de 
sucesso do 1º ciclo a 
Português e Matemática 
(avaliação externa), 
diminuindo a distância da 
taxa do agrupamento em 
relação à taxa de sucesso 
nacional 

2 2.1 ACOMPANHAMENTO DOS 
ALUNOS 

Diagnóstico e acompanhamento de situações problemáticas 
de comportamentos desadequados ou absentismo, seguidos 
de ações de sensibilização, atendimento e encaminhamento, 
da responsabilidade do Gabinete de Intervenção psicossocial 
(GIPS); aplicação de medidas corretivas ou sancionatórias de 
acordo com o Regulamento Interno do Agrupamento e com a 
legislação no âmbito do Estatuto do Aluno da 
responsabilidade da Direção, dos TT/DT  

alunos do 1º, 
2º e do 3º 
ciclo 

Diminuir as ocorrências de 
comportamentos 
desadequados 

2.2. SESSÕES DE 
ESCLARECIMENTO ENC 
EDUCAÇÃO 

Organização de sessões alargadas com recurso a técnicos 
especializados de entidades parceiras para informação e/ou 
aconselhamento das famílias sobre temáticas ligadas ao 
desenvolvimento de competências sociais (cidadania, higiene 
e saúde, segurança na Internet, violência e indisciplina). 
Sessões individuais de esclarecimento para famílias. 

 Envolver os Encarregados 
de Educação na prevenção 
do absentismo (ou 
abandono) e indisciplina 
através da abordagem de 
temáticas prioritárias 
identificadas 

3 3.1 MONITORIZAÇÃO E 
AVALIAÇÃO 

Consolidação de procedimentos de monitorização do 
Agrupamento com apoio da perita externa: criação de 
instrumentos e orientações para a recolha de dados e 
tratamento estatístico pela EAI; análise dos resultados 
escolares da avaliação interna e da avaliação externa e 
identificação de pontos críticos para definição de estratégias 
de melhoria; elaboração de relatório anual pela EAI. 

Membros da 
comunidade 
educativa 

Monitorizar periodicamente 
o desempenho escolar dos 
alunos (incluindo insucesso, 
indisciplina, absentismo e 
abandono) para a tomada 
de decisão a nível da 
distribuição de recursos. 

3.2. 
FORMAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO 
PARA DOCENTES E NÃO 
DOCENTES 

Planeamento de ações de formação ou sessões de 
esclarecimento dirigidas a pessoal docente e não docente 
com base no diagnóstico de necessidades e orientadas pela 
perita externa e outros colaboradores externos ou internos, 
mobilizando os parceiros. 

Pessoal 
Docente e 
Pessoal Não 
Docente 

Capacitar os profissionais 
para a resolução de 
problemas do universo 
escolar 

3.3. ORGANIZAÇÃO DE UM 
SEMINÁRIO  

Organização de um seminário para reflexão sobre a 
implementação do programa TEIP no agrupamento 

Docentes do 
agrupamento 

 

4 4.1. AÇOES DE 
COMUNICAÇÃO COM AS 
FAMILIAS 

Realização de sessões alargadas/individuais promovidas pela 
Direção, pelos TT/DT e pelo GIPS, com recurso a técnicos 
especializados do GIPS/de entidades parceiras para 
informação e/ou aconselhamento das famílias. 

Comunidade 
educativa - 
alunos e 
famílias 

Manter informados os 
alunos e famílias sobre 
aspetos de organização do 
agrupamento 

Tabela 3 – Ações do PAM 
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No âmbito do Acompanhamento da Ação Educativa por parte da IGEC, o agrupamento, acompanhado em contexto de formação, elaborou o 

seguinte plano de melhoria e fez a sua avaliação. 

 

AÇÃO DE MELHORIA 1 - REFLEXÃO SOBRE OS RESULTADOS ESCOLARES DOS ALUNOS 

Coordenador da Ação Equipa operacional 

→ Equipa de avaliação interna 

→ Direção 

→ Coordenadores de Departamento 

→ Coordenadora de Diretores de Turma 

→ Diretores de Turma 

Estado atual 

Data Estado 

Julho de 2015 AM em desenvolvimento 

Objetivo da ação de melhoria 

→ Promover a reflexão sistemática sobre os resultados escolares e avaliar o impacto das estratégias pedagógicas implementadas com vista à melhoria das 
aprendizagens dos alunos. 

Atividades a realizar Estado 

→ Conceção de diferentes instrumentos, até final de dezembro de 2014, de recolha de informação sobre os resultados escolares, entre 
outros: 
a) documento que preveja o levantamento das metas de sucesso definidas por cada departamento/diferentes disciplinas; 
b) documentos uniformizados a serem utilizados nos conselhos de turma e nos departamentos curriculares e que possibilitem fazer a análise 
dos resultados escolares, das estratégias pedagógicas implementadas e da sua eficácia; 
c) documento-síntese concebido pela equipa de avaliação interna com registo dos resultados escolares/estratégias e sua eficácia a 
apresentar ao diretor para reflexão em conselho pedagógico (após as reuniões intercalares e de final de período). 

Realizado 

→ Disponibilizar através de email, até final da 2ª semana de janeiro e até final da 2ª semana de abril, aos conselhos de turma e aos 
departamentos curriculares, os dados estatísticos sobre os resultados escolares dos alunos, na sequência das reuniões de avaliação de final 
de período 

Realizado 

→ Levantamento, até final de janeiro, das metas de sucesso por departamento/diferentes disciplinas Realizado 

→ Análise pelos conselhos de turma (reuniões intercalares e de final de período letivo) e pelos departamentos curriculares, da informação 
inscrita nos documentos referidos em a) e b) 

Realizado 

→ Análise por período, em sede de conselho pedagógico, da informação inscrita no documento-síntese referido em c) de modo a que esta 
estrutura emita recomendações através de email sobre estratégias pedagógicas mais eficazes a desenvolver com os alunos 

Em realização 

→ Monitorização pelo conselho pedagógico da eficácia das estratégias pedagógicas aplicadas através dos resultados escolares obtidos Em realização 

Resultados a alcançar 

Metas pretendidas Metas alcançadas Indicadores de medida 

→ Melhorar em 5% os resultados dos 
alunos nas disciplinas com uma 
percentagem de positivas inferior a 
90%, comparativamente aos resultados 
obtidos no ano anterior 

Tendo em conta apenas os resultados da avaliação interna:                                      
No 1º ciclo, foram alcançadas em menos de 50% das disciplinas: a Português no 3º 
ano, a Matemática, no 2ºano, a Estudo do Meio no 3º ano e a Expressões Artísticas 
e Fisico-motoras nos 2, 3º e 4º anos.                                      
No 2ºciclo, foram alcançadas em mais de 50% das disciplinas: a Português (5ºe 6º), 
Inglês (5º e 6º), Matemática (5º), CNaturais (5º e 6º), HGP (6ºano), EVisual (5º), 
ETecnológica (5º), EFísica (6º) e Educação Musical (5º e 6º).         
No 3º ciclo, foram alcançadas na maioria das disciplinas: a Português (7º, 8º e 9º), 
Inglês (7º e 8º), Francês (7º e 8º), Matemática (7º, 8º e 9º), Cnaturais (8º e 9º), 
História (7º, 8º e 9º), TEA (8º), FQuímica (7º, 8º e 9º), Geografia (7º, 8º e 9º), 
Ed.Visual (7º, 8º e 9º), TIC (8º) e Ed. Física (7º, 8º e 9º)  

→ Taxa de sucesso dos 
resultados escolares 

→ Dispor de 2 instrumentos de recolha 
de informação 

SIM 
→ nº de instrumentos de recolha 

de informação 

→ Dispor de 1 instrumento com o 
levantamento das metas/disciplina a) 

SIM 
→ nº de instrumentos com o 

levantamento das metas/disciplina 

→ Dispor de 6 instrumentos de análise 
dos resultados através das sínteses 
dos departamentos e dos conselhos de 
turma c) 

SIM à exceção de 2 do 3ºP 
→ nº de instrumentos de análise 

dos resultados 

Fatores críticos de sucesso Constrangimentos 

→ Envolvimento dos professores  → Tempo 

 
→ Motivação 
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Data de início Data de conclusão 

Dezembro de 2014 Julho de 2015 

Recursos humanos envolvidos Custos estimados 

Pessoal docente do agrupamento Sem custos 

Revisão e avaliação da ação 

Reuniões da equipa de avaliação interna e registos no moodle (início de fevereiro, final de abril e 1ª quinzena de julho). 

PONTO DA SITUAÇÃO FINAL                                                                                                                                                                                                                                               
a) documento para o levantamento das metas de sucesso definidas por cada departamento/diferentes disciplinas - CONCLUÍDO 
b) documentos uniformizados a serem utilizados nos conselhos de turma e nos departamentos curriculares e que possibilitem fazer a análise dos resultados 
escolares, das estratégias pedagógicas implementadas e da sua eficácia - CONCLUÍDO 
c) documento-síntese concebido pela equipa de avaliação interna com registo dos resultados escolares/estratégias e sua eficácia a apresentar ao diretor para 
reflexão em conselho pedagógico (após as reuniões intercalares e de final de período) - CONCLUÍDO (1º E 2º P)  
→ Entrega por mail, até final da 2ª semana de janeiro e até final da 2ª semana de abril, aos conselhos de turma e aos departamentos curriculares, dos dados 
estatísticos sobre os resultados escolares dos alunos, na sequência das reuniões de avaliação de final de período - CONCLUÍDO embora com atraso (4 de maio) 
→ Levantamento, até final de janeiro, das metas de sucesso por departamento/diferentes disciplinas - CONCLUIDO 
→ Análise pelos conselhos de turma (reuniões intercalares e de final de período letivo) e pelos departamentos curriculares, da informação inscrita nos documentos 
referidos em a) e b) - CONCLUIDO  
→ Análise por período, em sede de conselho pedagógico, da informação inscrita no documento-síntese referido em c) de modo a que esta estrutura emita 
recomendações através de email sobre estratégias pedagógicas mais eficazes a desenvolver com os alunos - EM REALIZAÇÃO (concluída a análise relativa ao 1º 
período; em fase de conclusão as do 2º e 3º períodos) 
→ Monitorização pelo conselho pedagógico da eficácia das estratégias pedagógicas aplicadas através dos resultados escolares obtidos - EM REALIZAÇÃO 

Tabela 4 - Ação melhoria 1 
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AÇÃO DE MELHORIA 2 - ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO TRABALHO DOS DOCENTES 

