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1. Introdução 
 

 

 

 

Este relatório constitui um resumo do trabalho desenvolvido pela equipa de autoavaliação do 

Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior, bem como dos dados recolhidos e da sua análise. A divulgação da 

informação obtida pela equipa foi realizada ao longo do ano letivo, de forma mais detalhada, através da 

afixação em placares e através do site relativo à autoavaliação, acessível a toda a comunidade educativa, a 

partir da página principal do portal do agrupamento. 

A equipa de autoavaliação organiza-se em dois grupos: um grupo de consultoria, constituído por 

representantes dos assistentes técnicos e operacionais, dos alunos e dos encarregados de educação, e um 

grupo de trabalho, constituído pelo representante da Direção e por docentes de todos os níveis de ensino.  

Para além do trabalho desenvolvido anualmente pela equipa de autoavaliação, destacamos neste ano 

letivo novas áreas de intervenção: recolha e sistematização de dados relativos ao trabalho colaborativo dos 

docentes, análise dos resultados do programa AVES e partilha de experiências com as equipas de 

autoavaliação dos outros agrupamentos, existentes em S. João da Madeira. 

Relembramos que o modelo do processo de autoavaliação adotado por esta equipa se contextualiza na 

linha do modelo CIPP (Context, Input, Process e Product). Assim, em termos gerais, privilegiamos a 

caraterização do contexto económico e social da escola, bem como dos seus recursos e a análise dos 

processos desenvolvidos e dos resultados alcançados, ambicionando a construção de processos de 

autoavaliação mais sistemáticos, enraizados e participados. 

Com o nosso trabalho pretendemos contribuir para a compreensão da complexa realidade educativa, 

facilitando a construção de mudanças estruturadas, no sentido de melhoria da qualidade, da organização e 

dos níveis de eficiência e eficácia do agrupamento. 

 

 

Finalmente, agradecemos a todos os elementos da comunidade escolar que contribuíram, de forma 

imprescindível, para este documento. 
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2. Indicadores de contexto 

2.1. Contexto familiar 
 

 

Residência dos alunos - Concelhos 
 

 
 

Relativamente ao último ano letivo em que foi analisado o contexto familiar dos alunos (2012/2013), 

verifica-se uma pequena diminuição na percentagem total de alunos residentes em S. João da Madeira e 

Oliveira de Azeméis e um pequeno aumento dos residentes no concelho de Santa Maria da Feira. 

No ensino secundário mantém-se a situação: os alunos que residem em Oliveira de Azeméis e Santa Maria 

da Feira constituem, em conjunto, a maioria, apesar de terem diminuído de 56% para 52% e de ter 

aumentado a percentagem de alunos que reside em S. João da Madeira (37% para 41%). 

 

Escolaridade dos pais dos alunos 
 

 
 

A maioria dos pais dos alunos do agrupamento tem como escolaridade o ensino secundário. 

Em relação ao ano letivo 2012/2013, verifica-se uma redução significativa na percentagem de pais com o 1º 

e 2º ciclos, tendo aumentado a percentagem de pais com o ensino secundário e curso superior. 

No ensino pré-escolar e 1º ciclo mantém-se a tendência de anos anteriores, constituindo os pais com 

ensino superior, um grupo maioritário. 
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Situação profissional dos pais dos alunos 
 

 
 

A percentagem de pais na situação de efetivo(a) aumentou ligeiramente, relativamente a 2012/2013, 

continuando a constituir o grupo maioritário.  

A situação de desempregado(a) diminuiu no caso do pai (9 % para 7%) e manteve-se no caso da mãe. 
 

 

Número de irmãos dos alunos 

 

 
 
 

A maioria dos alunos do agrupamento tem apenas um irmão, tal como no ano letivo 2012/2013.  

A percentagem de alunos com 2 e 3 irmãos aumentou ligeiramente, enquanto as percentagens de alunos 

sem irmãos ou com 1, 4 ou mais de 4, diminuíram. 
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2.2. Contexto escolar 
 

2.2.1- População discente 
(Fonte: Serviços Administrativos, janeiro 2015) 

 
 

Evolução da população discente 
 

 
 

Relativamente ao ano letivo anterior, verifica-se uma diminuição do número total de alunos do 

agrupamento, mais significativa no ensino secundário e ligeira no pré-escolar e 2º ciclo. 

 

 

Distribuição da população discente por ciclos  
 

 

 
 

 

O ensino secundário continua a ser o nível de escolaridade onde existem mais alunos do agrupamento 

(39%), seguindo-se o 3º ciclo (24%).  
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49 31 

164 
177 

1393 

Número de alunos 
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8 
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Distribuição da população discente por estabelecimento 
 

 
 

A diminuição do número de turmas do agrupamento deveu-se exclusivamente à sua redução na escola 

sede (de 62 para 60). 

Em termos do número de alunos, apenas a EB Espadanal registou um acréscimo; todos os outros 

estabelecimentos registaram uma diminuição, sendo a mais significativa a da escola sede. 

Registe-se que a escola básica dos Ribeiros tem alunos do 1º ciclo e do pré-escolar, enquanto a escola 

básica do Espadanal tem apenas alunos do 1º ciclo. 

 
 

Distribuição da população discente dos Cursos Profissionais 
 

 
 

 

Relativamente ao ano anterior, diminuiu o número de alunos (205 para 159) do ensino profissional, bem 

como o número de turmas (10 para 8), em resultado da redução de cursos. 
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Alunos estrangeiros no agrupamento 
 

 
 

 

 
 

Relativamente ao ano letivo anterior, verifica-se uma diminuição do número de alunos estrangeiros no 

agrupamento, em ambos os níveis de ensino, sendo no ensino secundário mais significativo (de 27 para 17 

alunos). 

No que diz respeito à diversidade de países de origem, também se verificou uma redução (de 15 para 11 

países), continuando a Ucrânia a ser o país de origem mais representado. 
 
 

Evolução da percentagem de alunos com apoios socioeconómicos 
 

 
 
 

Verifica-se um ligeiro decréscimo (pelo quinto ano consecutivo) na percentagem total de alunos que 

beneficia de ação social escolar. Essa redução verificou-se no 1º e 2º ciclos e no secundário, enquanto no 

pré-escolar e 3º ciclo aumentou, em média, 2,2%. 

Quanto aos escalões atribuídos, verifica-se uma ligeira diminuição na percentagem de alunos com escalão 

A (0,1%) e com escalão B (0,4%). 

A percentagem de alunos com bolsas de mérito sofreu um ligeiro aumento (0,1%). 
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2.2.2- Pessoal docente 
(Fonte: Serviços Administrativos) 

 

Distribuição dos docentes por ciclo e categoria profissional 
 
 

  
Categoria profissional Total de docentes por 

ciclo QA/QZP Contratado 

Pré-escolar 

JI Travessas 2 0 

6 JI Devesa Velha 2 0 

JI Ribeiros 2 0 

1º ciclo 
EB Espadanal 7 0 

15 
EB Ribeiros 8 0 

2º ciclo 
Escola Básica e Sec. 
Oliveira Júnior 

18 1 19 

3º ciclo e 
secun. 

99 15 114 

  
Bibliotecas escolares 2 0 2 

Apoio educativo 2 0 2 

Total de docentes  142 16 158 

 

Comparativamente com o ano anterior, verifica-se novamente um ligeiro aumento do número total de 

docentes no agrupamento (151 para 158), resultante do aumento nas duas categorias profissionais. 

Regista-se uma ténue redução do número de docentes ao nível do 1º ciclo e um ligeiro aumento ao nível do 

3º ciclo e secundário.  

 

Distribuição dos docentes por idade e experiência profissional 
 

Idade/Antiguidade 
Até 4 
anos 

Entre 5 e 
9 anos 

Entre 10 e 
19 anos 

Entre 20 
e 29 anos 

30 ou 
mais anos 

Total 

Menos de 30 anos 0 0 0 0 0 0 

Entre 30 e 40 anos 7 2 23 0 0 32 

Entre 40 e 50 anos 4 1 38 39 0 82 

Entre 50 e 60 anos 1 0 2 27 14 44 

Mais de 60 anos 0 0 0 0 0 0 

Total 12 3 63 66 14 158 

 

Comparativamente com o ano letivo anterior, verifica-se um aumento do número de docentes com idades 

compreendidas entre os 50 e os 60 anos (34 para 44) e um decréscimo do número de docentes entre os 30 e 

os 40 anos (35 para 32). No que concerne à experiência profissional, o grupo maioritário continua a ser o dos 

docentes que têm entre 20 e 29 anos de serviço. 
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Habilitações académicas dos docentes 
 

Habilitações 
académicas 

Educadores/Professores 

Número Valores percentuais 

Doutoramento 1 0,6% 

Mestrado 20 12,7% 

Licenciatura 134 84,8% 

Bacharelato 3 1,9% 

Totais 158 100% 

 

A habilitação dominante continua a ser a licenciatura. Continua a aumentar o número de docentes com 

mestrado (17 para 20). 
 

Distribuição do pessoal docente por grupos 

Grupo 
Nº de docentes 

do quadro 

Nº de docentes que 
entraram até dez/2014 e 
cujo contrato termina 

em agosto 2015 

Direção do 
agrupamento (sem 
turmas atribuídas) 

Total de 
docentes 

100 6 0 0 6 

110 16 0 2 18 

200 5 0 0 5 

220 3 0 0 3 

230 6 0 0 6 

240 2 0 0 2 

250 2 0 0 2 

290 0 1 0 1 

300 10 3 0 13 

320 5 1 0 6 

330 7 0 0 7 

350 0 0 0 0 

400 4 0 0 4 

410 6 1 0 7 

420 5 0 0 5 

430 2 0 0 2 

500 14 0 1 15 

510 12 1 0 13 

520 8 2 0 10 

530 0 0 0 0 

540 0 0 0 0 

550 7 0 0 7 

600 3 2 0 5 

620 10 0 0 10 

910 6 0 0 6 

TE profissionais 0 5 0 5 

Total de docentes 
no agrupamento 139 16 3 158 

 

Comparativamente com o ano letivo anterior, verifica-se um aumento do número de docentes em 6 grupos 

docência e diminuição em 4 grupos. O concurso de professores conduziu à entrada de 23 novos docentes no 

Agrupamento, cerca de 14,6% do corpo docente. 
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2.2.3- Pessoal não docente 
(Fonte: Serviços administrativos, janeiro 2015) 

 
 

Distribuição do pessoal não docente por categoria/vínculo e estabelecimento 
 

Estabelecimentos de ensino 

Assistentes 
operacionais 

Assistentes 
técnicos 

Técnico 
especialista 

Técnico 
superior 

CTFP 
Ind. 

CTFP 
C. 

CMSJM 
CTFP 
Ind. 

CTFP 
C. 

CTFP 
Ind. 

CTFP 
C. 

CTFP 
Ind. 

CTFP 
C. 

JI Travessas 1 0 2             

JI Devesa Velha 1 0 2             

EB1 Ribeiros 3 0 4             

EB1 Espadanal 4 0 
 

            

Escola B. e Sec Oliveira Júnior 25 0 
 

10         1 

Sub-Totais 34 0 8 10 0 0 0 0 1 

Totais CMSJ 8 Agrupamento 45 

 

 CTFP Ind- Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado          CMSJM-  vínculo à Câmara Municipal de S. João da Madeira 

CTFP C.- Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Certo                                 Obs: A designação de "Técnico Superior" refere-se à Psicóloga 
 

 

Pelo quinto ano consecutivo, verifica-se uma diminuição do pessoal não docente do agrupamento. Neste 

ano letivo a redução é de 48 para 45. Entre os assistentes operacionais da escola sede, 3 elementos que 

pertenciam à categoria CTFP por tempo indeterminado rescindiram o contrato por mútuo acordo e um 

encontra-se de licença sem vencimento (29 para 25). No que diz respeito aos assistentes técnicos, há o 

aumento de um, por mobilidade interna. 

 

Distribuição do pessoal não docente por idade/antiguidade 
 

Idade/Antiguidade Até 4 Anos 
Entre 5 e 

9 anos 
Entre 10 

e 19 anos 
Entre 20 

e 29 anos 
30 ou mais 

anos 
Total 

Menos de 30 anos 
0 0 0 0 0 0 

Entre 30 e 40 anos 
1 5 7 0 0 13 

Entre 40 e 50 anos 
0 0 11 1 0 12 

Entre 50 e 60 anos 
0 3 9 5 2 19 

Mais de 60 anos 
0 1 0 0 0 1 

Total 1 9 27 6 2 45 

 

Apesar da diminuição do pessoal não docente no agrupamento, o escalão etário dos 50 aos 60 anos 

continua a ser o predominante, bem como o grupo que possuí entre 10 e 19 anos de antiguidade. 
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Habilitações académicas do pessoal não docente 
 

Habilitações 
académicas  

Pessoal não docente 

Agrupamento 
CMSJM 

Número Percentagem 

Licenciatura 4 8,9% 0 

12º Ano 21 46,7% 6 

11º Ano 0 0,0% 0 

9º Ano 17 37,8% 2 

6º Ano 1 2,2% 0 

4º Ano 2 4,4% 0 

Outras 0 0,0% 
 

Totais 45 100% 8 
 

CMSJM- com vínculo à Câmara Municipal de S. João da Madeira 
 

A maioria do pessoal não docente possui o décimo segundo ano, situação já verificada nos dois últimos 
anos letivos. 
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3. Indicadores de funcionamento 
 
 

Este capítulo está organizado de acordo com o plano de ação da equipa, definido no início do ano letivo e 

baseia-se nas competências definidas pela legislação para a autoavaliação. 

 

3.1. Nível de execução de atividades que promovem a integração social, as 
aprendizagens e o desenvolvimento integral da personalidade das 
crianças e alunos. 