Coordenador da Ação Equipa operacional 

→ Diretor 

→ Direção e Presidente do Conselho Geral 

→ Coordenadores de Departamento 

→ Docentes observados e observadores 

Estado atual 

Data Estado 

Julho de 2015 AM concluída 

Objetivos da ação de melhoria 

→ Promover formação/informação no âmbito dos processos de acompanhamento e supervisão pedagógica que contribuam para o desenvolvimento profissional 
dos docentes 

→ Promover a implementação de processos de supervisão horizontal que contribuam para o desenvolvimento profissional dos docentes e a melhoria dos 
resultados académicos 

→ Promover a implementação de processos de supervisão vertical que contribuam para o desenvolvimento profissional dos docentes e a melhoria dos resultados 
académicos 

Atividades a realizar Estado 

→ Introduzir no plano de formação do Agrupamento a temática do “Acompanhamento e supervisão do trabalho dos docentes com vista 
ao seu desenvolvimento profissional ” com a definição da estrutura da formação até final de dezembro de 2014 

Realizado 

→ Concretização da ação de formação no início do 2.º período Realizado 

→ Conceção, até ao final do mês de janeiro de 2015, de uma “grelha de observação de boas práticas” focada nas estratégicas 
pedagógicas e nas dinâmicas de sala de aula 

Realizado 

→ Observação de aulas entre pares pedagógicos (supervisão horizontal), numa perspetiva de divulgação de boas práticas observadas Realizado 

→ Reflexão e registo em reunião, entre os docentes envolvidos, sobre a eficácia das estratégias pedagógicas utilizadas  Realizado 

→ Partilha, no seio do departamento curricular, das principais conclusões obtidas na atividade acima descrita e que possam contribuir 
para o desenvolvimento profissional dos docentes, com vista à redefinição conjunta de estratégias pedagógicas  

Realizado 

→ Conceção, até ao final do mês de março de 2015, de uma “grelha de observação de boas práticas” focada nas estratégicas 
pedagógicas e nas dinâmicas de sala de aula 

Realizado 

→ Observação de aulas, numa perspetiva supervisão vertical e de divulgação de boas práticas observadas Realizado 

→ Reflexão e registo em reunião, entre os docentes envolvidos, sobre a eficácia das estratégias pedagógicas utilizadas Realizado 

→ Partilha e análise, no seio do departamento curricular, das conclusões obtidas na atividade acima descrita Realizado 

Resultados a alcançar 

Metas pretendidas Metas alcançadas Indicadores de medida 

→ Entre 25% a 50% de docentes/departamento, até ao final do 
2.º período (supervisão horizontal) 

Cumprida e 
ultrapassada 

Pré-escolar -- 8 aulas -- 100%; 1º ciclo -- 21 aulas -- 100%; Línguas 
-- 17 aulas -- 77%; CSH -- 8 aulas -- 80%; MCE -- 19 aulas -- 83%; 
Artes Visuais e TIC -- 8 aulas -- 67%; Expressões -- 10 aulas -- 91% 

→ Pelo menos uma observação por parte do coordenador a 20% 
dos docentes do departamento até final do 3.º período letivo 
(supervisão vertical) 

Cumprida e 
ultrapassada 

Pré-escolar -- 2 aulas -- 25%; 1º ciclo -- 4 aulas -- 20%; Línguas -- 4 
aulas -- 20%; CSH -- 3 aulas -- 30%; MCE -- 4 aulas -- 20%; Artes 
Visuais e TIC -- 3 aulas -- 25%; Expressões -- 2 aulas -- 20% 

→ Partilha das boas práticas até final do ano letivo Cumprida Ver item "Revisão e avaliação da ação" 

Fatores críticos de sucesso Constrangimentos 

→ Envolvimento dos professores  → Tempo 

Data de início Data de conclusão 

Dezembro de 2014 Junho de 2015 
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Recursos humanos envolvidos Custos estimados 

Formador externo e docentes do Agrupamento A calcular 

Revisão e avaliação da ação 

PONTO DE SITUAÇÃO FINAL: Supervisão Pedagógica Vertical 
Análise global da recolha de dados das aulas observadas 
Na sequência da realização da primeira fase da ação Acompanhamento e Supervisão dos Docentes – Supervisão Pedagógica Horizontal, realizada durante o 2º 
período letivo, as coordenadoras do agrupamento fizeram o balanço para dar início à segunda fase da ação – Supervisão Pedagógica Vertical. 
Do balanço realizado há a realçar os seguintes aspetos positivos: 
- A boa aceitação por parte dos professores da realização da primeira fase da ação (já do conhecimento da IGEC); 
- A articulação entre os registos utilizados já em anos anteriores, na escola, para proceder à ADD e os registos a utilizar na Supervisão Pedagógica Vertical (já do 
conhecimento da IGEC);  
- O conhecimento dos indicadores assinalados no registo da Supervisão Pedagógica Vertical foi facilitador da ação por parte de todos os intervenientes no 
processo; 
- A heterogeneidade e a diversidade dos contributos por parte da equipa de coordenadoras do agrupamento reforçou a sua coesão potenciando a reflexão e a 
superação das dificuldades inerentes ao processo; 
- A formação realizada no âmbito da Supervisão Pedagógica constituiu uma linha orientadora determinante para o desenvolvimento do processo. 
Tendo em conta os aspetos anteriormente referidos, as metas estabelecidas pela IGEC e o tempo útil para a sua implementação, ficou definido como terminus da 
2ª fase da ação o final do mês de abril. A divulgação dos objetivos da ação nos respetivos departamentos permitiu a mobilização dos professores para a 
participação ativa no processo. 
A equipa das coordenadoras procedeu à organização da observação de aulas com base nos seguintes critérios: compatibilidade de horários, conhecimento da 
prática pedagógica de novos professores, disponibilidade voluntária dos professores, diversidade de disciplinas e anos. 
A supervisão recaiu sobre as dimensões científica e pedagógica o que permitiu observar indicadores no âmbito dos conteúdos programáticos, conhecimentos que 
agilizam a comunicação, aspetos didáticos e relacionais.  
Aspetos positivos a salientar das aulas observadas comuns aos diferentes departamentos: 
- Conhecimento científico;  
- Comunicação adequada ao nível etário dos alunos; 
- Gestão das atividades propostas; 
- Diversificação de estratégias e metodologias;  
- Investimento no relacionamento professor/aluno; 
Aspetos a melhorar: 
- Relação com os conteúdos abordados na aula anterior; 
- Explicitação das atividades; 
- Gestão do tempo de aula; 
- Síntese do trabalho realizado na aula; 
No seguimento da reflexão realizada, a equipa das coordenadoras verificou a existência de um constrangimento transversal a todos os departamentos – o número 
excessivo de alunos por turma que comprometeu um acompanhamento mais individualizado dos alunos.  
Esta ação contribuiu para que os departamentos e o conselho pedagógico refletissem sobre a importância da Supervisão Pedagógica na melhoria do desempenho 
docente e partilha de boas práticas, com vista à obtenção de melhores resultados escolares.  
A implementação desta ação serve de base para dar continuidade ao processo de Supervisão Pedagógica Vertical no próximo ano letivo, uma vez que já foram 
desencadeados os processos necessários. 
Atribuído tempo específico para a realização da Supervisão Pedagógica, a equipa das coordenadoras propõe, que no próximo ano letivo, esta prática seja 
alargada ao maior número possível de professores, sobretudo àqueles que lecionam turmas com alunos que evidenciem problemas cognitivos e/ou 
comportamentais; reflexão e divulgação das boas práticas dentro e interdepartamentos. Propõe-se ainda, o alargamento da formação nesta área a um maior 
número de professores. 
A dinâmica deste processo deverá ser avaliada e ajustada de acordo com as situações. 
 

Tabela 5 - Ação melhoria 2 
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AÇÃO DE MELHORIA 3 - PLANEAMENTO ESTRATÉGICO (AVALIAÇÃO INTERNA) 

Coordenador da Ação Equipa operacional 

→ Equipa de avaliação interna 
→ Direção 

→ Equipa de avaliação interna 

Estado atual 

Data Estado 

Julho de 2015 AM concluída 

Objetivos da ação de melhoria 

→ Reformular o Plano de Ações de Melhoria do Agrupamento para o período 2014 a 2015 

→ Divulgar e implementar o Plano de Ações de Melhoria. 

→ Monitorizar e avaliar a eficácia das ações. 

Atividades a realizar Estado 

→ Reformulação do Projeto de Ações de Melhoria Inicial previsto para 2014-2015 de modo a facilitar a sua operacionalização, 
monitorização e avaliação até dezembro de 2014 

Realizado 

→ Reformulação do Projeto de Ações de Melhoria Inicial previsto para 2014-2017 de modo a facilitar a sua operacionalização, 
monitorização e avaliação até 2.ª quinzena de fevereiro de 2015 

Atividade eliminada 

→ Divulgação através da página web, correio eletrónico e painel informativo, do Plano de Ações de Melhoria a todos os órgãos e 
estruturas de ação educativa do Agrupamento até 3ª semana de fevereiro de 2015 

Realizado 

→ Atribuição de responsabilidades na implementação das diferentes ações inscritas no Plano de Ações de Melhoria Realizado 

→ Acompanhamento trimestral por parte da equipa de avaliação interna da implementação do Plano de Ações de Melhoria 
(através de registos no moodle ou de outros instrumentos) 

Realizado 

→ Avaliação por parte da equipa de avaliação interna da eficácia das ações inscritas no Plano de Ações de Melhoria (Projeto de 
Ações de Melhoria Intermédio e Final e registos no moodle) 

Realizado 

Resultados a alcançar 

Metas pretendidas 
Metas 

alcançadas 
Indicadores de medida 

→ Elaborar Projeto de Ações de Melhoria Inicial até dezembro de 2014 SIM →Produção de 1 documento/dezembro 2014 

→ Elaborar Projeto de Ações de Melhoria Inicial até 2.ª quinzena de fevereiro de 2015 SIM Produção de 1 documento/fevereiro2015 

→ Divulgação do Plano de Ações de Melhoria até 3ª semana de fevereiro de 2015 SIM 
página web, correio eletrónico e painel 
informativo/fevereiro de 2015 

→ Acompanhamento trimestral da implementação do Plano de Ações de Melhoria 
(registos no moodle e noutros instrumentos) 

SIM 
registos no moodle, outros instrumentos/1 por 
período 

→ Preenchimento do PAM intermédio em fevereiro e do PAM final em julho SIM 
→ PAM e meses de conclusão e registos no 
moodle 

Fatores críticos de sucesso Constrangimentos 

→ Reuniões periódicas da EAI  → Tempo 

→ Informação de todos os membros da equipa do evoluir das ações → Comunicação 

→ Cumprimento dos prazos estabelecidos → 

→ Instrumentos adequados para recolha de informação → 

Data de início Data de conclusão 

Dezembro de 2014 Julho de 2015 

Recursos humanos envolvidos Custos estimados 

Direção, EAI e Comunidade escolar Não se aplica 

Revisão e avaliação da ação 

Reuniões entre a equipa de avaliação interna e o diretor, seguidas de registos no moodle (início de fevereiro, final de abril e 1ª quinzena de julho). 
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PONTO DE SITUAÇÃO FINAL: → Reformulação do Projeto de Ações de Melhoria Inicial previsto para 2014-2015 de modo a facilitar a sua operacionalização, 
monitorização e avaliação até dezembro de 2014 - CONCLUÍDO 
→ Divulgação através da página web, correio eletrónico e painel informativo, do Plano de Ações de Melhoria a todos os órgãos e estruturas de ação educativa 
do Agrupamento até 3ª semana de fevereiro de 2015 - CONCLUÍDO   
→ Atribuição de responsabilidades na implementação das diferentes ações inscritas no Plano de Ações de Melhoria - CONCLUÍDO 
→ Acompanhamento trimestral por parte da equipa de avaliação interna da implementação do Plano de Ações de Melhoria (através de registos no moodle ou de 
outros instrumentos) - CONCLUIDO  
→ Avaliação por parte da equipa de avaliação interna da eficácia das ações inscritas no Plano de Ações de Melhoria (Projeto de Ações de Melhoria Intermédio e 
Final e registos no moodle) - CONCLUIDO                                                                                                                                                                                                          
→ Acompanhamento trimestral por parte da equipa de avaliação interna da implementação do Plano de Ações de Melhoria (através de registos no moodle ou de 
outros instrumentos) - CONCLUIDO 

Tabela 6 - Ação de melhoria 3 
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Ação de Melhoria 4 - ATUAÇÃO PEDAGÓGICA AO NÍVEL DOS COMPORTAMENTOS DOS ALUNOS  

Coordenador da Ação Equipa operacional 

→ Diretor /Adjunta do Diretor (alunos) 

→ Direção 

→ Coordenadora Diretores de Turma 

→ Diretores de Turma 

→ Alunos 

→ Coordenadores de Estabelecimento 

→ GIPS 

Estado atual 

Data Estado 

Julho de 2015 AM concluída 

Objetivos da ação de melhoria 

→ Desencadear procedimentos de participação ativa dos alunos na vida da escola no sentido de prevenir e resolver problemas disciplinares 

→ Promover a dinamização das estruturas de apoio ao aluno no Agrupamento perspetivando a redução das situações de indisciplina 

Atividades a realizar Estado 

→ auscultação dos alunos da turma, por parte do delegado e subdelegado, no sentido de conhecer as principais problemáticas sentidas (dentro 
ou fora da sala de aula) 

Realizado 

→ Dinamização de assembleias de turmas por parte dos delegados e subdelegados no âmbito da disciplina de Formação Cívica levando à 
reflexão sobre as temáticas emergentes e a sua resolução  

Realizado 

→ Planeamento e operacionalização de assembleias de delegados e subdelegados (supervisionadas pela coordenadora de diretores de turma 
e adjunta da direção) onde se partilhem as boas práticas identificadas nas assembleias de turma e implementadas com sucesso, entre outros 
assuntos relevantes 

Realizado 

→ Realização ao longo dos 2.º e 3.º períodos de assembleias de delegados e subdelegados Realizado 

→ Avaliação por parte da direção, coordenadora de diretores de turma e diretores de turmas da eficácia das atividades acima descritas e 
registo de conclusões 

Realizado 

→ Dinamização do Gabinete de Intervenção Psicossocial (GIPS) , por parte da equipa multidisciplinar, nas diferentes vertentes: 
a) atendimento dos alunos; 
b) diagnóstico das situações problema; 
c) encaminhamento dos casos em função das necessidades detetadas. 

Realizado 

Resultados a alcançar 

Metas pretendidas Metas alcançadas Indicadores de medida 

→ Reduzir em 15% a aplicação das medidas disciplinares sancionatórias e 
corretivas aos alunos em relação ao ano letivo anterior. 

Reduziu em mais de 15%. → % de medidas disciplinares 

→ Dinamização de 3 assembleias de turma por período letivo 
Foram dinamizadas pelo menos 3 
assembleias por turma, nos 2º e 3º 
períodos. 

→ nº de assembleias realizadas 

→ Planeamento e operacionalização de 2 assembleias de delegados e 
subdelegados por período  

 As assembleias planeadas foram 
operacionalizadas. 

→ nº de assembleias planeadas e 
operacionalizadas 

→ Realização ao longo dos 2.º e 3.º períodos de 2 assembleias de 
delegados e subdelegados por período letivo 

Foram realizadas 2 assembleias de 
delegados e subdelegados, nos 2º e 3º 
períodos. 

→ nº de assembleias realizadas 

Fatores críticos de sucesso Constrangimentos 

→ Envolvimento dos alunos no debate interno de cada turma → Tempo 

→ Participação ativa dos delegados e subdelegados nas assembleias → Incompatibilidade de alguns horários  

→ Divulgação das conclusões  → canais de informação pouco utilizados 

→ Implementação de sugestões uteis e exequíveis →  

Data de início Data de conclusão 

Janeiro de 2015 Junho de 2015 

Recursos humanos envolvidos Custos estimados 

Adjunta Diretor (alunos), Coordenadora DT, Coordenadores de 
estabelecimento, DT/TT, delegados e subdelegados  

não se aplica 
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Revisão e avaliação da ação 

PONTO DE SITUAÇÃO FINAL 
ANÁLISE GLOBAL DAS ASSEMBLEIAS DE TURMA E ASSEMBLEIAS DE DELEGADOS E SUBDELEGADOS 
 
Tal como previsto no PAA da Educação Pré-escolar e do 1º Ciclo, as assembleias de turma realizaram-se semanalmente em todas os JI e EB1, assumindo-se como 
prática de rotina para professores e alunos. As assembleias de escola e de delegados são realizadas mensalmente, de onde resulta um registo com as presenças 
dos alunos, os problemas apresentados e as propostas/soluções para a resolução. Em ambas as situações, os alunos discutem, analisam e propõem medidas para 
melhorar as condições da vida nas escolas: propostas para limpeza do recinto escolar, organização do refeitório, jogos no recreio e até medidas para 
comportamentos incorretos, são discutidas e implementadas.   
Na EBMQL, os delegados dos alunos do 4ºano tomaram iniciativa de formarem brigadas, em rotatividade, com outras turmas, para a limpeza do recreio.  
As assembleias corresponderam à planificação prevista quer no número de sessões realizadas quer na participação dos alunos. 
Nos 2º e 3º ciclos os diretores de turma promoveram a realização das assembleias de turma, cumpriram o número estabelecido por período, exceto nas turmas em 
que foi implementado um programa de desenvolvimento de competências, tendo feito uma avaliação muito positiva do trabalho desenvolvido, considerando que 
permitiram a reflexão, a análise e a participação mais ativa dos alunos na vida da turma e da escola. 
Através de debates foi promovido o diálogo e a reflexão sobre as regras de convivência e respeito mútuo na comunidade educativa, questionaram-se 
comportamentos, atitudes e valores. 
Os alunos participaram sempre com interesse, empenho e apresentaram algumas estratégias de resolução para os problemas detetados. 
Os diretores de turma consideram ainda que as assembleias de turma alteraram positivamente a relação entre os alunos, contribuindo para um maior conhecimento 
e aceitação entre si, interiorizaram a importância das relações humanas e a existência de regras de conduta social, adquiriram hábitos de participação democrática 
ao nível do debate de ideias e aprenderam a exprimir opiniões fundamentadas. 
A dinâmica das assembleias de turma esteve estreitamente relacionada com a das assembleias de delegados e subdelegados, pois os assuntos/temas 
apresentados a esta assembleia foram preparados nas assembleias de turma com a orientação/colaboração do diretor de turma e as informações/propostas  saidas 
das assembleias de delegados e subdelegados transmitidas à turma. 
A adjunta da direção e a coordenadora de diretores de turma promoveram a realização das assembleias de delegados e subdelegados, cumprindo o nº estabelecido 
por período, convidando por vezes outros intervenientes tais como coordenadora do CRE, do GAA e alunos finalistas da Universidade Nova no âmbito do projeto 
Implementação de Projetos com Impacto (parceria com a UNL). 
Os delegados e subdelegados de turma participaram nas assembleias de delegados e subdelegados de forma muito responsável, organizada e interessa. 
Identificaram e apresentaram problemas da escola e da turma, e do debate surgiram algumas estratégias de resolução, nas quais se envolveram e participaram de 
forma colaborativa, com a direção da escola, os DT e os colegas. 
Destacam-se as propostas implementadas: Pró Associação de Estudantes; Projeto Anti Bullying – Ação de Formação promovida pela Pró Associação de Estudantes 
aos alunos do 7º ano; Brigada da Limpeza – os diretores de turma e Embaixadores do Ambiente/recolha seletiva de lixo; Organização do espaço contiguo ao CRE. 
Propostas a implementar para o ano letivo 2015/2016 
Implementação dos projetos: Padrinhos – alunos do 9º ano apadrinharem alunos do 5º ano 
Clube de Marketing- divulgar/dinamizar as diversas atividades da escola (projeto sugerido pelos finalistas da UNL) 
Relativamente aos principais problemas detetados nas turmas (pontualidade/assiduidade, cumprimento de regras de sala de aula e insucesso escolar) a reflexão 
realizada nas assembleias contribuiu para melhorar a pontualidade, a assiduidade, o comportamento e os resultados escolares na maioria das turmas. 