 
 

3.1.1- Ofertas educativas 
 

Atividades da Componente de Apoio à Família – Pré-escolar 
 

Atividades  

J.I. Devesa 
Velha 

J.I.    
Ribeiros 

J.I.     
Travessas 

Total Frequência 

(Nº alunos) (Nº alunos) (Nº alunos) (Nº alunos) (%) 

Dança 31 37 49 117 96,7 

Iniciação ao 
Inglês 

31 - 49 80 100 

Educação 
Física 

31 37 49 117 96,7 

Iniciação às TIC - - 49 49 100 

Educação 
Musical 

31 37 49 117 96,7 

Oficina 
Movimento 

Drama 
- -  49 49 100 

                                                    (Fonte: Representante do pré-escolar na equipa de autoavaliação)  

 
 

Atividades de enriquecimento curricular (AECs) – 1º Ciclo 
 

Atividades  EB Espadanal EB Ribeiros Total Frequência 

(Nº alunos) (Nº alunos) (Nº alunos) (%) 

Inglês 136 98 234 77,7 

Educação 
Física 

136 106 242 80,4 

Expressões 
Artísticas 

102 74 176 58,5 

                                      (Fonte: Representante do 1º ciclo na equipa de autoavaliação)  
 

A frequência das diferentes atividades de apoio à família e de enriquecimento curricular continua elevada, 

apesar de, nestas últimas, se registar uma diminuição da frequência em virtude do horário se ter tornado 

contínuo. 
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Oferta Educativa – Ensino básico 
 

Disciplinas Opcionais 
 

DISCIPLINAS/ Ano  1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º Total 

Oferta de 
Escola 

Oficina de 
Leitura       

139 115 - 254 

Ling. Est. II 
Francês 

      
146 117 103 366 

Espanhol 
      

20 0 44 64 

Ensino 
Articulado 

Dança 
    

21 18 16 10 12 77 

Música 
    

21 18 12 2 7 60 

Oferta 
complementar 

Educação 
p/Cidadania 

72 81 - - 125 120 139 115 125 777 

Mandarim - - 75 77 33 0 0 0 0 185 
 

 

 

Português Língua Não Materna  
 

O agrupamento disponibiliza aos alunos estrangeiros a disciplina de Português Língua Não Materna (PLNM) 

e apoio nesta área. Neste ano letivo, 4 alunos enquadraram-se nesta situação (1 de origem colombiana e 3 

ucraniana). Um aluno do 9ºano frequentou a disciplina de PLNM (com carga letiva de 4 tempos semanais) e 

realizou o exame nacional desta disciplina. Um aluno da Escola EB/JI Ribeiros e dois alunos da escola sede (1 

do 11º ano e outro do 6ºano), receberam apoio, semanalmente, durante uma hora, tendo o último realizado 

exame nacional.  

Todos os alunos foram alvo de três momentos de avaliação, a diagnóstica que os posicionou num nível de 

proficiência e no nível equivalente do Quadro Europeu Comum de Referência (QECR), a intermédia e a final 

que os integrou de novo num nível, registando a sua progressão na aprendizagem. Todos os alunos, no final 

do ano letivo, foram inseridos no nível avançado (B2). 

 

 
 

Cursos de Oferta Educativa – Ensino Secundário 
 
 

Cursos Nº de alunos Totais 

Cursos 
Profissionais 

Prof. Téc. Análise Laboratorial 34 

159 

709 

Prof. Téc. Fotografia 56 

Prof. Técnico de Multimédia 69 

Cursos 
Científico-

humanísticos 

Ciências e Tecnologias 279 

550 Ciências Socioeconómicas 146 

Línguas e Humanidades 125 
              (Fonte: Serviços administrativos)           
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Distribuição dos alunos pelas ofertas formativas do ensino secundário 
 

 

  

Ao contrário de anos letivos anteriores, diminuiu a percentagem de alunos nos Cursos Profissionais (de 26% 

para 22%), aumentando a percentagem de alunos nos Cursos Científico-Humanísticos. 

 

Distribuição dos alunos pelos diferentes cursos do ensino secundário 
 

 
 

A distribuição dos alunos pelos diferentes cursos Científico-humanísticos alterou-se relativamente ao ano 

anterior, tendo o Curso de Ciências Socioeconómicas e o de Línguas e Humanidades invertido a posição em 

termos de frequência. 
 

 
 

 

Nos cursos Profissionais a alteração da distribuição relaciona-se com a diminuição de cursos. 

 

Os cursos com mais alunos continuam a ser o de Ciências e Tecnologias dos Cursos Científico-humanístico e 

o de Técnico Multimédia dos Cursos Profissionais. 
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Cursos Profissionais 
Total alunos = 159 
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3.1.2- Atividades de complemento curricular 
 

Ocupação extraletiva dos alunos – Escola Básica e Secundária Oliveira Júnior 
 

Espaços / Atividades disponíveis 
Nº de alunos 
envolvidos 

Biblioteca escolar (BE) 220 / dia 

“Clubes” 

Desporto 
escolar 

Atividades regulares 75 

Atividades pontuais 500 

Produção textual e literária 47  

Teatro TOJ 37 

Projetos 
científicos 

“Cogumelos debaixo d’olho” 16 

                                                                                                                   (Fonte: Direção, relatórios das diferentes equipas) 
 

De acordo com o relatório das bibliotecas escolares do agrupamento, estas “foram avaliadas, no mês de 

maio, por alunos, professores e encarregados de educação, tendo obtido a classificação de 3.3 (Escola Sede), 

3.5 (Escola dos Ribeiros) e 3.6 (Escola do Espadanal) numa escala de 4 pontos”. 

Esta classificação, segundo o mesmo relatório, significa que a ação das bibliotecas escolares do 

agrupamento, no geral, se traduz num bom desempenho, tem um impacto consistente e positivo e 

apresenta uma maioria de pontos fortes nos indicadores analisados. Decorrente deste processo de avaliação 

será implementado um plano de melhoria, visando os pontos menos positivos detetados. 

A atividade de produção textual e literária, envolvendo alunos de todos os níveis de escolaridade e seis 

professores, resultou na edição anual de um número da revista D’Outrum Lament.  

A oferta de atividades lúdicas de frequência regular (clubes) continua a ser pouco diversificada. 
 

3.1.3- Outras atividades do Plano Anual de Atividades 
 

Visitas de estudo  
 

  JI 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Totais 

Nº visitas 10 9 7 6 26 58 

Total de alunos 
envolvidos 

467 921 797 314 1690 4189 

Nº de visitas 
por aluno 

3,9 3,1 3,1 0,7 2,4 2,3 

                                                                                                                               (Fonte: Relatórios trimestrais do PAA ) 
 

Os alunos do 3º ciclo são os que, em média, participam em menos visitas de estudo, enquanto os do ensino 
pré-escolar são os que têm mais visitas. 
 

Educação para a cidadania e para a saúde 
 

 

Número de atividades  

 

1º período 2º período 3º período Total 

Educação para a cidadania 31 29 67 127 

Educação para a saúde 12 8 27 47 

                                                                          (Fonte: Relatórios trimestrais do PAA e do PES)  
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Temáticas desenvolvidas 

Nº de alunos 
envolvidos 

Educação para 
a cidadania 

 Preservação do 
ambiente 

 Simulacro de 
incêndio 

 Família 

 Património 

 Leitura 

 Internet segura 

 Dias festivos 

 Pobreza 

 Variável em função 
do grupo alvo 

 17 atividades 
registaram mais de 
200 alunos.  

Educação para 
a saúde 

 Alimentação 

 Dependências 

 Luta contra a SIDA 

 Saúde oral 

 Rastreios de saúde 

 Afetos e educação sexual 

 Métodos contracetivos 

 Desporto 

 Variável em função 
do grupo alvo 

 6 atividades 
registaram mais de 
200 alunos 

 

Comparativamente ao ano letivo anterior, aumentou o número total de atividades realizadas e integradas 

no âmbito da Educação para a Cidadania e da Educação para a Saúde, embora tenha diminuído o número de 

atividades com mais de 200 participantes. 

De registar que foram incluídas na Educação para a cidadania todas as atividades que de algum modo 

contribuíram para desenvolver competências nesta área. 

De acordo com a coordenadora do Programa de Educação para a Saúde (PES), “as atividades são 

desenvolvidas com a participação direta dos alunos, o que as torna mais apelativas para os mesmos. Os 

alunos demonstram-se interessados, fazendo um balanço positivo do que experienciam”. Relativamente à 

implementação da educação para a sexualidade, refere ainda que “o nível da implementação do programa 

PRESSE é positivo. No entanto, mantêm-se as dificuldades de implementação deste programa no ensino 

secundário, uma vez que a componente letiva neste nível de escolaridade é muito exigente”. 

O Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno (GIAA) e o PES dinamizam ainda uma página online, acessível a 

partir do portal do agrupamento, com informações variadas sobre a temática da saúde. 
 

3.1.4- Apoio educativo e seu sucesso 
                  (Fonte: Representante do 1ºciclo; Grelhas do Conselho de Grupo - final de cada período letivo, relatório de Tutorias) 

 
 

1º ciclo (Aulas de apoio) 
 

Quadro resumo das aulas de apoio 
 

Disciplina / Ano 
Total de 
alunos 

Alunos que 
frequentaram Total de 

aulas 

Nº de alunos 
com sucesso 
na disciplina Nº % 

P
o

rt
u

gu
ês

 

1º  70 8 11 57 8 

2º  79 6 7,6 55 6 

3º  75 3 4 58 3 

4º  76 2 2,6 37 2 

Total 300 19 6,3 207 19 (100%) 

M
at

e
m

át
ic

a 

1º  70 0 0 0 0 

2º  79 4 5,1 43 4 

3º  75 10 13 70 10 

4º  76 5 6,6 64 5 

Total 300 19 6,3 177 19 (100%) 
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No 1º ciclo, beneficiaram de apoio alunos identificados, com necessidades específicas nas disciplinas de 

Português e/ou Matemática, o qual foi lecionado por um professor de apoio, em pequeno grupo ou 

individualmente.  

Comparativamente com o ano letivo anterior, o número de alunos que beneficiou de apoio baixou, quer a 

Português quer a Matemática.  

O sucesso do apoio educativo no 1ºciclo aumentou significativamente, em cerca de 20%, relativamente ao 

ano anterior, com sucesso pleno de todos os alunos que usufruíram deste serviço. 
 

2º ciclo (Aulas de apoio e Tutorias) 
 

Quadro resumo das aulas de apoio  
 

Disciplina/ Ano 
Total de 
alunos 

Alunos que 
frequentaram Total de 

aulas  

Nº de alunos 
com sucesso na 

disciplina. Nº % 

Português 

5º 133 42 32 38 12 

6º 121 29 24 32 27 

Total 254 71 28 70 39 (54,9%) 

Matemática 

5º 133 47 35 32 21 

6º 121 35 29 29 14 

Total 254 82 32,3 61 35 (42,7%) 
 

Os alunos identificados pelo Conselho de Turma com necessidades específicas de apoio a Português e/ou 

Matemática, beneficiaram de apoio ao estudo a estas disciplinas, o qual foi, em cerca de metade dos casos, 

lecionado pelo respetivo professor. 

Relativamente ao ano letivo anterior, diminuiu o número de alunos que beneficiou de apoio a Português e, 

mais significativamente, a Matemática. Diminuiu também a percentagem de alunos que atingiram o sucesso 

nas duas disciplinas (de 83,3% para 54,9% em Português e de 57,5% para 42,5%, em Matemática). 
 

Quadro resumo das tutorias  
 

 
Ano/Ciclo 

Alunos com 
tutoria no 1º 

período 

Alunos 
propostos para 

tutoria  

Total de alunos 
com tutoria  

Alunos com tutoria 
retidos / não 

aprovados 

5º 1 4 5 0 

6º 0 1 1 0  

Total  1 5 6 0  
 

Todos os alunos propostos pelos Conselhos de Turma para tutoria tiveram esse apoio educativo, a maioria 

a partir do segundo período. 

Todos os alunos que beneficiaram de tutoria transitaram no final do ano letivo. 

 

3º ciclo (Aulas de apoio e Tutorias) 
 

Quadro resumo das aulas de apoio 
 

Disciplina / Ano 
Total de 
alunos 

Alunos que 
frequentaram Nº de aulas 

Nº % 

Matemática 9º 145 14 9,7 26 
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Não há resultados em termos quantitativos sobre o sucesso conseguido com estes apoios, apenas que a 

maioria dos alunos atingiu o sucesso. 

A registar que, para além dos indicados na tabela, ocorreram apoios pontuais nas disciplinas de 

Matemática (7º e 8ºano) e Inglês (7ºano).  

 
Foram também implementadas e leccionadas aulas de apoio de preparação para exame de 9º ano (uma 

média de quatro aulas por turma), pelos respetivos professores, nas disciplinas de Português e de 

Matemática, tendo sido frequentadas, na maioria dos casos, por mais do que cinquenta por cento dos 

alunos. 
 

Quadro resumo das tutorias  

 
Ano/Ciclo 

Alunos com 
tutoria no 1º 

período 

Alunos 
propostos para 

tutoria  

Total de alunos 
com tutoria 

Alunos com 
tutoria retidos / 
não aprovados 

7º 1 2 3 0 

8º 1 2 3 1 

9º 17 2 19 1 

Total 3º ciclo 19 6 25 2 

 

No 3º ciclo, os alunos foram propostos para tutoria, de acordo com a disponibilidade dos docentes do 

respetivo Conselho de Turma. A maioria beneficiou desta medida de apoio a partir do início do ano letivo. 

Dois dos alunos que beneficiaram de tutoria não obtiveram transição no final do ano letivo. 