COMPORTAMENTO E DISCIPLINA 
 
No 1º ciclo não podemos afirmar a existência de problemas de disciplina. Há no entanto, casos de alunos que têm alguma dificuldade com o cumprimento de regras, 
ou que, no recreio, têm, por vezes, comportamentos agressivos com os colegas, principalmente a nível verbal. Normalmente, estes comportamentos são reportados 
ao professor titular de turma que intervém usando as estratégias mais adequadas, ou em conversa com o aluno, corrigindo a (s) atitude (s) menos adequadas, 
contactando quando necessário com o encarregado de educação do aluno. 
Os casos mais graves foram reportados em registos de ocorrência, sendo objeto de análise pela equipa -professor titular, psicóloga e coordenadora (GIPS), que se 
reúne posteriormente com os EE. e decidem em conjunto as medidas a aplicar. 
Neste período, registaram-se quatro ocorrências no conjunto das três escolas.  
De um modo geral o comportamento dos alunos melhorou relativamente aos períodos anteriores. De referir-se que não foi aplicada nenhuma medida disciplinar 
grave que implicasse a intervenção da escola sede à semelhança de outros períodos.  
É de salientar que todas as intervenções/medidas procuraram corrigir comportamentos e atitudes desadequadas ao bom funcionamento da escola, promovendo a 
integração, o desenvolvimento do respeito mútuo e o cumprimento de regras. 
De uma forma geral o comportamento e a disciplina melhoraram ao longo do ano relativamente ao ano anterior.  
As turmas em que se registou mais indisciplina foram turmas do 2º ciclo com um maior número de alunos e de repetentes. 
A articulação sistemática entre os diferentes intervenientes foi uma das principais estratégias utilizadas para a melhoria dos comportamentos e atitudes, Assim os 
diretores de turma/ professores do conselho de turma recorreram frequentemente a diálogos com os seus alunos, articularam de forma sistemática com os 
encarregados de educação e com a adjunta do diretor e esta promoveu regularmente a coordenação com a coordenadora de diretores de turma, os diretores de 
turma, encarregados de educação e alunos, tendo em conta a sua problemática e de forma concertada com a Equipa Multidisciplinar. 
Neste âmbito, foram encaminhados alguns alunos para acompanhamento tutorial e ou psicológico e sinalizados para a CPCJ aqueles que indiciavam falta de 
responsabilidade e de acompanhamento dos encarregados de educação. Os alunos cujo comportamento nas aulas dificultava/impossibilitava a aprendizagem dos 
colegas, foram encaminhados para o GAA ou CRE, conforme a circunstância, sempre com conhecimento imediato ao diretor de turma e posteriormente à adjunta do 
diretor. 
Quando necessário foram aplicadas medidas disciplinares envolvendo o aluno, o diretor de turma e o encarregado de educação. Comparativamente ao número de 
medidas disciplinares aplicadas, no ano letivo 2013/2014 e 2014/2015, diminuiu significativamente, especialmente no 7º,6º e 5ºano. Aos alunos do 8º e 9ºanos foram 
aplicadas poucas medidas e diminuíram neste ano letivo. Em termos gerais, o número de medidas disciplinares aplicadas em 2014/2015 decresceu quase 30%. 
Quanto ao número de alunos sujeitos a medidas disciplinares, também decresceu na generalidade do 1º para o 2º ano letivo. Destaca-se o decréscimo do número 
de alunos a que foram aplicadas medidas disciplinares do 7ºano de escolaridade 2013/2014 para 2014/2015. 
Salienta-se que no âmbito da intervenção da equipa do GIPS, foram desenvolvidas várias atividades, que contribuíram para uma melhor integração de alguns alunos 
no meio escolar: 
- Criação de quatro novos clubes na escola sede do agrupamento; Clube de Dança, Clube de Música, Clube de Teatro e Atelier de Mantas e Retalhos, decorrentes 
da auscultação de interesses levada a cabo junto dos alunos encaminhados para o GAA; 
- Reforço da rede de parcerias potenciando o encaminhamento e a resposta às necessidades identificadas nos alunos e nas famílias; 
- Reforço da equipa do GAA por professores, o que permitiu uma intervenção mais centrada na prevenção da indisciplina, no combate ao absentismo escolar e na 
prevenção de comportamentos de risco; 



2014-2015 

17 

 

- Alargamento do GIPS ao pré-escolar e 1º ciclo; 
- Sessões individuais e de grupo, de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e vocacionais, com alunos e turmas; 
- Sessões individuais e de grupo, de desenvolvimento de competências parentais, com encarregados de educação; 
- Organização e dinamização de um torneio de futebol, privilegiando os alunos com maior número de encaminhamentos, por motivo de indisciplina, para o GAA, com 
a participação de cerca de 60 alunos 
- Organização e dinamização da FOEP- Feira de Orientação Escolar e Profissional, sobretudo destinada aos alunos com insucesso repetido no sentido de 
possibilitar uma integração noutras respostas Educativas e Formativa mais adequadas ao seu perfil e interesses. 
Dos aspetos positivos que contribuíram para a melhoria da intervenção, salienta-se a harmonização de procedimentos e instrumentos; a aplicação de um modelo 
terapêutico de intervenção no GAA, sustentado pela ferramenta da mediação; uma maior eficácia e eficiência do modelo comunicacional da equipa multidisciplinar e 
a melhoria na utilização dos instrumentos de monitorização. 

Tabela 7 - Ação de melhoria 4 
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6. RESULTADOS ESCOLARES 

 

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

de turma, no 1º ciclo, e do conselho de turma dos 2º e 3º ciclos e realiza-se de acordo com os critérios de avaliação e de transição, aprovados 

pelo Conselho Pedagógico.  

No 1º ciclo expressa-se através de menção qualitativa em Estudo do Meio, em Expressões Artísticas e Expressões Fisico-Motoras e através de 

uma classificação de 1 a 5 nas disciplinas de Português e Matemática. 

Nos 2º e 3º ciclos a avaliação sumativa interna expressa-se através de uma classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas. 

Segundo o Despacho Normativo 24-A/2012, na avaliação interna, a informação resultante da avaliação sumativa dos alunos do ensino básico com 

currículo específico individual, abrangidos pelo artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, expressa-se numa menção qualitativa de 

Muito bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução do aluno (cf n.º 10 do art.º 8.º). 

Na avaliação externa, estão dispensados da realização de provas finais do 1.º, 2.º e 3.º ciclos os alunos que estejam abrangidos pelo artigo 21.º 

do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro (currículo específico individual) (cf. alíneas b) do n.º 13 e e do n.º 14 do art.º10.º). 

Os alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente, abrangidos pelo disposto no n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

3/2008, de 7 de janeiro, prestam as provas finais de ciclo previstas para os restantes examinandos, podendo, no entanto, usufruir de condições 

especiais de avaliação ao abrigo da legislação em vigor (cf. artº11.º). 

 

6.1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE TRANSIÇÃO (APROVADOS EM 2012-2013). 

 

DEPARTAMENTOS DOMINIO COGNITIVO ATITUDES E VALORES 

1º CICLO 60% 40% 

LINGUAS 

CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

MATEMATICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

ARTES VISUAIS E TIC 

EXPRESSÕES  

2º CICLO 60% 40% 

3ºCICLO 70% 30% 

Tabela 8 – Critérios de Avaliação  

A definição dos critérios de avaliação e de retenção têm por referência o disposto no nº 6 do artº 25º do DL nº 139/2012, de 5 de julho, que se 

transcreve “Caso o aluno não adquira os conhecimentos predefinidos para um ano não terminal de ciclo que, fundamentadamente, comprometam 

a aquisição dos conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades definidas para um ano de escolaridade, o professor titular de turma, no 1º 

ciclo, ouvido o conselho de docentes, ou o conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, pode, a título excecional, determinar a retenção do aluno no 

mesmo ano de escolaridade.“ e no artigo 4º do Despacho normativo nº 13/2014 de 15 de setembro, “Até ao início do ano letivo, o conselho 

pedagógico da escola, de acordo com as orientações do currículo e outras orientações gerais do Ministério da Educação e Ciência, define os 

critérios de avaliação para cada ciclo e ano de escolaridade, sob proposta dos departamentos curriculares.” 

Assim, nos anos terminais de ciclo (4º, 6º, e 9º anos de escolaridade) os alunos não transitam para o ano de escolaridade subsequente nas 

seguintes condições:  

classificação inferior a 3 em Português e em Matemática (4º, 6º, e 9º anos);  

classificação inferior a 3 em Português ou em Matemática e menção não satisfatória a Estudo do Meio e a Expressões (4º ano);  

classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas, (6º e 9º anos).  

Nos anos não terminais de ciclo (2º, 3º, 5º, 7º, e 8º anos de escolaridade) os alunos não transitam quando não demonstram ter adquirido os 

conhecimentos e desenvolvido as capacidades essenciais para transitar para o ano de escolaridade seguinte, e sempre que obtenham:  

no 1º Ciclo, menção não satisfatória em Português e em Matemática (2º ano); menção não satisfatória em Português ou em Matemática 

e menção não satisfatória a Estudo do Meio e a Expressões (3º ano).  

no 2º e 3º Ciclos, classificação inferior a 3 em quatro disciplinas (Português e Matemática inclusive) ou classificação inferior a 3 em 

quaisquer cinco disciplinas do currículo.  

6.2. AVALIAÇÃO INTERNA 

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

e por período. 
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Gráfico 2 - Evolução do sucesso no 2º ano, por disciplina Gráfico 1 – Evolução do sucesso no 1º ano, por discplina 

Gráfico 1 - Evolução do sucesso no 4º ano, por disciplina 
Gráfico 2 – Evolução do sucesso no 3º ano, por disciplina 

 

Para cada quadro, foram ainda elaborados gráficos que ilustram a evolução do sucesso nos diferentes anos de cada ciclo.  
 

6.2.1. SUCESSO - 1º CICLO 

 

EVOLUÇÃO DO SUCESSO - 1º CICLO 

Percentagem das classificações positivas por período e disciplina (2014-2015) 

               

 

CLASSIFICAÇÕES POSITIVAS  (%) 
 

 
  1.º Ano 2.º Ano 3.º Ano 4.º Ano 

 
 

Disciplinas 1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 

 
 

Português 85% 90% 92% 75% 75% 80% 81% 88% 96% 87% 78% 93% 
 

 
Matemática  88% 93% 97% 76% 67% 83% 83% 85% 94% 83% 81% 89% 

 

 
Estudo do Meio 98% 99% 99% 92% 92% 90% 93% 94% 99% 89% 89% 97% 

 

 
Exp. Artística 95% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 99% 100% 99% 100% 100% 

 Tabela 9 – Classificações positivas por disciplina (2014-2015) no 1º ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em síntese, no ano letivo 2014/2015, no 1º ciclo, apesar de pequenas oscilações ao longo do ano letivo, o sucesso manteve-se acima dos 80% a 

todas as disciplinas. 
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6.2.2. SUCESSO - 2º CICLO  

 

EVOLUÇÃO DO SUCESSO - 2º CICLO 
Percentagem das classificações positivas por período e disciplina (2014-2015) 

  
CLASSIFICAÇÕES POSITIVAS (%) - 2014/15 

  

  
Disciplinas 

5.º Ano 6.º Ano 
  

  
1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 

  
  

Ciências Naturais 88% 87% 90% 78% 70% 89% 

  
  

Educação Física 79% 83% 88% 83% 88% 93% 

  
  

Ed. Moral e Religiosa 61% 72% 72% 80% 89% 90% 

  
  

Educação Musical 89% 90% 95% 94% 95% 99% 

  
  

Educação Tecnológica 77% 85% 90% 74% 75% 80% 

  
  

Educação Visual 77% 87% 90% 78% 80% 91% 

  
  

Formação Cívica 91% 90% 91% 90% 89% 94% 

  
  

Hist. e Geo. de Portugal 80% 76% 80% 76% 70% 80% 

  
  

Líng. Estran. 1 - Inglês 81% 69% 77% 81% 83% 89% 

  
  

Matemática 58% 55% 65% 59% 49% 53% 

  
  

Português 81% 72% 85% 85% 86% 86% 

  Tabela 10- Classificações positivas por disciplina (2014 -2015) no 2º ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Evolução do sucesso no 6º ano, por 

disciplina 

 

Gráfico 3 – Evolução do sucesso no 5º ano, por 

disciplina 
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Em síntese, no ano letivo 2014/2015, no 2º ciclo, apesar de pequenas oscilações ao longo do ano letivo, o sucesso situa-se no 5º ano acima dos 

70% a todas as disciplinas, exceto a Matemática. No 6º ano, situa-se  acima de 80% exceto a Matemática. 

 

6.2.3. SUCESSO - 3º CICLO  

 

EVOLUÇÃO DO SUCESSO - 3º CICLO 

Percentagem das classificações positivas por período e disciplina (2014-2015) 

 

CLASSIFICAÇÕES POSITIVAS (%) - 2014/15 

 

 
Disciplinas 

7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

 

 

1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 

 

 

Arte e Multimédia(*)                 86% 

 

 

Ciências Físico-Químicas(*)             79% 64% 71% 

 

 

Ciências Naturais 69% 77% 82% 76% 95% 95% 86% 79% 96% 

 

 

Desporto 3º Ciclo (*)             79% 86% 86% 

 

 

Ed. Ambiental pela Arte                 86% 

 

 

Educação Física 91% 95% 96% 98% 97% 99% 95% 89% 98% 

 

 

Ed. Moral e Religiosa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 

 

 

Educação Visual 87% 93% 94% 94% 96% 98% 92% 93% 95% 

 

 

Física-Química 70% 80% 84% 63% 78% 80% 70% 82% 87% 

 

 

Formação Cívica 95% 97% 99% 99% 99% 99% 100% 97% 98% 

 

 

Geografia 80% 73% 85% 96% 91% 95% 83% 84% 92% 

 

 

História 72% 78% 79% 80% 85% 86% 66% 69% 79% 

 

 

Líng. Estran. I - Inglês 63% 71% 75% 78% 86% 83% 74% 81% 86% 

 

 

Ling. Estrang. II - Francês 80% 80% 84% 78% 83% 83% 64% 63% 73% 

 

 

Matemática 58% 67% 67% 70% 73% 74% 45% 50% 58% 

 

 

Of. Expressão art. 2(*)             93% 86% 86% 

 

 

Português 72% 77% 83% 95% 88% 91% 85% 80% 89% 

 

 

TEA 100% 100% 96% 100% 96% 99%       

 

 

TIC 83% 95% 88% 100% 100% 97%       

 

 

(*) Curriculos Alternativos 

          Tabela 11 – Classificações positivas por disciplina (2014 -2015) no 3º ciclo 
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Gráfico 7 – Evolução do sucesso no 7º 

ano, por disciplina 

 

Gráfico 8 – Evolução do sucesso no º 8º 

ano, por disciplina 

 

Gráfico 9 – Evolução do sucesso no 9º 

ano, por disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em síntese, no ano letivo 2014/2015, no 3º ciclo, o sucesso situa-se: 

-  no 7º ano, acima dos 75% a todas as disciplinas, exceto a Matemática; 

- no 8º ano,  acima de 80% a todas as disciplinas exceto a Matemática. 

- no 9º ano, acima dos 70% a todas as disciplinas, exceto a Matemática 
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6.2.4. AVALIAÇÃO INTERNA - PORTUGUÊS E MATEMÁTICA (HISTÓRICO) 

 

Avaliação Interna - Português e Matemática   

                                      

    

Ano  

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Nº 
total 
de 

aluno
s 

avalia
dos 

Alunos com níveis 
positivos 

Nº 
total 
de 

aluno
s 

avali
ados 

Alunos com níveis 
positivos 

Nº 
total 
de 

alun
os 

avali
ados 

Alunos com níveis positivos 
Nº 

tota
l de 
alun
os 

aval
iado

s 

Alunos com níveis positivos 

Português Mat Português Matemática Português Matemática Português Matemática 

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

1º ano 114 84 73,7 85 74,6 93 81 87,1 82 88,2 83 74 89,2 78 94  93  83  89,2 87  93,5  

2º ano 127 87 68,5 85 66,9 124 93 75,0 96 77,4 112 94 83,9 92 82,1   102 82  80,4   85  83,3 

3º ano 118 89 75,4 87 73,7 110 98 89,1 95 86,4 110 97 88,2 89 80,9  101   97  96  95 94  

4º ano 129 86 66,7 88 68,2 116 93 80,2 97 83,6 122 120 98,4 115 94,3  94  87 92,5   84  89 

5º ano 170 73 42,9 63 37,1 183 142 77,6 106 57,9 148 106 71,6 79 53,4 128   107  84,9  83 65,3  

6º ano 188 74 39,4 53 28,2 178 134 75,3 103 57,9 201 128 63,7 103 51,2  158  136  86  84 53,2  

7º ano 141 60 42,6 59 41,8 146 84 57,5 73 50 149 109 73,2 76 51  128 104   83,2  85 67,5  

8º ano 117 75 64,1 56 47,9 129 82 63,6 77 59,7 128 109 85,2 62 48,4 121  110  90,9  89 73,5  

9º ano 107 88 82,2 67 62,6 121 93 76,9 58 47,9 116 80 69 47 40,5  149  131 89,1   85  58,2 

Tabela 12 – Número de alunos com classificações positivas a Português e Matemática (1º, 2º e 3º ciclo) – Histórico 

Avaliação Interna - N.º de alunos que obtiveram classificação positiva a todas as disciplinas  

Ano de 
escolaridade 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Nº total de 
alunos 

avaliados 
(*) 

N.º total de alunos com 
classificação positiva a 

todas as disciplinas / 
áreas disciplinares 

Nº total de 
alunos 

avaliados 
(*) 

N.º total de alunos com 
classificação positiva a 

todas as disciplinas / 
áreas disciplinares 

Nº total de 
alunos 

avaliados 
(*) 

N.º total de alunos com 
classificação positiva a 

todas as disciplinas / 
áreas disciplinares 

Nº total de 
alunos 

avaliados 
(*) 

N.º total de alunos com 
classificação positiva a 

todas as disciplinas / 
áreas disciplinares 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

1º ano 114 
  

93 70 75,3 83 72 86,8 93 86 92 

2º ano 127 
  

124 91 73,4 112 92 82,1 102 82 80 

3º ano 118 
  

110 86 78,2 110 83 75,5 101 90 89 

4º ano 129 
  

116 89 76,7 127 116 91,3 94 84 89 

5º ano 170 88 51,8 183 93 50,8 148 56 37,8 128 74 58 

6º ano 188 77 41 178 73 41 201 84 41,8 158 74 47 

7º ano 141 55 39 146 56 38,4 149 63 42,3 128 64 50 

8º ano 117 44 37,6 129 37 28,7 128 44 34,4 121 73 60 

9º ano 107 53 49,5 121 41 33,9 116 34 29,3 149 59 40 

Tabela 13 – Número de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas (1º, 2º e 3º ciclo) - Histórico 

Em síntese, ao longo dos últimos quatro anos letivos verifica-se que, na avaliação interna,  houve uma evolução muito positiva relativamente às classificações na 

disciplina de Português em todos os anos de escolaridade (em 2014-2015, acima de 80%).  

Em relação à disciplina de Matemática verificou-se também uma evolução positiva em todos os anos à exceção do 9º ano mas uma grande discrepância das 

percentagens de sucesso entre o 1º ciclo e os outros ciclos: em 2014-2015, no 1º ciclo todos os valores estão  acima de 83%, enquanto que nos outros ciclos 

todos os anos apresentam uma percentagem inferior, particularmente no 6º e 9ºanos. Esta discrepância verifica-se também no número de alunos que teve 

classificação positiva a todas as disciplinas de forma mais acentuda nos 6º e 9º anos.  
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6.2.5. AVALIAÇÃO INTERNA – OUTRAS DISCIPLINAS (HISTÓRICO) 

6.2.5.1.  1ºCICLO 

 

Estudo do Meio 

 
1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

2012/2013 91% 91% 94% 90% 

2013/2014 100% 88% 94% 98% 

2014/2015 96% 90% 99% 97% 

Média 96% 90% 96% 95% 
 

Expressão Artistica e Físico Motoras 

 
1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

2012/2013 
    2013/2014 100% 100% 100% 99% 

2014/2015 97% 100% 100% 100% 

Média 99% 100% 100% 100% 
 

Tabela 14 - Taxa de sucesso na avaliação interna – outras disciplinas – 1ºciclo 

6.2.5.2.  2ºCICLO 

 

 

Inglês 

 
5º ano 6º ano 

2011/2012 73% 73% 

2012/2013 89% 85% 

2013/2014 68% 69% 

2014/2015 77% 89% 

Média 77% 79% 

Ciências Naturais 

 
5º ano 6º ano 

2011/2012 82% 85% 

2012/2013 79% 81% 

2013/2014 73% 69% 

2014/2015 90% 89% 

Média 81% 81% 

História e Geografia de Portugal 

 
5º ano 6º ano 

2011/2012 82% 72% 

2012/2013 73% 72% 

2013/2014 77% 72% 

2014/2015 80% 80% 

Média 78% 74% 

 