 

Secundário (Aulas de apoio) 
Quadro resumo das aulas de apoio 

Disciplina / Ano 
Total de 
alunos 

Nº de alunos que 
frequentaram 

Nº alunos que 
frequentaram mais 

de 50% das aulas 
Total de 

aulas  

2ºP 3ºP 2ºP 3ºP 

Matemática 

10º 136 45 33 32 32 14 

11º 104 7 7 5 4 16 

Total 240 
52 

(21,7%) 
40 

(16,7%) 
37 

(15,4) 
36 

(15%) 
30 

FQ A 

10º 97 27 45 24 24 16 

11º 89 12 29 2 2 15 

Total 186 
39 

(21%) 
74 

(39,8%) 
26 

(14%) 
26 

(14%) 
31 

História 

10º 54 6 7 6 4 11 

11º 23 4 1 4 1 5 

12º 42 3 7 3 5 19 

Total 119 
13 

(10,9%) 
15 

(12,6%) 
13 

(10,9%) 
10 

(8,4%) 
35 

Total 545 
104 

(19,1%) 
129 

(23,7%) 
76 

(13,9%) 
72 

(13,2%) 96 

 

Os dados referem-se a aulas de apoio com frequência facultativa, que decorreram essencialmente a partir 

do segundo período, em algumas das disciplinas sujeitas a exame. 

Salienta-se a irregularidade da sua frequência, bem como o facto de apenas uma pequena percentagem de 

alunos ter frequentado estas aulas. 
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Com caráter obrigatório apenas se registaram apoios esporádicos a um número muito reduzido de alunos 

nas disciplinas de Matemática, Geografia e Inglês. 

Foram também implementadas entre quatro a seis aulas de apoio de preparação para exame, por turma, 

nas disciplinas de Física e Química A, Biologia e Geologia A, Economia e MACS, do 11º ano e em História, 

Português e Matemática, do 12º ano. 

Devido à falta de dados, de algumas das disciplinas, acerca da frequência destas aulas, não foi possível 

avaliar este item. 

 
 

3.1.5-  Gabinete de psicologia  
                      (Fonte: Relatório do Gabinete de Psicologia) 
 
 

Orientação escolar e profissional  
 

As atividades desenvolvidas nesta área foram as seguintes: 
s 

 Programa de Grupo de Orientação Vocacional (9ºano) - teve uma duração média de 9 sessões de 

grupo e 1 sessão individual e foi realizado em horário extracurricular para todos os grupos/turmas. 

Dos 98 alunos que se inscreveram (67,6% dos alunos do 9ºano), cerca de 88 concluíram o programa, 

tendo recebido um relatório individual que foi entregue ao encarregado de educação. 

Os participantes realizaram uma avaliação da ação, tendo-a considerado bastante positiva. 

Registe-se ainda a realização de uma sessão para pais/encarregados de educação acerca do sistema 

educativo e formativo português no que concerne às possibilidades após a conclusão do 9º ano, em 

especial no que diz respeito aos Cursos Científico-Humanísticos e aos Cursos Profissionais. 

 Programa de grupo de preparação para o mundo do trabalho e/ou para o ingresso no ensino superior 

e/ou formações pós-secundárias; 

Neste programa, que visava a orientação vocacional/ profissional de alunos do 12º ano dos Cursos 

Científico-Humanísticos, inscreveram-se 119 discentes que participaram em sessões de grupo com 

periodicidade quinzenal, no horário previsto de Direção de Turma 

Esta atividade foi avaliada pelos alunos como bastante positiva, sendo que 88% dos participantes 

referem que se deve repetir no próximo ano letivo. 

 Intervenções individuais de promoção do sucesso da adaptação ao nível de ensino secundário; 

 Processos Individuais de Orientação Vocacional – 9º ao 12º ano. 

 

Avaliação e acompanhamento psicológico e psicopedagógico 
 

As atividades desenvolvidas nesta área foram as seguintes: 
 

 Avaliação de despiste pré-escolar junto de todas as crianças do agrupamento que, previsivelmente, 

no próximo ano, iriam iniciar o primeiro ciclo de escolaridade.  

Foram avaliadas 50 crianças através da administração do Inventário de Competências de 

Desenvolvimento da Criança - versão portuguesa do KIDS (Missouri Kindergarten Inventory of 

Developmental Skills) que constitui uma bateria de provas que permite inventariar competências 

adquiridas ou emergentes em crianças de 4 e 5 anos. 

Os resultados foram transmitidos, discutidos e analisados com as educadoras, e alguns casos 

pontuais, com os respetivos encarregados de educação.  

O balanço desta atividade salienta a sua mais-valia na identificação de áreas prioritárias de 

intervenção em cada aluno e na adequação das estratégias educativas, no entanto sugere alteração 

do calendário da sua realização, no sentido de maximizar o seu alcance e benefício. 
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 Intervenção psicológica de grupo para desenvolvimento de competências de estudo e de construção 

ativa da aprendizagem – Turma Mais Sucesso do 7ºA; 
 

 Intervenção psicológica de grupo para desenvolvimento de competências pessoais, emocionais e 

sociais – Turma Mais Sucesso do 8ºA; 
 

 Avaliação e acompanhamento psicológico e psicopedagógico no Gabinete de Psicologia  
 

Nível de ensino 
Em continuidade do 

ano letivo 2013/2014 
(nº de alunos) 

Nº de novos 
alunos 

Total 

Pré-escolar - 3 3 

1º ciclo 8 16 24 

2º ciclo 1 22 23 

3º ciclo 30 22 52 

Secundário 8 28 36 

Totais 47 91 138 
 

Em termos globais, aumentou o número de alunos acompanhados, nomeadamente em virtude do aumento 

significativo de alunos do 1º ciclo e 3º ciclo e verificando-se pela primeira vez o acompanhamento de alunos 

do ensino pré-escolar.  

 

Tipo de intervenção/ Categoria Nº Alunos 

Avaliação psicológica (Av) 30 

Acompanhamento psicológico (Ac) 38 

Avaliação psicológica e acompanhamento psicológico (Av +Ac) 28 

Orientação Vocacional Individual (OEP- indiv) 7 

Monitorização (Monit.) 6 

Atendimentos pontuais (P) 29 

Totais 138 

 

Tipo de problemática/ Categoria Nº Alunos 

Dificuldades de Aprendizagem 29 

Dificuldades Específicas de Aprendizagem 3 

Problemas Comportamentais/ Emocionais 52 

Psicopatologia 19 

Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção 12 

Orientação Escolar e Profissional (individual) (9º ao 12º anos) 7 

Outros – não especificado 16 

Totais 138 

 

Tal como no ano anterior, o Gabinete de Psicologia realizou também apoio e aconselhamento / consultoria 

à comunidade educativa em geral, e especificamente participou em Conselhos de Turma e Conselho 

Pedagógico; colaborou com o programa PES e com a Comissão de Gestão de Conflitos e Disciplina; articulou 

com o Departamento da Educação Especial, Direção e com outras entidades e instituições da comunidade, 
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nomeadamente, com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Câmara Municipal, Serviços de saúde e 

Centro de Acolhimento Temporário de jovens da Cruz Vermelha (Vale de Cambra). 

O nível de satisfação dos discentes e respetivos encarregados de educação, relativamente aos serviços 

prestados pelo gabinete de Psicologia foi avaliado através de um inquérito, elaborado aplicado e tratado pela 

Direção, no qual se utilizava a seguinte escala: 0 = Sem opinião; 1 = Muito Insatisfeito; 2 = Insatisfeito; 3 = 

Satisfeito; 4 = Muito Satisfeito a 5 = Plenamente Satisfeito. 

O nível médio de satisfação dos alunos foi de 4,5 e o dos encarregados de educação foi de 4,2. A análise 

quantitativa e qualitativa destes resultados conduziu à definição de um plano de melhoria para o serviço de 

Psicologia. 

 

3.1.6-  Educação especial 
           (Fonte: Coordenadora da educação especial) 

 

Tipificação das necessidades educativas especiais (NEE) 
 

 

Número de alunos  

JI/ EBI EBSOJ 

N
EE

 d
e

 C
ar

ác
te

r 
P

ro
lo

n
ga

d
o

 

Sensorial 

Audição 0 1 

Visão 0 1 

Audição e visão 0 0 

Motor 0 4 

Cognitivo 1 21 

Emocional e da personalidade 1 2 

Saúde física 0 0 

Comunicação, linguagem e fala 5 4 

Cognitivo, motor e/ou sensorial 
(Multideficiência) 

0 4 

Outros 0 0 

Total 7 37 
 

Alunos com programa educativo individual (PEI) 
 

Tipo de ensino Feminino Masculino Total 

Pré-escolar 0 0 0 

1ºCEB 2 5 7 

2ºCEB 6 9 15 

3ºCEB 4 10 14 

Ensino secundário 3 4 7 

Cursos profissionais 0 1 1 

Totais 15 29 44 

 

Tipificação das medidas educativas 
 

Medidas educativas 
Nº de alunos 

JI/ EB EBSOJ 

Apoio pedagógico personalizado 7 37 

Adequações no processo de avaliação 6 17 

Currículo específico individual 0 12 

Adequações curriculares individuais 4 14 

Plano individual de transição 0 2 

Tecnologias de Apoio 0 2 
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Recursos humanos do agrupamento afetos à educação especial 
 

Nº de docentes com 
especialização em 
Educação Especial 

Do quadro 5 

Contratados 1 

 

No âmbito do Protocolo com a Cooperativa para Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Sta. 

Maria da Feira, 11 alunos do agrupamento beneficiam de várias valências disponibilizadas pelo Centro de 

Recursos para a Inclusão – CRI, cujo objetivo é apoiar a inclusão das crianças e jovens com deficiências e 

incapacidade, em parceria com as estruturas da comunidade, no que se prende com o acesso ao ensino, à 

formação, ao trabalho, ao lazer, à participação social e à vida autónoma, promovendo o máximo potencial de 

cada indivíduo. 

Assim, existem 4 técnicos (1 fisioterapeuta, 1 terapeuta da fala e 1 terapeuta ocupacional e 1 psicólogo) 

que se deslocam aos vários estabelecimentos do agrupamento onde prestam as terapias em contexto 

escolar. 
 

 

 

3.2. Contexto de aprendizagem em sala de aula 
 

3.2.1- Programa Aves (Avaliação das Escolas Secundárias) 
 

Este programa foi implementado no âmbito de um protocolo celebrado entre a Fundação Manuel Leão, o 

Município de São João da Madeira e o Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior.  

Assim, foi celebrada uma parceria com a Fundação para apoio à avaliação da qualidade da educação, que 

se traduz na realização de uma atividade programada de avaliação da qualidade de ensino, dos processos 

educativos da escola e da sala aula e do grau de satisfação dos vários membros da comunidade escolar. 

Em cada ano de duração do protocolo, a Fundação procede à administração de questionários de opinião e 

de provas de conhecimento, de sua propriedade e de direitos reservados, junto da população escolar, 

através da ação direta de interlocutores indicados pela escola. Após o tratamento destes dados, a Fundação 

devolve à escola os resultados obtidos.  

Neste segundo ano do programa, a recolha de dados decorreu em três fases: 

 1ª fase, aplicação de provas de Conhecimento (entrada de ciclo); 

Foram aplicadas provas aos alunos do 5º, 7º, 10º (ensino regular) e 1º ano do curso profissional, nas 

disciplinas de Matemática, Português, História, Ciências Naturais e Inglês. 

 2ª fase, aplicação de provas de Estratégias de Aprendizagem, Valores e Atitudes (discentes do 7º, 9º 

10º e 12º anos(ensino regular) e 1º e 3º anos (ensino profissional)) e Opinião sobre a escola (mesmos 

alunos e encarregados de educação) e Questionário sobre clima de Escola (docentes e não 

docentes); 

 3ª fase, aplicação de provas de Conhecimento (saída de ciclo). 

Até ao momento, foram analisados os relatórios existentes, relativos à 1ª fase e 2ªfase.  
 

Os relatórios relativos à 1ªFase e às provas de Estratégias de Aprendizagem, Valores e Atitudes foram 

analisados por uma equipa interna, criada para o efeito e composta por elementos da direção e dos órgãos 

de coordenação pedagógica, que definiram também vias de atuação e melhoria. 

No entanto, registe-se que este grupo de trabalho considerou que possivelmente, alguns dos resultados 

refletem uma atitude de desempenho pouco responsável por parte dos alunos, que não levam a sério, estes 

momentos de avaliação. 
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Os resultados sobre “opinião sobre a Escola” (alunos e encarregados de educação) e “clima de Escola” 

(docentes e não docentes) foram organizados e analisados segundo o guião de análise proposto pelo AVES. 
 

 

Na análise da opinião dos alunos sobre a escola foi avaliada a sua posição relativamente a sete fatores. 

 Ordem, Disciplina e Ambiente de Trabalho; 

 Professores (relação estabelecida com os alunos e competência percecionada); 

 Atividades escolares e extraescolares (propostas didáticas interdisciplinares e participação dos 

alunos nas mesmas); 

 Diretores de turma (relação estabelecida com os alunos e competência percecionada); 

 Classificações obtidas (satisfação pessoal com as classificações e perceção de justiça na avaliação); 

 Relação com os colegas (na turma e na escola); 

 Satisfação (com a escola em geral). 

Os resultados obtidos no agrupamento foram comparados com os resultados dos alunos, do mesmo ano de 

escolaridade, dos estabelecimentos de ensino de igual contexto socioeconómico. Assim, no ensino básico 

foram comparados com 13 escolas do contexto 1, enquanto no ensino secundário e profissional foram 

comparados com 15 escolas do contexto 2. 
 