Educação Tecnológica 

 
5º ano 6º ano 

2011/2012 
  

2012/2013 91% 80% 

2013/2014 85% 93% 

2014/2015 90% 80% 

Média 89% 84% 

Educação Visual 

 
5º ano 6º ano 

2011/2012 91% 85% 

2012/2013 94% 84% 

2013/2014 81% 92% 

2014/2015 90% 91% 

Média 89% 88% 

Educação Musical 

 

5º ano 6º ano 

2011/2012 93% 97% 

2012/2013 95% 94% 

2013/2014 94% 90% 

2014/2015 95% 99% 

Média 94% 95% 

 

Educação Física 

 
5º ano 6º ano 

2011/2012 95% 95% 

2012/2013 98% 94% 

2013/2014 92% 93% 

2014/2015 88% 93% 

Média 93% 94% 

 

   
   

   
   

Tabela 15 – Taxa de sucesso na avaliação interna – outras disciplinas – 2ºciclo 
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6.2.5.3.  3º CICLO 

 

Inglês 

  7º ano 8º ano 9º ano 

2011/2012 65% 73% 78% 

2012/2013 67% 66% 78% 

2013/2014 70% 80% 78% 

2014/2015 75% 83% 86% 

Média 69% 76% 80% 
 

Francês 

  7º ano 8º ano 9º ano 

2011/2012 59% 66% 71% 

2012/2013 58% 55% 71% 

2013/2014 65% 66% 77% 

2014/2015 84% 83% 73% 

Média 67% 68% 73% 
 

Ciências Naturais 

  7º ano 8º ano 9º ano 

2011/2012 69% 81% 89% 

2012/2013 72% 79% 88% 

2013/2014 79% 86% 83% 

2014/2015 82% 95% 96% 

Média 76% 85% 89% 
 

Física-Química 

  7º ano 8º ano 9º ano 

2011/2012 71% 73% 84% 

2012/2013 70% 68% 65% 

2013/2014 64% 67% 63% 

2014/2015 84% 80% 87% 

Média 72% 72% 75% 
 

Geografia 

  7º ano 8º ano 9º ano 

2011/2012 78% 88% 91% 

2012/2013 71% 56% 86% 

2013/2014 70% 88% 87% 

2014/2015 85% 95% 92% 

Média 76% 82% 89% 
 

História 

  7º ano 8º ano 9º ano 

2011/2012 69% 57% 88% 

2012/2013 81% 56% 83% 

2013/2014 70% 63% 57% 

2014/2015 79% 86% 79% 

Média 75% 66% 77% 
 

Educação Visual 

 

7º ano 8º ano 9º ano 

2011/2012 76% 88% 97% 

2012/2013 93% 96% 93% 

2013/2014 83% 96% 94% 

2014/2015 94% 98% 95% 

Média 87% 95% 95% 
 

TIC 

 
7º ano 8º ano 9º ano 

2011/2012 
  

90% 

2012/2013 88% 90% 87% 

2013/2014 91% 96% 
 

2014/2015 88% 97% 
 

Média 89% 94% 89% 
 

Técnicas de Expressão Artística 

 
7º ano 8º ano 

2011/2012 77% 93% 

2012/2013 98% 100% 

2013/2014 
 

98% 

2014/2015 96% 99% 

Média 90% 98% 
 

 

Tabela 16 – Taxa de sucesso na avaliação interna – outras disciplinas – 3ºciclo 
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6.2.6.  AVALIAÇÃO INTERNA / METAS  

Para 2014-2015, foi estabelecido como meta a  melhoria em 5% dos resultados dos alunos nas disciplinas com uma percentagem de 

classificações positivas inferior a 90%, comparativamente aos resultados obtidos no ano anterior (2013-2014). 

Para a análise dos resultados escolares de 2014-2015, foram tidas em consideração as metas estabelecidas para este ano letivo, verificando a 

proximidade ou afastamento dos valores definidos.  

6.2.6.1. 1º CICLO 

TAXAS DE SUCESSO 2014-2015 (%) 

1ºciclo 

Português 

  1ºANO 2ºANO 3ºANO 4ºANO 

Sucesso 3ºP 89 80 96 93 

META 2014-2015 92 88 93 95 

Matemática 

  1ºANO 2ºANO 3ºANO 4ºANO 

Sucesso 3ºP 94 83 94 89 

META 2014-2015 92 88 86 86 

Estudo do Meio 

  1ºANO 2ºANO 3ºANO 4ºANO 

Sucesso 3ºP 96 90 99 97 

META 2014-2015 100 92 94 98 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras 

  1ºANO 2ºANO 3ºANO 4ºANO 

Sucesso 3ºP 97 100 100 100 

META 2014-2015 100 100 100 99 

Tabela 17 – Taxas de sucesso  2014-2015 – 1º ciclo 

Meta atingida  

Meta não atingida  

 

- no 1º ciclo, em que os valores de partida eram altos, as metas definidas foram alcançadas em 50% das disciplinas:  

a Português no 3º ano,  

a Matemática, no 1º, 3º e 4ºanos,  

a Estudo do Meio, no 3º ano,  

a Expressões Artísticas e Fisico-motoras, no 2º, 3º e 4º anos.  
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6.2.6.2. 2º e 3º CICLOS 
 

TAXAS DE SUCESSO 2014-2015 (%) 

2º e 3º CICLO 
Português 

 

Físico-Química 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Sucesso 3ºP 85 86 83 91 89 

 

Sucesso 3ºP     84 80 87 

META 2014-2015 77 67 78 91 74 

 

META 2014-2015     67 70 66 

             Inglês 

 

Geografia 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Sucesso 3ºP 77 89 75 83 86 

 

Sucesso 3ºP     85 95 92 

META 2014-2015 71 72 74 84 82 

 

META 2014-2015     74 92 91 

             Francês  

 

Educação Visual 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Sucesso 3ºP     84 83 73 

 

Sucesso 3ºP 90 91 94 98 95 

META 2014-2015     68 69 81 

 

META 2014-2015 85 97 87 96 94 

       
            

Matemática 

 

Educação Musical 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Sucesso 3ºP 65 53 67 74 58 

 

Sucesso 3ºP 95 99       

META 2014-2015 57 55 54 53 43 

 

META 2014-2015 94 90       

             Ciências  Naturais 

 

Educação Tecnológica 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Sucesso 3ºP 90 89 82 95 96 

 

Sucesso 3ºP 90 80       

META 2014-2015 77 72 83 90 87 

 

META 2014-2015 89 93 93 94   

             História/ História e Geografia de Portugal 

 

Educação Física 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Sucesso 3ºP 80 80 79 86 79 

 

Sucesso 3ºP 88 93 96 99 98 

META 2014-2015 81 76 74 66 60 

 

META 2014-2015 92 93 94 91 95 

             TEA 

 

TIC 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

 

  5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Sucesso 3ºP     96 99   

 

Sucesso 3ºP     88 97   

META 2014-2015       98   

 

META 2014-2015     91 96   

Tabela 18 - taxas de sucesso – 2º e 3º ciclos 

Meta atingida  

Meta não atingida  

 

- no 2ºciclo, foram alcançadas em mais de 50% das disciplinas: a Português (5ºe 6º), Inglês (5º e 6º), Matemática (5º), CNaturais (5º e 6º), HGP 
(6ºano), EVisual (5º), ETecnológica (5º), EFísica (6º) e Educação Musical (5º e 6º).  
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No 3º ciclo, foram alcançadas na maioria das disciplinas:  a Português (7º, 8º e 9º), Inglês (7º e 9º), Francês (7º e 8º), Matemática (7º, 8º e 9º), 
CNaturais (8º e 9º), História (7º, 8º e 9º), TEA (8º), FQuímica (7º, 8º e 9º), Geografia (7º, 8º e 9º), Ed.Visual (7º, 8º e 9º), Tic (8º) e Ed. Física (7º, 
8º e 9º). 

Em todos os ciclos,  nas disciplinas em que os valores de referência definidos não foram atingidos, verifica-se pouco afastamento. 

A EAI sugere que, ao contrário do que foi decidido para 2014-2015, de futuro, na definição de metas de resultados escolares a atingir, seja tido 
em consideração o histórico de sucesso em cada disciplina para minimizar eventuais fatores circunstanciais que possam interferir nesses 
resultados. 

6.3. AVALIAÇÃO EXTERNA 2014-2015 

A avaliação sumativa externa é da responsabilidade do Ministério da Educação e compreende a realização de provas finais nacionais  nos 4º , 6º e 

9º anos, nas disciplinas de Português e Matemática, as quais incidem sobre as aprendizagens dos 1º, 2º e 3º ciclos, respetivamente. Os quadros 

seguintes apresentam os resultados da 1ª fase.  

 

6.3.1.  PROVA FINAL - 4º ANO 

Os quadros seguintes apresentam os resultados das provas finais nacionais realizados nos últimos quatro anos letivos. 