Comparação da opinião dos alunos do agrupamento em relação a alunos  
de outros estabelecimentos de igual contexto socioeconómico 

 

 

Fatores com valores acima da 
média  

Fatores com valores abaixo da 
média  

 
Ensino 

profissional 
Ensino regular 

Ensino 
profissional 

Ensino regular 

FATORES 
1º 

ano 
3º 

ano 
7º 

ano 
9º 

ano 
10º 
ano 

12º 
ano 

1º 
ano 

3º 
ano 

7º 
ano 

9º 
ano 

10º 
ano 

12º 
ano 

Ordem, disciplina e ambiente de trabalho   X X       X     X X X 

Professores             X X X X X X 

Atividades escolares X X X             X X X 

Diretor de turma   X   X   X X   X   X   

Classificações   X X       X     X X X 

Relação com os colegas X     X X X   X X       

Satisfação com a escola em geral X   X X X   X         X 
 

Globalmente, verifica-se que, apesar de existir um maior número de fatores com resultados abaixo da 

média dos estabelecimentos de ensino do mesmo contexto socioeconómico, a satisfação com a escola em 

geral tem valores superiores à média, na maioria dos anos de escolaridade. 

Para além da análise comparativa, é de referir que, numa escala de 100 pontos, os valores obtidos pela 

escola se situam entre os 61,3 pontos (Atividades escolares- 12º ano) e os 82,7 pontos (Relação com os 

colegas – 12º ano), verificando-se que para todos os anos de escolaridade o fator com maior pontuação é a 

“relação com os colegas”, com exceção do 3º ano (ensino profissional) em que é o “Diretor de turma”. 
 

 

Na análise da opinião dos encarregados de educação sobre a escola foi avaliada a sua posição 

relativamente a cinco fatores: 

 Funcionamento da escola e preparação dos alunos;  

 Comunicação com professores/diretores de turma;  

 Informação e participação dos pais / encarregados de educação na vida escolar; 

 Ordem e disciplina; 

 Atividades extracurriculares. 
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Os resultados obtidos no agrupamento foram comparados com os resultados dos encarregados de 

educação dos alunos, do mesmo ano de escolaridade, de todos os estabelecimentos de ensino, aderentes ao 

programa AVES, ou seja 78 escolas. 
 

Comparação da opinião dos encarregados de educação do agrupamento 

 em relação ao total de instituições do programa AVES 
 

 
Fatores com valores acima da média  Fatores com valores abaixo da média  

 
Ensino 

profissional 
Ensino regular 

Ensino 
profissional 

Ensino regular 

FATORES 
1º 

ano 
3º 

ano 
5º 

ano 
6º 

ano 
7º 

ano 
9º 

ano 
10º 
ano 

12º 
ano 

1º 
ano 

3º 
ano 

5º 
ano 

6º 
ano 

7º 
ano 

9º 
ano 

10º 
ano 

12º 
ano 

Funcionamento   X X X X X   X X           X   

Comunicação 
com professores 

  X       X   X X   X X X   X   

Participação    X   X   X   X X   X   X   X   

Disciplina    X X X   X   X X       X   X   

Atividades 
extracurriculares 

  X X X X     X X         X X   

 

Globalmente, verifica-se que existe um maior número de fatores com resultados acima da média da 

totalidade de estabelecimentos de ensino do AVES. 

Para além da análise comparativa, é de referir que, numa escala de 100 pontos, os valores obtidos pela 

escola se situam entre os 70,9 pontos (Atividades extracurriculares- 1º ano) e os 85,8 pontos (Comunicação 

com os professores – 12º ano), verificando-se que para todos os anos de escolaridade o fator com maior 

pontuação é a “comunicação com os professores”, com exceção do 1º ano (ensino profissional) em que é a 

“disciplina”.  

 

 

Na análise acerca do “clima de escola” na perspetiva dos docentes, foi avaliada a sua posição relativamente 

a oito variáveis, subdivididas em indicadores que, por sua vez, se traduzem em conjuntos de itens. 

O gráfico seguinte traduz a posição, numa escala de 100 pontos, dos docentes da Escola Básica e 

Secundária Oliveira Júnior (EBSOJ), relativamente a cada uma das oito variáveis, em comparação com a 

totalidade de escolas do programa AVES (78 escolas). Em anexo encontram-se os resultados comparativos 

para os diferentes itens, de cada variável – Anexo 1. 
 
 

 

Docentes 

participantes da 

EBSOJ – 108 (81%) 
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Em termos globais, a avaliação do “clima de escola” pelos docentes varia entre 63,1 pontos (Disciplina 

Interna) e 77,7 pontos (Recursos).  

Verifica-se ainda que, para todas as variáveis, a pontuação dos docentes desta escola é inferior, ainda que 

ligeiramente, à média da totalidade de escolas do AVES, sendo a maior diferença no “relacionamento 

pessoal”. 

 

 

Na análise acerca do “clima de escola” na perspetiva dos não docentes, foi avaliada a sua posição 

relativamente às mesmas oito variáveis, em foco no estudo aos docentes. 

O gráfico seguinte traduz a posição, numa escala de 100 pontos, dos não docentes da EBSOJ, relativamente 

a cada uma das oito variáveis, em comparação com a totalidade de escolas do programa AVES (78 escolas). 

Em anexo encontram-se os resultados comparativos para os diferentes itens, de cada variável – Anexo 2. 

 

 
 

Em termos globais, a avaliação do “clima de escola” pelos não docentes varia entre 56,4 pontos (Disciplina 

Interna) e 72,7 pontos (Clima de trabalho). 

Verifica-se ainda que, para todas as variáveis, a pontuação dos não docentes desta escola é inferior à média 

da totalidade da totalidade de escolas do AVES, sendo a maior diferença na variável “recursos”. 

 

 

De assinalar que estes resultados evidenciam alguma diferença relativamente aos obtidos pela Inspeção 

Geral da Educação no ano letivo de 2013-2014, aquando da aplicação de questionários aos diferentes grupos 

agora analisados (pais, alunos, pessoal docente e não docente), que apontavam para um “forte 

reconhecimento e satisfação evidenciados pela comunidade educativa relativamente à qualidade da ação 

educativa e ao serviço prestado”.  

 

  

Não docentes 

participantes da 

EBSOJ – 22 (50%) 
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4. Indicadores de resultados 
 

4.1. Taxas de aprovação 
(Fonte: Pautas de avaliação do 3º período e MISI) 

 

Ao nível do 1º ciclo, verifica-se o aumento da aprovação nos 3º e 4º anos, tendo todos os anos atingido o 

pleno na aprovação. 

Relativamente ao 2º ciclo, também se regista o pleno na aprovação, continuando a aumentar a taxa de 

aprovação no 6º ano. 
 

 
 

Ao nível do 3º ciclo, continua a verificar-se um aumento generalizado das taxas de aprovação. 

No ensino secundário, em todos os anos se regista o aumento da taxa de aprovação, mais significativa no 

10ºano.  
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Comparação entre as taxas de aprovação do agrupamento e as taxas nacionais  

 

 
 
 

As taxas de aprovação do agrupamento mantêm-se superiores aos valores nacionais, com maior diferencial 

no 12º e no 7º ano de escolaridade. 

 
 

4.2. Taxas de desistência escolar 
(Fonte: Serviços administrativos) 

 

 
(Determina-se para cada uma das idades (14, 15 e 16) a percentagem de alunos matriculados no sistema público, num ano letivo, e 

que não se matricularam no ano letivo seguinte) in Programa Educação 2015 

 
 

Neste ano letivo apenas se regista um valor de desistência residual, na faixa dos 16 anos, resultante de 

emigração e mudança de formação. 
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4.3. Taxas de conclusão e abandono – Cursos Profissionais  
               (Fonte: Coordenadora dos Cursos Profissionais) 
 

 
Cursos Profissionais 

 
1º ano 2º ano 3º ano Total 

Taxa de abandono (%) * 2,4% 22,9% 6,0% 10,6% 

Taxa de conclusão (%) **  -  - 73,4%  - 

Taxa de não conclusão (%)  -  - 26,6%  - 

*Alunos que anularam a matrícula   **Taxa global final dos cursos 2012-2015 
 

A taxa global de conclusão dos Cursos Profissionais aumentou ligeiramente. Quanto à taxa de abandono, 

esta também aumentou, mas de forma acentuada. 

De registar que todos os alunos que anularam a matrícula tinham idade igual ou superior a 18 anos, sendo 

que a maioria tinha 19 ou mais. Além disso, constatou-se que dos 18 alunos que anularam a matrícula, 3 

fizeram-no não para abandonar o ensino, mas para mudar o seu percurso formativo e 1 aluno voltou a 

matricular-se no mesmo curso. 
 

Taxa de abandono por curso 
 

 
 

O abandono é mais significativo no Curso Técnico de Análise Laboratorial. 
 

 

Evolução das taxas de conclusão por curso 
 

 
 

Analisando os diferentes cursos, e relativamente ao ano letivo transato, a taxa de conclusão dos cursos 

Técnico de Multimédia e Técnico de Análise Laboratorial diminuiu, enquanto a do curso de Técnico de 

Fotografia aumentou. 
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4.4. Qualidade do sucesso 
(Fonte: Mapas do 3º período de sucesso/insucesso por disciplina/área disciplinar, coordenadoras dos diretores de turma e representante do 1º 

ciclo) 
 

Taxa de sucesso nas diferentes disciplinas / áreas disciplinares – Ensino regular 
 

Disciplinas com mais insucesso por ano de escolaridade 
 

  Ano Letivo 2012 /2013 Ano Letivo 2013 /2014 Ano Letivo 2014 /2015 

Ano 
Disciplinas / 

área disciplinar 
Percentagem de 

insucesso (%) 
Disciplinas/ 

área disciplinar  
Percentagem de 

insucesso (%) 
Disciplinas / 

área disciplinar 
Percentagem de 

insucesso (%) 

1º ano Português 8,0 Português 9,3 Português 8,6 

2º ano Matemática 10,4 Português 7,8 Matemática 5,1 

3º ano Matemática 1,5 Port. e Mat. 6,8 Mandarim 5,4 

4º ano Português 4,6 Port. e Mat. 3,0 Mandarim 2,6 

5º ano Inglês 14,6 Inglês 6,9 Inglês 12,9 

6º ano Inglês 14,0 Inglês 18,0 Inglês 11,1 

7º ano Matemática 27,9 Matemática 16,3 Matemática 21,5 

8º ano Matemática 30,8 Matemática 36,4 Matemática 21,6 

9º ano Matemática 26,4 Matemática 20,0 Matemática 15,2 

10º ano Física Química A 23,3 Lit. Port. 34,5 História A 17 

11º ano MACS 14,8 MACS 19,0 Lit. Port. 9,1 

12º ano Matemática A 11,2 História A 8,7 Matemática A 4,9 
 

Salientam-se algumas disciplinas, em termos de níveis de insucesso: Mandarim no 1º ciclo, Inglês no 2º 

ciclo e Matemática no 3º ciclo. 
 

Disciplinas teóricas com mais sucesso por ano de escolaridade 
 

  Ano Letivo 2012/2013 Ano Letivo 2013/2014 Ano Letivo 2014/2015 

Ano 
Disciplinas / Área 

disciplinar 
Percentagem 

de sucesso (%) 
Disciplinas/ área 

disciplinar 
Percentagem 

de sucesso (%) 
Disciplinas/ área 

disciplinar 
Percentagem 

de sucesso (%) 

1º ano Estudo do Meio 98,7 Estudo do Meio 97,3 Estudo do Meio 100 

2º ano Estudo do Meio 94,8 Estudo do Meio 98,7 Estudo do Meio 100 

3º ano Port. e Est. Meio 100 Estudo do Meio 95,9 Port./Mat./Est. 
Meio 

100 

4º ano Estudo do Meio 98,5 Estudo do Meio 100 Port./Mat. 100 

5º ano Ciências Naturais 97,4 Ciências Naturais 99,1 Ciências Naturais 100 

6º ano Ciências Naturais 97,8 Ciências Naturais e 
Português 

98,1 Ciências Naturais 100 

7º ano Espanhol 100 Ciências Naturais 99,2 Espanhol 100 

8º ano Espanhol 96,2 Espanhol 100 Geografia 100 

9º ano Espanhol 98,6 Espanhol e Geografia 100 
Fran./ Espan./ 

Geografia 
100 

10º ano Economia A 100 Economia A 100 
Econ. A/ Geog. A/ 

Lit. Port. 
100 

11º ano 
Econ. A, Hist. B, 

Lit. Port. e Espan. 
100 Econ. A e Lit. 

Portuguesa 
100 Economia A 100 

12º ano 
Todas, exceto 
Mat. A,Port. e 

Física. 
100 

Todas, exceto Mat. A 
e Hist. A 

100 
Todas, exceto 
Port. /Mat. A / 

Hist. A 
100 

Aumentou a diversidade de disciplinas que registam mais sucesso. 



Relatório de autoavaliação 2014-2015 

 

Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior  31 

Taxa de sucesso nas diferentes disciplinas - Ensino Profissional 

(Fonte: Mapas da coordenadora dos Cursos Profissionais) 
 

Sucesso das disciplinas por curso  
 

Cursos 
Disciplinas com maior insucesso Disciplinas com maior sucesso 

Disciplinas com mais 
módulos em atraso  

% de módulos em 
atraso 

Disciplinas com menos 
módulos em atraso 

% de módulos em 
atraso 

Técnico Multimédia Desig C Aud. 10 Inglês 1 

Técn. de Análises Lab. Matemática 16 
Ed. Fís./Fis.Quim./ 

Quim. Aplic / Q.S.A. 
0 

Técn. de Fotografia Fotografia 6 T.I.C. 2 
 
 

Quer nas disciplinas com maior insucesso, quer nas disciplinas com maior sucesso, verifica-se uma grande 

diversidade. 
 
 

Níveis de sucesso 
(Fonte: Pautas de avaliação do 3º período) 

 

De entre os alunos que transitaram nos diferentes anos de escolaridade, podemos distinguir diferentes 

níveis de sucesso. Os que apresentaram uma ou duas avaliações inferiores ao nível 3 ou inferiores a 10 

valores; aqueles que tiveram todas as avaliações superiores aos valores anteriormente referidos e ainda 

aqueles que, de acordo com os critérios definidos no Regulamento Interno, podem ser considerados com 

aproveitamento excelente. 
 

ENSINO BÁSICO - 1º ciclo 
 

Anos 
Total 

alunos 
transitados 

Excelência- Com 
nível 5 a 

Português e 
Matemática 

Sucesso Pleno – 
Nível 3 ou superior a 
todas as disciplinas  

Transição com 1 ou 2 
níveis negativos, 

(incluindo Insuficiente à 
oferta complementar e 

apoio ao estudo) 

Transição com mais de 
dois níveis negativos 
(incluindo Insuficiente à 
oferta complementar e 

apoio ao estudo)  

Nº % Nº % Nº % Nº % 

4.º Ano 76 18 23,7 73 96,1 3 3,9 0 0,0 

Total 76 18 23,7 73 96,1 3 3,9 0 0,0 
 

Relativamente ao ano anterior, aumentou significativamente o número e a percentagem de alunos com 
menção de excelente e com sucesso pleno. 

 
 

ENSINO BÁSICO - 2º e 3º ciclos 
 

Anos 
Total 

alunos 
transitados 

Excelência- Nível 5 a todas as 
disciplinas ou em todas menos 

duas (exceto Português e 
Matemática). Sem nenhum 

nível inferior a três. 

Sucesso Pleno – 
Nível 3 ou superior 

a todas as 
disciplinas. 

Transição com 1 
ou 2 níveis 
negativos. 

Transição com mais 
de dois níveis 

negativos. 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

5º Ano 131 17 13,0 104 79,4 18 13,7 9 6,9 

6º Ano 121 15 12,4 102 84,3 19 15,7 0 0,0 

7º Ano 165 15 9,1 112 67,9 33 20,0 20 12,1 

8º Ano 117 5 4,3 75 64,1 35 29,9 7 6,0 

9º Ano 142 7 4,9 99 69,7 43 30,3 0 0,0 

Total 676 59 8,7 492 72,8 148 21,9 36 5,3 

O nº de alunos com sucesso pleno inclui os de “Excelência”. A percentagem é calculada em função dos alunos que transitaram. 
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Globalmente, aumentou o número e a percentagem de alunos com menção de excelente. 

Verifica-se um aumento da percentagem de excelência, em todos os anos de escolaridade, com exceção do 

8ºano que manteve.  

Por outro lado, aumentou a percentagem de alunos que transitaram com mais de dois níveis negativos e 

aumentou também, globalmente, a percentagem de alunos que transitaram com sucesso pleno, embora 

tenha diminuído este valor no 5º e 7º anos. 
 
 

ENSINO SECUNDÁRIO 
 

Anos 

Total 
alunos 

transitados 

Excelência – 
Classificação média 
de frequência ≥ 18 

valores 
(arredondada) 

Sucesso Pleno – 
Classificação de 10 ou 
superior e progressão 
/aprovação em todas 

as disciplinas 

Transição em que uma 
disciplina apresenta 

classificação inferior a 
10 ou não 

progressão/aprovação 

Transição em que duas 
disciplinas apresentam 
classificações inferiores 

a 10 ou não 
progressão/aprovação 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

10º Ano 185 8 4,3 140 75,7 32 17,3 13 7,0 

11º Ano 149 14 9,4 140 94,0 7 4,7 2 1,3 

12º Ano 173 34 19,7 173 100,0 
    

Total 507 56 11,0 453 89,3 39 7,7 15 3,0 

 

O nº de alunos com sucesso pleno incluí os de “Excelência”. A percentagem é calculada em função dos alunos que transitaram 

 

Aumentou o número e a percentagem de alunos do secundário com menção de excelência, em resultado 

do seu aumento no 11º e 12º anos de escolaridade, sendo mais significativa neste último. 

A percentagem de alunos do secundário com sucesso pleno também aumentou, apesar de ter diminuído no 

10º ano e aumentado no 11º ano e de escolaridade. 
 
 

Ensino profissional 
 

Cursos 

 

Excelência - 
Classificação média de 

frequência ≥ 15 
(arredondada) 

Sucesso Pleno - 
Alunos sem módulos em 

atraso  
Percentagem 
de módulos 

em atraso (%) 

Média de 
módulos em 
atraso por 

aluno** 
Nº % * Nº %* 

Técn. de Análise Lab. 6 19% 24 77,4 0,9 3,9 

Técn. Multimédia 13 20% 41 62,1 2,8 5,1 

Técn. de Fotografia 18 33% 41 74,5 2,0 5,8 

Total  37 24% 106 69,7 2,0 5,1 

* Em função do número de alunos de cada curso                                                             Fonte: Coordenadora dos Cursos Profissionais 

** Consideraram-se apenas os alunos com módulos em atraso  

 

A percentagem de alunos com menção de excelente aumentou em todos os cursos, sendo o Técnico de 

Fotografia o que apresenta valores mais elevados. 

O sucesso pleno diminuiu em termos globais, apesar de ter aumentado nos cursos de Técnico de Análise 

Laboratorial e de Fotografia. No curso de Técnico de Multimédia o sucesso pleno diminuiu 

significativamente, tendo aumentado a percentagem de módulos em atraso, bem como a média de módulos 

em atraso por aluno.  
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Português - 41  
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Matemática - 42   
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Matemática (62) 

Agrupamento Nacional
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Português (61) 

Agrupamento Nacional

 

 

4.5. Avaliação externa 
(Fonte: Pautas de exames do ensino básico e Programa Exames Nacionais Ensino Secundário (ENES)) 

 
 

Exames nacionais - 1º ciclo 

 
 

Nos exames do 1ºciclo verifica-se um aumento da média obtida pelos alunos do agrupamento nas 

disciplinas de Português e Matemática. 

Nas duas disciplinas a percentagem de aprovação dos alunos do agrupamento também aumentou, 

mantendo-se superior aos valores nacionais.  
 
 
 

Exames nacionais - 2º ciclo 
 

 
 
 

 
 

Na disciplina de Português verifica-se uma diminuição da média, para um valor inferior ao nacional e 

contrariando a tendência nacional. A percentagem de aprovação também diminuiu para um valor inferior ao 

nacional. 

Na disciplina de Matemática aumentou a média e o diferencial relativamente aos valores nacionais. A 

percentagem de aprovação nesta disciplina é também superior ao valor nacional. 
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Exames nacionais – 3º ciclo 
 

 

 

Na disciplina de Português verifica-se uma diminuição da média, para um valor inferior ao nacional e 

contrariando a tendência nacional. A percentagem de aprovação também diminuiu para um valor inferior ao 

nacional. 

Na disciplina de Matemática diminuiu a média dos alunos do agrupamento, no entanto mantém-se 

superior ao nacional. A percentagem de aprovação também diminuiu, mas neste caso, para um valor inferior 

ao nacional. 

 

 

Exames nacionais – Ensino secundário  
 

1ª Fase - alunos internos: 672 provas realizadas 
 

 

A média de Português incluí os resultados das reapreciações dos exames. 
 

 

Na 1ª fase o agrupamento apresenta médias superiores às nacionais, em 8 disciplinas.  

Apenas em 2 disciplinas, Física e Química A e Português, a média é inferior à nacional. 
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2ª Fase - alunos internos: 248 provas realizadas 
 

 

Na 2ª fase o agrupamento apresenta médias superiores às nacionais, em 9 disciplinas.  

Apenas na disciplina de História A a média é inferior à nacional. 

 
 

Evolução das médias do agrupamento (1ª fase) nos exames nacionais de secundário 
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Em termos evolutivos, verifica-se que nas disciplinas de Economia A, Matemática A e MACS aumentou a 

média do agrupamento e o diferencial relativamente à média nacional.  

Nas disciplinas de Biologia e Geologia, História A e Geografia A, as médias seguiram a tendência nacional. 

Relativamente às disciplinas cuja média ficou abaixo da nacional, de referir que a Português a média do 

agrupamento desceu e a Física e Química A a média subiu.  
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4.6. Acesso ao ensino superior (1ª fase)  
(Fonte: Programa Exames Nacionais Ensino Secundário (ENES) 

 

  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Nº de alunos que concluiu o 
12º ano 

126 % 132 % 161 % 173 % 

Alunos que apresentaram 
candidatura 

119 94,4 95 72,0 132 82,0 155 89,6 

Alunos colocados 107 84,9 88 66,7 113 70,2 136 78,6 

Alunos colocados na 1ª 
opção 

44 34,9 46 34,8 45 28,0 44 25,4 

Opção média de colocação 2,28 
 

1,95 
 

2,27 
 

2,47 
 

A percentagem é calculada em função dos alunos que concluíram. 
 

Aumentou a percentagem de alunos que apresentou candidatura ao ensino superior, bem como a 

percentagem de alunos colocados na 1ª fase. No entanto, diminuiu a percentagem de alunos colocados na 1ª 

opção, o que fez subir a opção média de colocação.  
 

Curso / Área de colocação N.º Alunos 

Animação Cultural 1 

Arquitetura 1 

Artes e Humanidades 1 

Biologia/Bio recursos/Biotecnologia/Ciências e Engenharias Biomédicas 12 

Ciência Política / Relações internacionais 2 

Ciências da Educação / Educação básica 2 

Ciências da Informação / Comunicação / Comunicação Social / Jornalismo 4 

Ciências da Nutrição 1 

Comunicação e Design Multimédia/ Design Industrial 2 

Contabilidade/Administração 9 

Desporto 3 

Direito / Solicitadoria 9 

Economia 5 

Enfermagem 5 

Enfermagem Veterinária 1 

Engenharia Informática / Computadores / Eletrónica 15 

Engenharia Mecânica 6 

Farmácia 5 

Fisiologia Clínica 1 

Geografia 1 

Gestão 10 

História / Arqueologia / Antroplogia / Estudos Asiáticos 6 

Imagem Médica e Radioterapia 2 

Línguas 3 

Marketing / Comunicação Organizacional 4 

Medicina 7 

Outras Engenharias / Ciências de Engenharia / Reabilitação de Património 9 

Psicologia / Sociologia / Educação Social 6 

Secretariado de Direção e Administração 2 

Turismo 1 

Total 136 
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4.7. Impacto da escolaridade no percurso dos alunos 
 

Com o objetivo de conhecer um pouco mais o percurso dos alunos que concluíram o ensino secundário no 

agrupamento e que não ingressaram diretamente no ensino superior, contactamos telefonicamente todos os 

alunos que reuniam estas condições e que tinham terminado o ensino secundário em 2012/2013. 

Este procedimento permitiu ampliar a base de dados (relativa aos 4 últimos anos letivos) acerca da situação 

destes alunos um ano após o término do ensino secundário. 
 

 
 

O esforço realizado no sentido de contactar o máximo de alunos, permitiu diminuir a percentagem dos não 

contactados, devido a números de contacto desatualizados ou desligados. 

Verifica-se que a maioria dos alunos, após um ano de ter terminado o ensino regular, prosseguiu estudos e 

que 9% se encontra no mundo do trabalho. 

 

 
                  Os alunos empregados na área do curso também foram incluídos no item Empregados. 

 

 

Não foi possível contactar 3 dos 21 alunos que concluíram os cursos profissionais em 2012-2013. 

Verifica-se que a taxa de empregabilidade (após um ano de conclusão do curso) é elevada nos dois cursos, 

no entanto, no curso de Técnico de Análise Laboratorial a empregabilidade na área do curso é maior. 
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4.8. Comparação dos resultados do agrupamento com as Metas Nacionais 
2015 

                  (Fonte: Pautas /Relatórios de exames e Programa Educação 2015) 
 

O Programa Educação 2015, lançado a partir do ano letivo 2010/2011, apresenta 3 indicadores nacionais de 

qualidade educativa, com o objetivo de monitorizar os avanços nos domínios das competências básicas dos 

alunos portugueses e a redução do abandono escolar. 
 

Percentagem de aprovação em exames nacionais de Português e Matemática 
 

Prova / Exame nacional 
Resultados do 
agrupamento 

Metas Nacionais  
Ensino público 2015 

Português - 4º ano 94,7 % 95,3 % 

Matemática - 4º ano 77,6 % 92,4 % 

Português - 6º ano 72,4 % 92,0 % 

Matemática - 6º ano 72,6 % 80,1 % 

Português - 9º ano 66,8 % 74,7 % 

Matemática - 9º ano 49,0 % 54,8 % 

Português - 12º ano 67,0 % 64,4 % 

Matemática A - 12º ano 84,3 % 69,8 % 

Os resultados que atingiram a meta estão sublinhados 

 

Relativamente ao ano letivo anterior, os resultados do agrupamento afastaram-se das metas nacionais para 

2015, tendo estas sido alcançadas apenas em Português – 12º ano e Matemática - 12ºano. 
 

 

Taxa de retenção por ciclo 
 

Ciclo 
Resultados do 
agrupamento 

Metas Nacionais 
Ensino público 2015 

1º ciclo 0,0 % 2% 

2º ciclo 0,0 % 5% 

3º ciclo 0,7 % 10% 

Secundário 8,1 % 12% 

Os resultados que atingiram as metas estão sublinhados 

 

A diminuição significativa das taxas de retenção permitiu que o agrupamento atingisse e fosse bastante 

além, das metas nacionais 2015, em todos os ciclos. 
 

 

Taxa de desistência em função da idade 
 

Idade 
Resultados do 
agrupamento 

Metas Nacionais 
Ensino público 2015 

14 anos 0,0 % <1% 

15 anos 0,0 % <2% 

16 anos 0,5 % <4% 

        Os resultados que atingiram a meta estão sublinhados              (Fonte: Serviços administrativos) 

 

Tal como nos anos letivos anteriores, os valores do agrupamento relativamente à taxa de desistência para 

as três idades já ultrapassaram as metas nacionais 2015.   
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5. Grau de concretização do Projeto Educativo 
 
 

Este ano letivo foi o segundo ano de implementação do Projeto Educativo do agrupamento a vigorar até 

2016. Assim, tentou-se uma abordagem mais aprofundada do seu grau de concretização. 
 
 
 

Meta 1 - Melhorar o sucesso educativo: 

A análise do grau de concretização desta meta do Projeto Educativo baseia-se nos quadros e gráficos 

apresentados no capítulo anterior (Cap. 4- Indicadores de resultados). 
 