Português - 4ºano 

Ano Letivo 
Níveis A/5 Níveis B/4 Níveis C/3 Níveis D/2 Níveis E/1 Faltas 

Níveis 
Positivos 

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

2011/12 3 2,4% 22 17,6% 42 33,6% 52 41,6% 6 4,8% 3 2,3% 53,6% 

2012/13 0 0,0% 8 7,0% 38 33,3% 55 48,2% 13 11,4% 1 0,9% 40,4% 

2013/14 5 4,2% 25 20,8% 39 32,5% 45 37,5% 6 5,0% 2 1,6% 57,5% 

2014/15 5 4,7% 39 36,8% 29 27,4% 32 30,2% 1 0,9% 0 0,0% 68,9%* 

Matemática – 4ºano 

Ano Letivo 
Níveis A/5 Níveis B/4 Níveis C/3 Níveis D/2 Níveis E/1 Faltas 

Níveis 
Positivos 

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

2011/12 0 0,0% 7 5,7% 18 14,6% 77 62,6% 21 17,1% 5 3,9% 20,3% 

2012/13 0 0,0% 12 10,5% 28 24,6% 57 50,0% 17 14,9% 1 0,9% 35,1% 

2013/14 0 0,0% 9 7,4% 26 21,5% 65 53,7% 21 17,4% 1 0,8% 28,9% 

2014/15 1 0,9% 25 23,6% 30 28,3% 45 42,5% 5 4,7% 0 0,0% 52,8% 

Fonte: TEIP (JNE) 
Tabela 19 – Classificações da Prova de Português no 4º ano (histórico) 
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Gráfico 10 – Taxa de sucesso, a Português e a Matemática, no 

agrupamento e a nível nacional – 4º ano 

Em síntese, no agrupamento,  as taxas de sucesso nas provas 

externas de Português e Matemática do 4º ano apresentam 

valores inferiores aos valores nacionais . 
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6.3.2.   PROVA FINAL – 6º ANO 

 

Português –  6ºano 

Ano 
Letivo 

Níveis 5 Níveis 4 Níveis 3 Níveis 2 Níveis 1 Faltas 
Níveis 

Positivos 

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

2011/12 2 1,5% 21 15,8% 60 45,1% 46 34,6% 4 3,0% 0 0,0% 62,4% 

2012/13 1 0,7% 21 15,6% 45 33,3% 68 50,4% 0 0,0% 3 2,2% 49,6% 

2013/14 6 3,2% 26 13,8% 70 37,0% 79 41,8% 8 4,2% 4 2,1% 54,0% 

2014/15 1 0,7% 15 10,1% 61 41,2% 65 43,9% 6 4,1% 0 0,0% 52,0% 

Matemática – 6ºano 

Ano 
Letivo 

Níveis 5 Níveis 4 Níveis 3 Níveis 2 Níveis 1 Faltas 
Níveis 

Positivos 

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

2011/12 8 6,0% 17 12,8% 24 18,0% 60 45,1% 24 18,0% 0 0,0% 36,8% 

2012/13 4 2,9% 23 16,7% 40 29,0% 44 31,9% 27 19,6% 2 1,4% 48,6% 

2013/14 5 2,6% 19 9,9% 26 13,5% 84 43,8% 58 30,2% 8 4,0% 26,0% 

2014/15 3 2,0% 17 11,3% 22 14,7% 48 32,0% 60 40,0% 0 0,0% 28,0% 

 Tabela 20 -  Classificações das Provas de Português e de Matemática no 6º ano (histórico) 

 
 

 

Em síntese, no agrupamento,  as taxas de sucesso nas provas externas de Português e Matemática  do 6º ano apresentam valores inferiores aos 

valores nacionais e, de forma mais acentuada, a  Matemática. 
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Gráfico 51 – Taxa de sucesso nas Provas de Português e de Matemática no 6º ano (histórico) 
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6.3.3.  PROVA FINAL  – 9º ANO 

 

Português – 9ºano 

Ano 
Letivo 

Níveis 5 Níveis 4 Níveis 3 Níveis 2 Níveis 1 Faltas 
Níveis 

Positivos 

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

2011/12 0 0,0% 9 10,8% 42 50,6% 32 38,6% 0 0,0% 0 0,0% 61,4% 

2012/13 2 2,0% 11 10,8% 43 42,2% 45 44,1% 1 1,0% 2 1,9% 54,9% 

2013/14 1 1,3% 13 17,1% 38 50,0% 23 30,3% 1 1,3% 0 0,0% 68,4% 

2014/15 1 0,9% 9 7,9% 58 50,9% 44 38,6% 2 1,8% 0 0,0% 59,6% 

Matemática – 9ºano 

Ano 
Letivo 

Níveis 5 Níveis 4 Níveis 3 Níveis 2 Níveis 1 Faltas 
Níveis 

Positivos 

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

2011/12 4 4,8% 13 15,7% 23 27,7% 36 43,4% 7 8,4% 0 0,0% 48,2% 

2012/13 1 1,0% 11 10,8% 11 10,8% 51 50,0% 28 27,5% 1 1,0% 22,5% 

2013/14 3 3,9% 6 7,9% 15 19,7% 43 56,6% 9 11,8% 0 0,0% 31,6% 

2014/15 2 1,8% 11 9,7% 11 9,7% 51 45,1% 38 33,6% 0 0,0% 21,2% 

Tabela 21 - Classificações das Provas de Português e de Matemática no 9º ano (histórico) 

 

 

 

 

Em síntese, no agrupamento,  as taxas de sucesso nas provas externas de Português e de Matemática do 9º ano apresentam valores inferiores 

aos valores nacionais e de forma acentuada em Matemática. 
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Gráfico 12 – Taxa de sucesso a Português e  Matemática, no agrupamento e a nível nacional – 9º ano  
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6.4. AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA1  

 

Os quadros seguintes apresentam as taxas de sucesso das disciplinas sujeitas a prova nacional, na avaliação interna, na prova final e na 

classificação final obtida. 

Tabela 22 - taxas de sucesso a Português no 4º ano 

Português - 4º ano 

  Cf Cp CF 

2011/2012    

2012/2013 80% 39% 77% 

2013/2014 98% 58% 93% 

2014/2015 93% 66% 93% 

Média 90% 54% 88% 

Tabela 23 - Taxas de sucesso a Matemática no 6º ano 

Matemática - 4º ano 

  Cf Cp CF 

2011/2012    

2012/2013 84% 35% 83% 

2013/2014 94% 29% 80% 

2014/2015 89% 48% 89% 

Média 89% 37% 84% 

Tabela 24 -  Taxas de sucesso a Português no 6º ano 

Português - 6º ano 

 Cf Cp CF 

2011/2012 74% 63% ND 

2012/2013 79% 48% 78% 

2013/2014 64% 54% 58% 

2014/2015 86% 51% 81% 

Média 76% 54% 68% 
Tabela 25 –Taxas de sucesso a Matemática no 6º ano 

Matemática - 6º ano 

 Cf Cp CF 

2011/2012 52% 37% ND 

2012/2013 61% 49% 56% 

2013/2014 52% 26% 41% 

2014/2015 53% 28% 47% 

Média 55% 35% 49% 

Tabela 26 - Taxas de sucesso a Português no 9º ano 

Português - 9º ano 

 Cf Cp CF 

2011/2012 88% 59% ND 

2012/2013 78% 57% 81% 

2013/2014 70% 68% 68% 

2014/2015 89% 59% 93% 

Média 81% 61% 75% 

Tabela 27 - Taxas de sucesso a matemática no 9ºano 

 

Matemática - 9º ano 

  Cf Cp CF 

2011/2012 68% 49% ND 

2012/2013 49% 23% 50% 

2013/2014 41% 32% 38% 

2014/2015 58% 21% 52% 

Média 54% 31% 44% 

 
 
Em todos os ciclos, a comparação das taxas de sucesso, tendo em conta a classificação de frequência e a classificação de prova, permite concluir 
que é ainda acentuada a diferença entre os valores da avaliação interna e a avaliação externa. 

 
 

                                                                 

1 Resultados 1ª fase das provas nacionais 

Legenda: Cf - Classificação de frequência; Cp - Classificação da prova; CF - Classificação Final 
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6.5. TAXAS DE TRANSIÇÃO  

 

Os quadros seguintes apresentam as percentagens de transição e de não transição nos diferentes anos de 

escolaridade. Nos anos terminais de ciclo, é possível verificar essas taxas após a 1ª e a 2ª fases de provas finais. 

 

  
Após 1ª fase de PF 

 
Após 2ª fase de PF 

  

Alunos Transitaram Alunos Não Transitaram 
 

Alunos Transitaram Alunos Não Transitaram 

Anos 
Nº 

Alunos 
Nº % Nº % 

 
Nº % Nº % 

1º Ano 93 90 97% 3 3% 

 
90 97% 3 3% 

2º Ano 102 82 80% 20 20% 

 
82 80% 20 20% 

3º Ano 101 100 99% 1 1% 

 
100 99% 1 1% 

4º Ano 94 87 93% 7 7% 

 
92 98% 2 2% 

5º Ano 128 114 89% 14 11% 

 
114 89% 14 11% 

6º Ano 158 122 77% 36 23% 

 
128 81% 30 19% 

7º Ano 128 108 84% 20 16% 

 
108 84% 20 16% 

8º Ano 121 114 94% 7 6% 

 
114 94% 7 6% 

9º Ano 149 127 85% 22 15% 

 
130 87% 19 13% 

Total 1074 944  87,90% 130 12%  
 

958 89,20%  116 11%  

Tabela 28 - taxas de transição 

Em síntese, no 1º ciclo, a maior percentagem de alunos retidos  verificou-se no 2º ano; no 2º ciclo, no 6º ano e no 3º ciclo, no 7º e no 9º ano. Após 

a realização das provas da 2ª fase, a taxa  de transição  aumentou ligeiramente. 

6.6. INSUCESSO, ABANDONO E ABSENTISMO (HISTÓRICO) 

 

1º ciclo - Ensino Básico Regular 
Anos 

letivos 
Número de alunos 

 
Inscritos 

(exceto os transferidos) 
Retidos por 
Insucesso 

Taxa de 
retenção 

Retidos 
por 

Abandono 

Ultrapassaram o limite de faltas 
injustificadas 

2011/2012 488 27 5,5% 0 0 

2012/2013 444 49 11% 0 4 

2013/2014 427 30 7% 0 0 

2014/2015 390 31 7,9% 0 0 

Tabela 29 – Número de alunos do 1º ciclo com insucesso, abandono e absentismo 

2º ciclo - Ensino Básico Regular 
Anos 

letivos 
Número de alunos 

 
Inscritos 

(exceto os transferidos) 
Retidos por 
Insucesso 

Taxa de 
retenção 

Retidos 
por 

Abandono 

Ultrapassaram o limite de faltas 
injustificadas 

2011/2012 358 66 18,4% 0 0 

2012/2013 361 43 11,9% 5 26 

2013/2014 349 96 27,5% 0 43 

2014/2015 286 50 17,5% 2 58 

Tabela 30 – Número de alunos do 2º ciclo com insucesso, abandono e absentismo 
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3º ciclo - Ensino Básico Regular  
Anos 

letivos 
Número de alunos 

 

Inscritos 
(exceto os transferidos) 

Retidos por 
Insucesso 

Taxa de 
retenção 

Retidos 
por 

Abandono 
 

Ultrapassaram o limite de faltas 
injustificadas 

2011/2012 365 70 19,2% 0 0 

2012/2013 396 101 25,5% 0 51 

2013/2014 393 87 22,1% 2 65 

2014/2015 398 49 12,3% 0 89 

Tabela 31 – Número de alunos do 3º ciclo com insucesso, abandono e absentismo 

Em síntese: 

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

- o absentismo (entendendo-se este como o número de alunos que ultrapassam o número de faltas injustificadas pelo menos numa disciplina), à 

exceção do 1ºciclo, tem vindo a aumentar; 

- as percentagens de retenção nos diferentes ciclos apresentam variações significativas ao longo dos 4 anos e situam-se em 2014-2015 ainda em 

patamares pouco satisfatórios, particularmente no 2º ciclo. 