1.1. Obter resultados superiores às médias dos exames/provas nacionais. 
 

Em termos da avaliação externa, o agrupamento apresenta resultados melhores que os nacionais nos 

exames do 1º ciclo e nos exames de Matemática do 2º e 3º ciclo.  

Nos exames de Português do 2º e 3º ciclos, as médias e as percentagens de aprovação foram inferiores aos 

valores nacionais. 

Nos exames do secundário o agrupamento apresenta, neste ano letivo, médias superiores às nacionais em 

8 (1ªfase) ou 9 (2ªfase), das 10 disciplinas que realizaram exame. 

Comparativamente com o ano letivo anterior, e ainda ao nível de avaliação externa, continua a verificar-se 

uma melhoria global dos resultados do agrupamento. 

 

1.2. Aumentar o número de alunos com aproveitamento a todas as disciplinas. 
 

Todos os anos de escolaridade continuam a apresentar uma taxa de aprovação superior aos valores 

nacionais, verificando-se, também em todos os anos, o aumento destas taxas, relativamente ao ano anterior. 

Quanto ao sucesso pleno, ou seja aprovação em todas as disciplinas, verifica-se que este aumentou 

globalmente, embora tenha diminuído no 5º, 7º e 10º anos.  

No ensino profissional diminuiu o sucesso pleno, em resultado da diminuição verificada no Curso Técnico 

Multimédia. 

 

1.3. Aumentar o número de alunos no quadro de excelência e de valor. 
 

Quanto ao quadro de excelência, constata-se que o número de alunos que preenche os requisitos para dele 

fazerem parte aumentou em todos os anos de escolaridade, com exceção do 8º e 10º anos. Relativamente ao 

ano anterior, o quadro de excelência passou de 85, para 132 alunos, no ensino regular. 

No ensino profissional, a percentagem de alunos abrangidos pelo critério de excelência aumentou em 

todos os cursos. 

 

 

Meta 2 - Incentivar a cooperação entre docentes: 

2.1. Aumentar o número de aulas partilhadas/observadas por pares. 

 
Verificou-se a observação de aulas por pares, no grupo de Educação Física, envolvendo o grupo de estágio 

respetivo. Foi também registado, pontualmente, a observação de aulas por pares nos Departamentos de 

Ciências Experimentais e de Ciências Sociais e Humanas. 
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2.2. Aumentar o tempo para partilha e articulação pedagógica. 

 

A partilha e a articulação pedagógica foi desenvolvida nomeadamente pela implementação de assessorias 

pedagógicas, que consistem em ter em simultâneo o professor da turma e um segundo professor do mesmo 

grupo disciplinar.  

Esta medida de intervenção foi aplicada nas disciplinas de Português e Matemática, nas turmas com mais 

dificuldades, tendo sido envolvidos 6 professores e utilizadas 19 horas semanais.  
 
 
 

Equipas/ Comissões com tempo comum de trabalho semanal 
 

Equipas/Estruturas 
Trabalho em comum semanal 

Nº de docentes 
abrangidos 

Nº semanal de tempos 
em comum (50’) 

Autoavaliação 5 5 

Projeto Educação para a Saúde (PES) 2 1 

Plano Anual de Atividades (PAA) 3 2 

Comissão de Disciplina e Gestão de Conflitos 2 1 
 

O tempo comum para trabalho de várias equipas / comissões, bem como o número de docentes abrangidos 

por esta medida manteve-se com poucas alterações, comparativamente com o ano letivo anterior. 

 

 

Em virtude de, formalmente, não se verificar a marcação nos horários dos docentes, de tempo comum para 

trabalho colaborativo entre professores do mesmo ano de escolaridade e/ou do mesmo grupo disciplinar, 

mas esta partilha ser incentivada pela escola e efetivamente realizada pelos docentes, procedeu-se a um 

levantamento mais aprofundado destes dados.  

Assim, efetuou-se uma recolha de informação sobre o trabalho colaborativo realizado em cada um dos três 

períodos, por grupo/departamento disciplinar, através de uma grelha que foi preenchida por cada um dos 

grupos disciplinares. 

Foi considerado como trabalho colaborativo, a elaboração conjunta de planificações; planificação conjunta 

de aulas e/ou preparação de materiais e preparação conjunta de instrumento de avaliação, tendo sido 

analisadas apenas as disciplinas que no mesmo ano de escolaridade foram lecionadas por dois ou mais 

docentes.  

Os dados indicados por cada representante de grupo disciplinar foram quantificados tendo em conta o 

número de docentes envolvidos no trabalho colaborativo e a sua frequência. Assim, eram atribuídos 6 

pontos - todos os docentes/sempre; 4 pontos- alguns/sempre ou todos/às vezes; 2 pontos- alguns/às vezes e 

0- nunca. 

O valor global para cada disciplina, por ciclo, resulta do cálculo percentual, entre o somatório da pontuação 

atribuída para cada item, em cada ano de escolaridade, e o respetivo máximo. 

Os resultados estão apresentados por ciclo e, dentro destes, por departamento curricular, sob a forma de 

intervalo percentual  entre valores máximos e mínimos, observados nas diferentes disciplinas que integram o 

departamento. 
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Quadros resumo do trabalho colaborativo 
 

1º e 2º CICLOS  

Grupo  
disciplinar 

Disciplinas Grau de trabalho colaborativo (%) 

110 - 86 - 100 

220 Português/Inglês/ História 78 - 89 

230 Matemática/ Ciências Naturais 100 

620 Ed. Física 56 - 67 

 

3º CICLO / SECUNDÁRIO  

Departamento 
Curricular 

Grupo disciplinar 
Grau de trabalho colaborativo (%) 

3º ciclo Secundário 

Línguas 
Português 
Inglês 

56 - 89 56 - 89 

Ciências Sociais e 
Humanas 

História 
Filosofia 
Geografia 
Economia 

48 - 89 52 - 100 

Matemática e 
Informática 

Matemática 
Informática 

85 - 100 82 - 100 

Ciências 
Experimentais 

Física e Química 
Biologia 

63 - 78 70 - 100 

Expressões, Artes e 
Tecnologia 

Ed. Física 
EVT (só no 3º ciclo) 

56 - 78 56 - 67 

 

A registar as dificuldades sentidas pela equipa de autoavaliação na elaboração da grelha para recolha desta 

informação, bem como na organização dos dados. Por outro lado, verificou-se, em algumas situações, 

alguma falta de rigor nos dados fornecidos pelos grupos, razão pela qual se optou por apresentar os 

resultados em intervalos de percentagem por departamento. 

Em termos gerais, verifica-se que no agrupamento o trabalho de partilha e colaboração com os pares, na 

preparação das atividades letivas, é significativo, ainda que não existam tempos comuns, no horário, 

destinados a esse fim.   

 
 

Meta 3 - Promover o ambiente relacional:  

(Fonte: Relatório da Comissão de Disciplina e Gestão de Conflitos e da Direção) 
 

3.1. Aumentar a supervisão comportamental. 
 

No que diz respeito à supervisão comportamental, esta foi concretizada através das assessorias 

comportamentais, que consistem em ter na sala de aula o professor da turma e um segundo professor, não 

sendo obrigatoriamente um professor da mesma área disciplinar.  

Esta medida de intervenção envolveu 10 docentes, tendo sido atingidos 21 tempos semanais, o que indica 

uma diminuição relativamente ao ano letivo anterior. 
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3.2. Diminuir o número de ocorrências disciplinares. 
 

Ações de intervenção 
 

 Distribuição, por todos os alunos, de um guia com informações úteis, com os direitos e 

deveres e regras de caráter disciplinar; 

 Reunião do diretor de turma com os seus alunos do 5º ano para enfatização das regras do 

agrupamento, visita à escola, informação e experimentação sobre o funcionamento dos 

serviços da escola e exploração do guia do aluno; 

 Apresentação de todos os professores do 5º ano às respetivas turmas, em momento anterior 

ao início das aulas; 

 Receção pelos diretores de turma de todos os alunos do 7º e 10º anos (início de ciclo) para 

sessão de boas vindas e exploração do guia do aluno, antes do início das atividades letivas; 

 Reunião do diretor com delegados e subdelegados de turma; 

 Reunião do diretor com os alunos de idade igual ou superior a 18 anos; 

 Palestras dirigidas aos alunos sobre Internet Segura e Bullying; 

 Disciplina de oferta complementar: Educação para a Cidadania, no ensino básico, lecionada 

pelos diretores de turma.  
 

 

Ocorrências disciplinares 
 

Número de ocorrências disciplinares por ciclo e período 
 

 
 
 

Tal como nos anos letivos anteriores, os valores mais elevados, em termos de número de ocorrências, 

verificam-se no 3.º ciclo.  

Ao contrário dos anos letivos anteriores, registou-se um aumento do número de ocorrências, do 2º para o 

3º período, em todos os ciclos.  

Relativamente ao 1º ciclo, e ao contrário do ano anterior, não existem registos de ocorrências. Esta 

situação está relacionada o facto das situações disciplinares serem resolvidas com o professor titular de 

turma e/ou coordenador de estabelecimento, sem a formalização escrita da ocorrência. 

Assim, terão de ser definidos os critérios de formalização dos registos, de forma a viabilizar o conhecimento 

efetivo desta problemática neste nível de ensino. 
 

 

Segundo a Comissão de Disciplina e Gestão de Conflitos, a caracterização das ocorrências, quanto ao local e 

tipo, é a seguinte: 
 

 2º Ciclo: ocorrem fora da sala de aula e devem-se a agressões físicas entre pares; 
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(desobediência e falta de respeito) com o professor e é também significativo o mau comportamento 

entre pares. 
 

Evolução do número de ocorrências disciplinares e do número de alunos envolvidos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

O número de ocorrências disciplinares, bem como o número de alunos envolvidos tem vindo a diminuir 

significativamente ao longo dos últimos anos letivos, em todos os ciclos. 
 

 

Medidas corretivas aplicadas pela Comissão de Disciplina e Gestão de Conflitos / Direção 
 

 Realização de tarefas/atividades de integração na escola: 106 situações 

 Mudança de turma: 2 

 

Medidas disciplinares sancionatórias  
 

 4 Suspensões da escola por dois dias 

 4 Suspensões da escola por três dias 
 

Relativamente ao ano anterior diminuiu a duração das suspensões aplicadas, bem como o número de 

alunos que foi sujeito a medidas disciplinares sancionatórias. 
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Meta 4 - Melhorar a eficácia do serviço educativo: 

 

4.1. Aumentar o grau de satisfação na qualidade do atendimento. 
 

Ações gerais do agrupamento 
                      (Fonte: Relatório da Direção) 

 

o Reunião geral da Direção com todos os docentes do agrupamento - início do ano letivo e do 2º 

período; 

o Reunião do diretor com os coordenadores de diretores de turma; 

o Reunião do diretor com os coordenadores de estabelecimento; 

o Reunião do diretor com os assistentes operacionais do agrupamento; 

o Reunião do diretor com os assistentes técnicos do agrupamento; 

o Reunião do diretor com os delegados e subdelegados de turma; 

o Reunião do diretor com os assistentes operacionais do agrupamento; 

o Reunião do diretor com os assistentes técnicos do agrupamento; 

o Reunião mensal do diretor com a Associação de Pais da EBSOJ; 

o Reunião dos coordenadores de direção de turma com os diretores de turma, por ciclo; 

o Reunião geral de professores, assistentes operacionais e assistentes técnicos - informações sobre o 

plano de segurança, procedimento de atuação e evacuação;  

o Distribuição pelos diretores de turma de informação relevante sobre o plano de segurança para ser 

abordado com a turma antes do exercício de simulacro; 

o Imposição do uso do cartão do aluno por “operação STOP” à entrada, durante duas semanas 

consecutivas; 

o Imposição de pontualidade por implementação de um rigoroso controlo de entrada dos alunos na 

escola, no 1º tempo da manhã e na sala de aula durante os outros tempos; 

o Recolha de manuais escolares usados; 

o Eleição da Associação de estudantes. 
 

Formação contínua 
 

Ações de formação propostas/realizadas no agrupamento e frequência 
 

Tipo de 
ação 

Tema da ação Público-alvo 
Nº de 

participantes 
Duração 
(Horas) 

N
ão

 c
re

d
it

ad
as

 

Plataforma Moodle Docentes 0 1,5 

Inovar Docentes 2 1,5 

T-Professor Docentes 4 1,5 

Folha de cálculo (excel) Docentes 0 1,5 

Pordata Docentes 3 1,5 

Iniciação aos computadores, Internet, 
Email 

Assistentes 
operacionais 

11 9 

Processador de texto (Word) e folha de 
cálculo (Excel) 

Assistentes 
operacionais 

9 9 

POCE_2-POC - Educação Assistentes técnicos 1 12 

Creditadas 
Programa e Metas Curriculares de 
Português 

Docentes secundário 15 25 

 

Constata-se uma redução significativa nas ações propostas / realizadas, mantendo-se uma reduzida 

participação nas ações proporcionadas pelo grupo de Informática. 

Registe-se ainda a ausência de um levantamento formal das necessidades de formação dos diferentes 

grupos disciplinares, no início de cada ano letivo. 



Relatório de autoavaliação 2014-2015 

 

46  Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior 

 

4.2. Aumentar as interações entre os encarregados de educação e a escola 
 

Ações gerais do agrupamento 
                      (Fonte: Relatório da Direção) 

 

 Reunião da Direção com encarregados de educação dos alunos do 1.º ciclo (1ºano) e Pré-escolar 

para sessão de boas vindas; 

 Reunião da Direção com todas as turmas do 5º ano e respetivos encarregados de educação para 

sessão de boas vindas e divulgação e explicitação das regras de funcionamento do agrupamento; 

 Reunião da Direção com encarregados de educação de todos os níveis de ensino para enfatização 

das regras de funcionamento do agrupamento; 

 Reunião dos diretores de turma/ professores titulares de turma ou grupo com os encarregados de 

educação, no início do ano letivo; 

 Reunião de todos os Conselhos de Turma, com a presença dos representantes dos encarregados 

educação e delegados de turma, no início do ano letivo; 

 

Contactos com os encarregados de educação 
 

Presenças dos encarregados de educação (EE) nas reuniões com os diretores  

de turma/docentes titulares de turma ou grupo 
 

Ciclo /Reuniões 
Início 

1º Período 
Entrega aval. 

1ºP 
Entrega aval. 

2ºP 
Entrega aval. 

3ºP 

Pré-escolar 74,4% 57,8% 63,6% 72,7% 

1
º 

ci
cl

o
 

1º ano 86,0% 84,0% 86,0% 93,0% 

2º ano 53,0% 89,0% 81,0% 99,0% 

3º ano 44,0% 85,0% 89,0% 92,0% 

4º ano 33,0% 87,0% 89,0% 100,0% 

 1º ciclo 53,0% 86,0% 86,0% 96,0% 

2
º 

ci
cl

o
  5º ano 84,1% 82,7% 90,0% 93,1% 

6º ano 71,9% 72,7% 83,4% 92,6% 

 2º ciclo 78,2% 77,9% 86,9% 92,9% 

3
º 

ci
cl

o
 7º ano 69,0% 83,0% 85,0% 92,0% 

8º ano 78,0% 82,0% 82,0% 86,0% 

9º ano 76,0% 83,0% 83,0% 89,0% 

 3º ciclo 74,0% 83,0% 84,0% 89,0% 

Se
cu

n
d

ár
io

 10º ano 79,0% 82,0% 83,0% 87,0% 

11º ano 69,0% 81,0% 86,0% 81,0% 

12º ano 65,0% 76,0% 77,0% 74,0% 

 Secundário 70,0% 79,0% 80,0% 80,0% 

P
ro

fi
ss

io
n

ai
s 10º ano 78,3% 64,4% 50,0% 59,1% 

11º ano 57,1% 62,0% 71,7% 64,4% 

12º ano 65,2% 66,7% 73,8% 87,3% 

 Profissionais 66,1% 64,6% 66,5% 72,4% 

                                                                                                                (Fonte: coordenadores de D.T. e de Cursos Profissionais) 
 

Apesar de, em termos gerais, se constatar um ligeiro aumento na percentagem dos encarregados de 

educação presentes nas reuniões, no 1º ciclo regista-se uma diminuição em todas as reuniões realizadas. 
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Atividades envolvendo encarregados de educação  
 

Número de atividades  

1º período 2º período 3º período Total 

14 6 28 48 

 

Relativamente ao ano letivo anterior, aumentou significativamente o número de atividades que contaram 

com o envolvimento dos encarregados de educação. 

 

4.3. Aumentar as interações entre a escola e a comunidade social, cultural e científica 
 

Atividades e comunidade educativa 
 

Número de atividades incluídas no Plano Educativo Municipal 
(PEM) 

1º período 2º período 3º período Total 

7 10 19 36 

 

Relativamente ao ano letivo anterior, aumentou significativamente o número de atividades do 

agrupamento incluídas no Plano Educativo Municipal.  

Pela forte componente de participação comunitária, salientamos algumas atividades / eventos em que o 

agrupamento participa ou realiza:  
 

 XV Sarau Gimnodesportivo – 750 participantes, 2400 espetadores. 

 Dia das Ciências – 294 participantes. 

 Semana da Leitura – 1028 participantes. 

 Mostra Cultural e Gastronómica (Dia de S. Martinho) – 1399 participantes. 

 Natal Desce à Rua – 547 participantes. 

 Carnaval das Escolas – 200 participantes. 

 Marchas de S. João – 343 participantes. 

 Festival de Teatro – 49 participantes e 1074 espetadores 
 

 

 

Em termos de reconhecimento pela comunidade destacamos:  
 

 Jardim de Infância das Travessas - 1º lugar (categoria vídeo) e 3º lugar (categoria áudio) no 

Concurso Podcast- “Conta-me uma história”, com o apoio dos alunos do Curso Profissional de 

Técnico de Multimédia, iniciativa promovida pelo Ministério da Educação e Ciência; 

 Escola Básica do Espadanal- Menção honrosa no concurso “Comunicar em segurança”, promovido 

pela Portugal Telecom; 

 Escola Básica e Secundária - venceu a sessão distrital, representando o distrito na sessão nacional, 

do “Parlamento dos Jovens - Secundário”, promovido pela Assembleia da República e pelo IPJ; 

 Escola Básica e Secundária – 6ª posição nacional, no concurso de Matemática “Mat12”, promovido 

pela Universidade de Aveiro; 

 Escola Básica e Secundária - 1º prémio no concurso escolar “Cientistas e Artistas”, promovido pela 

Texas Instruments Portugal, em parceria com a Casa das Ciências; 

 Agrupamento Oliveira Júnior - 1º e 3º lugar no projeto europeu “Luzes para a cidadania global”, 

coordenado pela Fundação Iberoamericana para a Educação, Ciência e Cultura. 
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Protocolos e parcerias 
(Fonte: Direção, PAA e coordenadora dos Cursos Profissionais)) 

 

Empresas/ Entidades que estabeleceram parcerias/protocolos com o agrupamento 
 

 

 Academia de Música de S. João da Madeira 

 Agência nacional Erasmus+, Educação e 

formação 

 Associação Desportiva Sanjoanense (ADS) 

 Associações de Pais do AEOJ 

 Biblioteca Municipal de S. João da Madeira 

 Bombeiros Voluntários de S. João da Madeira 

 Cafetaria e Padaria Flor do Parque 

 Câmara Municipal de S. João da Madeira 

 Centro de Formação das Terras de Santa 

Maria 

 Centro de Saúde de S. João da Madeira 

 Cerci de S. João da Madeira 

 Cooperativa para Educação e Reabilitação de 

Crianças Inadaptadas de Sta. M. da Feira 

 Escola de Dança Ana Luísa Mendonça 

 

 Escola Inglesa 

 Escola Secundária Serafim Leite 

 Escola Superior de Educação de Coimbra 

 Faculdade de Desporto (Univ. Porto) 

 Fundação Manuel Leão  

 Gimnofísico 

 Ginasiano -escola de dança 

 Instituto Português da Juventude 

 Junta de Freguesia de S. João da Madeira 

 Parque Escolar 

 Polícia de Segurança Pública (PSP) 

 PT Comunicações, S.A. 

 Twin Group - Education, Training and 

Career Development 

 Universiteit Gent 

 
 

Empresas/ Entidades que estabeleceram protocolos com o agrupamento no âmbito dos Cursos 
Profissionais e Curso Vocacional 

 
 

Empresa Localidade 

 

Empresa Localidade 

A Voz de Azeméis Oliveira de 
Azeméis Copotextil Portugal S. João da 

Madeira 

CTC – Centro Tecnológico do 
Calçado de Portuga 

S. João da 
Madeira 

Flexipol Espumas Sintéticas 
S.A. 

S. João da 
Madeira 

Hermilton – Etiquetas e artes 
gráficas, Lda Arrifana Foto David Marques Vale de Cambra 

Apronet – Soluções Empresariais  S. João da 
Madeira 

Fromageries Bel Portugal 
S.A.  Vale de Cambra 

Screen In Lda S. João de Ver Centro Médico da Praça S. João da 
Madeira 

Alpim XXL Pigeiros FotoPina Vale de Cambra 

Alumínios Celar Cesar CIPADE – colas e adesivos S. João da 
Madeira 

Centro de Cópias da Feira S. Maria da Feira GESTAMP Pindelo 

Dapigraf – Artes gráficas Cesar Easy Software S. João da 
Madeira 

DEZAINE  S. João da 
Madeira 

Go Fox – Tecnologias de 
Informação 

S. João da 
Madeira 

Easycópia S. João da 
Madeira 

Inforádio Comunicação 
Social S.A. 

S. João da 
Madeira 
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Empresa Localidade  Empresa Localidade 

Estúdio Zig Zag César 
 Carlos Santos Fotografia e 

Video 
S. João da 
Madeira 

Minimalphoto - Unipessoal Lda S. João da 
Madeira 

Estúdio Fotográfico 
Almeida  Ovar 

Estúdio Filipe Santos Lourosa Hélio & Vitor Design 
S. João da 
Madeira 

Correio de Azeméis – 
Globinóplia, Unipessoal Lda 

Oliveira de 
Azeméis Olhoshot  Ovar 

Olhares - Fotografia de Estúdio S. João da 
Madeira O Regional  S. João da 

Madeira 

Foto Nogueirense - Fotografia 
digital Unipessoal Lda 

Oliveira de 
Azeméis A.Henriques S. João da 

Madeira 

IDEPA etiquetas e passamanarias São João da 
Madeira 

Heliotêxtil,etiquetas e 
passamanarias S.A. 

São João da 
Madeira 

Joaquim Isidro-Eletrozincagem 
Unipessoal, Lda 

Pindelo Humberto Barbosa, Lda S. Maria da Feira 

Rogério Leal e Filhos, S.A. Arrifana Imago Publicidade 
Macieira de 

Sarnes 
Tintas Neuce-Indústria de tintas, 
S.A. Romariz 

Informédia, Rádio e 
Televisão 

S. João da 
Madeira 

FAPCOA 
Oliveira de 

Azeméis 
JP Supersoles Castelo de Paiva 

Fazarte – publicidade, Lda Vale de Cambra 
Junta de Freguesia de 
S.J.M 

S. João da 
Madeira 

FeiraFilme S. Maria da Feira Lactogal 
Oliveira de 

Azeméis 

M. Sousa Fotografia Arrifana 
 

Printzonedigital 
S. João da 
Madeira 

Megastore Olmar 
S. João da 
Madeira 

 
Recor Arrifana 

MHCdesign 
S. João da 
Madeira 

 
Silampos Cesar 

Onspot 
S. João da 
Madeira 

 
Trecar 

S. João da 
Madeira 

OTBOX – Creative Design 
S. João da 
Madeira 

 
Trilho 

S. João da 
Madeira 

Printnahora 
S. João da 
Madeira 

 
Vítor Neves Corga de Lobão 

 

Aumentou significativamente o número de entidades que estabeleceram protocolos no âmbito dos cursos 

profissionais, tendo também sido ampliada a área de localização destas entidades. 

 
 

Programas internacionais 
(Fonte: Direção e coordenadora dos Cursos Profissionais) 

 

 Programa de aprendizagem ao longo da vida (Proalv) 

 COMENIUS – Mobilidades Individuais para Pessoal Educativo.  

Três professores da Escola Básica e Secundária integraram uma delegação de professores e técnicos de S. 

João da Madeira que se deslocou à cidade de Dinant (Bélgica), no âmbito da parceria transnacional 

estabelecida entre estas duas cidades.  

O objetivo desta delegação foi conhecer a realidade educativa de Dinant, no sentido de desenvolver 

programas de educação para o empreendedorismo, a serem implementados no ensino profissional. 
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 ERASMUS + “Mudar vidas, abrir horizontes” - Educação e Formação Profissional - Ação Chave I - 

Mobilidade para Fins de Aprendizagem 

Este programa visa dotar os cidadãos europeus de formação, competências e criatividade, necessárias aos 

desafios da sociedade atual, tendo englobado duas vertentes: a mobilidade docente e discente. 
 

A mobilidade docente decorreu em Londres, com a duração de cinco dias e envolveu 8 docentes que 

integravam, na sua maioria, o quadro do agrupamento, desempenhando funções de coordenação e 

supervisão educativa, de gestão administrativa e escolar. 

Aos docentes foi-lhes proporcionado o contacto com empresas e instituições de ensino de Inglaterra, 

possibilitando a preparação e otimização da mobilidade dos discentes e potenciando o desenvolvimento das 

competências profissionais dos docentes, quer em termos de práticas pedagógicas quer em termos de 

coordenação educativa, gestão administrativa e direção de escolas, numa perspetiva de dimensão europeia 

da Educação.  
 

A mobilidade discente envolveu 22 alunos dos três cursos profissionais da escola que, após um processo de 

candidatura e seleção, estagiaram durante trinta dias, entre setembro e outubro, em empresas de Inglaterra 

e Bélgica.  

Este programa visa permitir aos jovens experiências profissionais e humanas enriquecedoras, promovendo 

a adaptação a novas situações e estimulando a criatividade, a autonomia, a responsabilidade e a 

competitividade, aumentando assim as suas competências e empregabilidade. 
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6. Plano Gradual de Melhoria 
 

 

Tal como em anos letivos anteriores, foi elaborado um Plano Gradual de Melhoria para o ano letivo de 

2014-2015, de forma a sistematizar as estratégias de atuação perante necessidades de melhoria, apontadas 

pela Equipa de Autoavaliação, Conselho Pedagógico, Direção e Comissão de Disciplina e Gestão de Conflitos. 

O documento foi divulgado na comunidade escolar, através de departamentos e grupos disciplinares e foi 

objeto de uma monitorização preliminar, a meio do ano letivo, e de uma avaliação final. 

Apresenta-se de seguida um resumo da avaliação final da implementação das medidas do Plano Gradual de 

Melhoria, de acordo com as diferentes áreas nele definidas: 
 

1. Cantina 

Meta - Aumentar significativamente o número de alunos que levam e comem a refeição completa. 

 Resultados: Verificou-se um maior consumo de vegetais (sopa e/ou saladas) e de fruta. 

Todas as ações previstas no plano de melhoria foram implementadas. Para além dessas ações, registe-se a 

intervenção de uma nutricionista, que dinamizou sessões sobre alimentação saudável e equilibrada junto de 

todas as turmas do 5º ano de escolaridade. 
 