6.7. INDISCIPLINA 

 

Indisciplina 

Ano Letivo 
Total de 
alunos 

inscritos  

Total de 
Ocorrências 

Total de 
Alunos 

Envolvidos  

% de alunos 
envolvidos  

N.º de 
ocorrências 
por aluno 

N.º total de 
medidas (*) MD = MC 

+ MDS 
% de 
MDS 

N.º de medidas 
disciplinares por 

aluno MC  MDS 

2011/12 1211 922 125 10,3% 7,38 6 23 29 79,3% 0,02 

2012/13 1202 1257 342 28,5% 3,68 230 141 371 38,0% 0,31 

2013/14 1169 327 127 10,9% 2,57 211 116 327 35,5% 0,28 

2014/15 1074 203 116 10,8% 1,75 77 62 139 44,6% 0,13 

Tabela 32 - Indisciplina 

O agrupamento adotou algumas medidas para diminuir o impacto da indisciplina nas aprendizagens distinguindo as ocorrências de indisciplina 
graves  e menos graves. De um modo geral, as situações de indisciplinas têm vindo a diminuir bem como o número de alunos envolvidos.   
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7. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

 

A EAI compilou a informação que todos os departamentos lhe fizeram chegar e o balanço feito por cada um dos projetos acerca das atividades 

desenvolvidas.  

Em relação às atividades planeadas pelo Departamento do Pré Escolar, apesar de alguns constrangimentos, verifica-se que foram realizadas mais 

atividades do que as previstas.  

No 1º Ciclo, também se realizaram mais atividades do que o previsto muitas vezes com a colaboração de diversos parceiros da comunidade. O 

balanço é positivo e há a salientar as atividades de articulação do pré-escolar/1ºciclo. 

No 2º e 3º ciclos realizaram-se a maioria das atividades previstas e ainda outras, em alguns departamentos. Destaca-se a colaboração entre 

diferentes departamentos e o balanço feito, apesar de alguns constrangimentos, é positivo. 

As Bibliotecas Escolares do Agrupamento realizaram a maioria das atividades previstas.  

Nos cursos Vocacionais, as diferentes Atividades/ Projetos em parceria, dentro e fora da escola, ajudaram a promover o “saber ser e estar” destes 

alunos bem como a melhorar a aprendizagem dos conteúdos curriculares e/ou vocacionais. 

O GIPS deu resposta à maioria dos pedidos de intervenção nas vertentes de diagnóstico, orientação escolar e profissional, capacitação de 

competências pessoais e sociais, quer individual quer de grupo, apoio a projetos e ações de prevenção, aconselhamento educativo e 

encaminhamento para intervenções mais especializadas no âmbito da Psicologia e do Serviço social, quer com alunos quer com famílias.  

Nos Cursos de Educação e Formação de Adultos, em que a taxa de sucesso foi bastante elevada, os alunos aderiram bem às atividades fora da 

escola pois consideram que são momentos de aprendizagem e conhecimento cultural que não realizam por sua iniciativa. 

O balanço do desenvolvimento dos projetos permite constatar que: 

- no pré-escolar e no 1º ciclo, os diversos projetos (De cá para lá, Leitura a par, Correspondência, A par, Vamos mudar o recreio, Vamos à horta, 

Intervir, Jornal escolar, Crescer em Cadeia, Clube da Matemática, Uma Escola Com valores, Come bem, mexe-te bem e Fan Escola) 

desenvolveram-se como previsto nas três escolas. As obras na MALA provocaram alguns constrangimentos ao desenvolvimento normal das 

atividades em alguns dos projetos. Apontaram-se como pontos fortes: o envolvimento das crianças, a partilha de conhecimentos, o respeita pela 

natureza, a aquisição de competências/ aprendizagens, a responsabilização, a aquisição de competências pessoais e sociais, a experiência de 

diferentes metodologias de trabalho e as pareceríeis estabelecidas, o incentivo à leitura e o fomento de hábitos de alimentação saudável. 

Registaram-se dificuldades na concretização de algumas das atividades devido a fatores exteriores às escolas. A maioria destes projetos deverá 

continuar no próximo ano letivo.  

- os projetos previstos no departamento de Línguas (Erasmus e La Chanson en Scéne III) foram desenvolvidos com os seguintes pontos fortes: 

intercâmbio de professores e alunos; troca de experiências e práticas letivas; comunicação interpessoal; desenvolvimento de competências 

sociais. Não foram indicados pontos fracos nem constrangimentos; 

- no departamento de CSH, os quatro projetos dinamizados realizaram as atividades previstas, tendo como pontos fortes: no caso do projeto Visitar 

Lisboa, a adesão e motivação dos alunos e o custo acessível; maior consciencialização dos alunos para os deveres / direitos cívicos; no caso do 

projeto Cinema, o caráter internacional do projeto; a articulação com outras escolas; melhoria na competência comunicativa dos alunos recorrendo 

a outras linguagens e formas de expressão. Os pontos fracos prendem-se sobretudo com incompatibilidades de horários e os constrangimentos 

indicados são a pouca divulgação, questões logísticas e fatores exteriores à escola. 

- o projeto Clube de Xadrez tem um balanço positivo e foi um espaço de convívio saudável e de interiorização por parte dos alunos das regras de 

conduta dos jogadores de xadrez.  

- o balanço do trabalho realizado na Oficina de Pintura, apesar de ter registado uma quebra de frequência por parte dos alunos é globalmente 

positivo. O ambiente de trabalho descontraído da oficina permitiu um clima de grande abertura e afetividade entre professora/alunos e 

alunos/alunos. 

- o Ténis de Mesa decorreu como previsto e a boa adesão dos alunos é uma realidade. Um constrangimento apontado é o local onde funciona. 

- os clubes e ateliers da responsabilidade do GIPS apresentam como pontos fortes, o interesse por parte dos alunos e o estabelecimento de 

parcerias. 

A EAI constatou que em alguns departamentos o número de atividades realizadas não previstas é muito elevado e que outras previstas não foram 

realizadas. Sugere que, tal como decidido anteriormente, a proposta de novas atividades dos departamentos seja analisada em CP e verificada a 

sua pertinência, ajustando assim o PPA.  

São ainda sugestões da EAI:  



2014-2015 

35 

 

- maior divulgação dos projetos (objetivos, horários de funcionamento e atividades) pelo que consideramos que a monitorização do seu 

desenvolvimento beneficiaria com a existência de um coordenador; 

- que, na elaboração do próximo PPA/PAA, sejam novamente analisadas as questões que constam da proposta apresentada pela EAI, 

relativamente ao formato do documento e tipologia de atividades. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Sobre os resultados finais nas várias disciplinas dos 1º, 2º e 3º Ciclos relativamente às metas definidas para 2014-2015, verificou-se que:  

- no 1º ciclo, foram alcançadas a Português no 3º ano, a Matemática, no 2ºano, a Estudo do Meio no 3º ano e a Expressões Artísticas e Físico-

motoras no 2º, 3º e 4º anos. Nas disciplinas em que os valores de referência definidos não foram atingidos, verifica-se um afastamento pouco 

significativo; 

- no 2º ciclo, foram alcançadas em mais de 50% das disciplinas: a Português (5ºe 6º), Inglês (5º e 6º), Matemática (5º), CNaturais (5º e 6º), HGP 

(6ºano), EVisual (5º), ETecnológica (5º), EFísica (6º) e Educação Musical (5º e 6º). Nas disciplinas em que os valores de referência definidos não 

foram atingidos, verifica-se pouco afastamento; 

No 3º ciclo, foram alcançadas na maioria das disciplinas: a Português, Inglês (7º e 8º), Francês (7º e 8º), Matemática, CNaturais (8º e 9º), História, 

TEA (8º), FQuímica, Geografia,  Ed.Visual, TIC (8º) e Ed. Física. 

Nas disciplinas em que os valores das metas definidos não foram atingidos, verifica-se pouco afastamento. 

Nos anos e disciplinas com provas finais nacionais, comparando a avaliação interna com a avaliação externa2, continuam a verificar-se diferenças 

significativas quer a Português quer a Matemática, no 4º e 6º anos. 

As taxas de retenção em 2014-2015 registaram uma melhoria face às do ano anterior.  

Alunos sem classificações inferiores a três: 88% dos alunos do 1º ciclo, 52% dos alunos do 2º ciclo e 50% dos alunos do 3ºciclo. 

A reflexão sobre os resultados escolares fez-se regularmente em reuniões de departamento e de conselhos de turma, identificando os problemas 

que afetam negativamente a aprendizagem e definindo e avaliando estratégias para os minimizar. 

O Conselho Pedagógico, na sequência desta reflexão e face aos problemas detetados estabeleceu como orientações, as estratégias 

implementadas que se podem agrupar em: reorganização do espaço da aula, maior recurso às tecnologias e às metodologias ativas, 

intensificação dos contactos com as famílias para solucionar problemas de assiduidade, de pontualidade, de falta de material e comportamento. 

Também se sugere o recurso aos serviços técnicos especializados e a aplicação de medidas disciplinares para os casos de incumprimento das 

regras da escola. Sugeriu-se ainda que a Escola continue a facultar algum material aos alunos mais carenciados.  

A EAI considera como oportunidades importantes em 2014-2015 a formação proporcionada no âmbito da autoavaliação e planeamento 

estratégico, da supervisão pedagógica e da prevenção da indisciplina a um número significativo de docentes e não docentes do agrupamento; 

os recursos humanos no âmbito do programa TEIP (docentes e técnicos); as parcerias estabelecidas sobretudo no campo da Ação Social e 

apoio ao currículo; a consolidação de procedimentos normalizados para a reflexão alargada sobre os resultados escolares e a avaliação das 

estratégias para os melhorar. Os aspetos que ainda devem ser objeto de melhoria são: 

- a gestão do tempo, para obter conclusões em prazos mais curtos e contribuir assim para a adoção de estratégias em tempo útil; a articulação entre 

as diferentes estruturas educativas e de gestão; a divulgação e comunicação das ações em curso como estratégia também para o maior envolvimento 

da comunidade escolar. 

  

                                                                 

2 dados da 1ª fase 