2. Resultados escolares 
Meta -Diminuir a taxa de retenção 

 Resultados: As taxas de retenção desceram nos seguintes anos de escolaridade; 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 

10º, 11º e 12º ano. 

As taxas de retenção mantiveram-se nulas no 1º, 4º e 5º ano de escolaridade.  

Todas as ações previstas no plano de melhoria foram implementadas. 
 

Meta - Aumentar a taxa de sucesso às disciplinas de Português e Matemática 

 Resultados: A taxa de sucesso (classificação positiva de frequência no 3º período), na disciplina de 

Português diminuiu no 7º, 11º e 12º ano de escolaridade, tendo aumentado nos outros anos. 

Na disciplina de Matemática, a taxa de sucesso diminuiu no 1º, 5º, 7º e 12º anos de escolaridade, 

tendo aumentado nos restantes. 

Todas as ações previstas no plano de melhoria foram implementadas. 
 

Meta -Melhorar as médias nos exames nacionais, mantendo-as superiores às nacionais. 

 Resultados: Nos exames do 1º ciclo, as disciplinas de Português e Matemática cumpriram 

integralmente esta meta. 

Nos exames do 2º ciclo, na disciplina de Matemática cumpriu-se integralmente a meta; na disciplina 

de Português a média desceu, em contraciclo com a tendência nacional, para valores inferiores ao 

nacional. 

Nos exames do 3º ciclo, apesar de as médias terem descido na disciplina de Português e Matemática, 

nesta última mantém-se acima da nacional.  

Nos exames do secundário – 1ª Fase, as disciplinas de Economia A, História A, Matemática A e MACS 

cumpriram integralmente esta meta.  

As disciplinas de Biologia e Geologia, Filosofia, Geografia A e Literatura Portuguesa tiveram médias 

superiores às nacionais. Duas disciplinas tiveram médias abaixo da nacional, Física e Química A (0,1) 

e Português (0,3). 

Todas as ações previstas no plano de melhoria foram implementadas. 
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3. Reflexão sobre os resultados escolares 
Meta -Aprofundar a reflexão sobre os fatores explicativos dos resultados 

 Resultados: Dificuldades na organização, implementação e realização de práticas de reflexão ao nível 

dos grupos disciplinares para análise dos resultados escolares finais 

As ações previstas no plano de melhoria foram implementadas. Para além destas ações foi elaborado, no 

final do ano letivo, um guião de reflexão para utilizar pelos diferentes grupos disciplinares, de forma a 

promover as práticas de reflexão. 
 

4. Supervisão da prática letiva 
Meta - Melhorar as práticas letivas 

 Resultados: Dificuldades na implementação das ações planificadas 

Foram realizadas as assessorias pedagógicas previstas no plano de melhoria. No entanto, a prática de 

observação por pares apenas se realizou no grupo de Educação Física, envolvendo o grupo de estágio, e 

muito pontualmente nos Departamentos de Ciências Experimentais e Ciências Sociais e Humanas. 
 

5. Direção de turma 
Meta - Melhorar os procedimentos relativos ao cargo de D.T. 

 Resultados: Dificuldades em alguns procedimentos do D.T., controlo do registo de pontualidade e 

ocorrências no Tprofessor. 

As ações previstas no plano de melhoria foram implementadas. 
 

6. Disciplina 
Meta - Melhorar as condições de aprendizagem dentro da sala de aula. 

 Resultados: Dificuldades em alguns procedimentos do D.T., controlo do registo de pontualidade e 

ocorrências no Tprofessor. 

As ações previstas no plano de melhoria foram implementadas. No entanto, a “Sala OJ” não atingiu os 

objetivos desejados. 
 

 

 

Globalmente, podemos afirmar que a taxa de implementação das medidas definidas neste plano gradual de 

melhoria foi significativa, tendo sido atingida a maioria das metas estabelecidas.  

Foi sugerido que, no próximo plano de melhoria, sejam apontados indicadores relativamente a algumas das 

metas, de forma a facilitar a avaliação da consecução das mesmas. 
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7. Outras ações da equipa de autoavaliação 
 
 
 
 

No âmbito do desenvolvimento de processos de autoavaliação em diferentes órgãos / estruturas do 

agrupamento, a equipa de autoavaliação continuou a disponibilizar mini-inquéritos aos docentes, a fim de 

conhecerem a opinião dos seus alunos relativamente a variados aspetos da sua atividade e do 

funcionamento das aulas.  

Estes inquéritos, com caráter anónimo, permitiam que os alunos se posicionassem opinativamente, 

utilizando uma escala de concordância entre 1 (Discordância total) e 4 (Concordância total). 

Os inquéritos foram enviados a todos os docentes da escola sede, próximo do final do ano letivo, 

juntamente com indicações para a sua aplicação. Esta foi facultativa e a análise dos resultados foi realizada 

pelo próprio docente, uma vez que o objetivo era dar-lhes instrumentos para a sua autorreflexão, tendo em 

vista o seu desenvolvimento humano e aperfeiçoamento profissional. 

No entanto, no sentido de a própria equipa perceber o grau de utilização dos inquéritos e a opinião sobre 

os mesmos, foi solicitado a cada docente que comunicasse a sua eventual aplicação e opinião. 

Cerca de 12% dos docentes da escola sede reportaram a utilização destes inquéritos nas suas turmas, 

comunicando uma opinião positiva relativamente aos mesmos. 

 

Outra das atividades registadas no plano de ação da equipa de autoavaliação visava a melhoria do próprio 

processo de autoavaliação. Com este objetivo promoveu-se a realização de uma reunião com os 

representantes das equipas de autoavaliação dos outros agrupamentos existentes em S. João da Madeira - 

Serafim Leite e João da Silva Correia - a qual se concretizou em dezembro. 

Esta reunião foi enriquecedora, possibilitando a partilha de experiências entre as diferentes equipas. Uma 

nova reunião foi proposta, mas até ao momento ainda não foi realizada. 
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8. Considerações finais 
 
 
 

Com os dados recolhidos pela equipa de autoavaliação e a sua análise, esperamos ter contribuído para uma 

reflexão crítica sobre o agrupamento, a sua estrutura organizativa, os seus modelos operacionais, as suas 

práticas, visando sempre a melhoria contínua. 
 

 

Assim, considerando: 
 

Pontos fortes – atributos/ resultados da organização que ajudam a alcançar os seus objetivos;  

Pontos a melhorar – atributos/resultados da organização que dificultam o cumprimento dos seus 

objetivos;  

Oportunidades – condições ou possibilidades externas à organização que poderão favorecer o 

cumprimento dos seus objetivos;  

Constrangimentos – condições ou possibilidades externas à organização que poderão ameaçar o 

cumprimento dos seus objetivos.  

 

Em jeito de síntese, apresentamos, de acordo com a ordem com que foram abordados neste relatório, uma 

seleção de alguns aspetos diagnosticados no agrupamento: 

 

 

 

Pontos fortes: 

 Elevada frequência das atividades da componente de apoio à família (pré-escolar) e de 

enriquecimento curricular (1ºciclo); 

 Aumento do número de atividades realizadas e integradas no âmbito da Educação para a Cidadania e 

da Educação para a Saúde; 

 Ação das bibliotecas escolares do agrupamento; 

 Implementação de estratégias diversificadas de apoio educativo; 

 Sucesso pleno do apoio educativo, no 1º ciclo; 

 Apoio prestado pelo Gabinete de Psicologia; 

 Resposta educativa para os alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente; 

 Opinião dos encarregados de educação sobre a Escola (Resultados comparativos do programa AVES) 

 Aumento generalizado das taxas de aprovação; 

 Taxas de aprovação superiores aos valores nacionais para todos os anos de escolaridade;  

 Taxas de aprovação de 100%, nos 1º e 2º ciclos; 

 Valor residual ou nulo da taxa de desistência; 

 Aumento da taxa de Excelência dos alunos, em todos os ciclos; 

 Aumento da percentagem de alunos com sucesso pleno em todos os ciclos (ensino regular); 

 Melhoria das médias de exame no 1º ciclo (Português e Matemática) e 2º ciclo (Matemática), 

mantendo-se superiores aos valores nacionais; 
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 Melhoria das médias de exame do ensino secundário (1ªfase), nas disciplinas de Economia A, 

Matemática A e MACS, em termos absolutos e relativos (comparando com a média nacional);  

 Taxa de 30% de empregabilidade, na área do curso, do Curso Profissional de Técnico de Análise 

Laboratorial (após um ano de conclusão); 

 Cumprimento das metas nacionais, indicadas pelo Programa Educação 2015, relativamente a dois 

dos indicadores de qualidade educativa: Taxa de retenção por ciclo e Taxa de desistência em função 

da idade; 

 Significativo trabalho de partilha e colaboração entre os docentes, na preparação das atividades 

letivas, ainda que não existam tempos comuns, no horário, destinados a esse fim; 

 Redução significativa das ocorrências disciplinares e do número de alunos envolvidos, nos últimos 

quatro anos letivos; 

 Elevada percentagem de presenças de pais/ encarregados de educação nas reuniões com os titulares 

/ diretores de turma; 

 Aumento da participação dos encarregados de educação e associações de pais nas atividades do 

agrupamento; 

 Diversidade de atividades realizadas em conjugação com a comunidade educativa; 

 Reconhecimento pela comunidade do mérito de alguns dos projetos do agrupamento; 

 Diversidade de parcerias e protocolos estabelecidos com diferentes entidades; 

 Desenvolvimento de projetos internacionais; 

 Elevada taxa de implementação e consecução das medidas definidas no Plano Gradual de Melhoria. 

 

 

 

Pontos a melhorar: 

 Pouca diversificação da oferta de atividades lúdicas -Clubes - na escola sede; 

 Opinião dos alunos sobre a Escola (Resultado comparativos do programa AVES); 

 Opinião dos docentes sobre o Clima de Escola (Resultado comparativos do programa AVES); 

 Opinião dos não docentes sobre o Clima de Escola (Resultado comparativos do programa AVES); 

 Taxas de abandono dos cursos profissionais; 

 Médias nos exames de Português do 2º e 3º ciclos (inferiores às médias nacionais); 

 Médias de exame do ensino secundário (1ª fase) a Física e Química A e a Português (inferiores às 

médias nacionais); 

 Percentagem de alunos colocados na 1ª opção do curso superior; 

 Afastamento das metas nacionais, indicadas pelo Programa Educação 2015, relativamente a um dos 
indicadores de qualidade educativa: Percentagem de aprovação em exames nacionais de Português e 
Matemática; 

 Número de aulas partilhadas / observadas por pares; 

 Marcação formal de tempo comum de trabalho de partilha e articulação pedagógica entre docentes 

do mesmo grupo disciplinar; 

 Utilização de uma prática sistematizada de registo de ocorrências disciplinares no 1º ciclo; 

 Levantamento formal das necessidades de formação dos diferentes grupos disciplinares; 

 Implementação e realização de práticas de reflexão sobre os resultados escolares finais e de 

formalização das medidas a desenvolver.  
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Constrangimentos  

 Redução do número de profissionais não docentes; 

 Redução do número de cursos profissionais. 

 

 

 

Oportunidades 

 Melhoria das habilitações académicas dos pais/encarregados de educação; 

 Melhoria das condições socioeconómicas dos pais;  

 Qualidade das instalações e equipamento escolar. 

 

 

 

 

 

S. João da Madeira, 23 de outubro de 2015 

 

Pel’ Equipa de Autoavaliação 

Rosabela Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em 30 de outubro de 2015 

na Reunião da Equipa de Autoavaliação 
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9. Anexos 
 

ANEXO A1 -                                     Perspetiva dos docentes relativamente ao do clima de escola 

Na tabela seguinte são apresentados os resultados da escola para os diferentes itens, de cada uma das 8 variáveis 
analisadas, em comparação com a totalidade de escolas do AVES 
 

Variáveis / Itens 
Ano letivo 2014/2015 

Valores acima da média 
do total de escolas 

Valores abaixo da média 
do total de escolas 

Recursos  
 

Locais destinados às atividades letivas adequados X   

Escola dispõe dos recursos docentes adequados X   

O tempo passado pelos alunos na escola é, em regra, ocupado 
com atividades (letivas ou não letivas) 

  X 

Os horários dos docentes estão bem feitos   X 

Direção    

A escola tem um Projeto Educativo conhecido pela comunidade 
educativa 

 X   

O funcionamento da escola é controlado pela sua direção   X  

A gestão dos assuntos correntes feita pela direção é eficaz    X 

Os processos de controlo usados pela direção são bem aceites 
pelos docentes 

   X 

Disciplina Interna    

O comportamento disciplinar dos alunos permite o bom 
funcionamento das aulas 

   X 

As normas do Regulamento Interno são cumpridas por todos, 
sem exceção 

   X 

Relacionamento Pessoal  

Os docentes sentem que o seu trabalho é apreciado pelos 
alunos 

 X 

Os docentes estão motivados para o seu trabalho  X 

O Trabalho dos docentes é reconhecido pelos pais e 
encarregados de educação 

 X 

Os docentes veem o seu trabalho reconhecido pela direção  X 

Sistema Social  

Os docentes estão satisfeitos com as relações existentes entre 
colegas 

 X 

Os docentes executam com profissionalismo as suas tarefas X  

Os docentes têm confiança nos resultados do seu trabalho  X 

Os docentes têm autonomia na execução das suas atividade  X 

Os docentes sentem que são ouvidos nas decisões tomadas 
pelos órgãos diretivos 

 X 

Os docentes sentem que a direção confia no trabalho que eles 
realizam 

 X 

A direção aplica sempre os normativos superiores, não tomando 
decisões próprias adequadas à escola 

 X 

A comunicação entre a direção e os docentes é adequada  X 

Os docentes partilham frequentemente momentos de lazer e 
atividades. 

 X 

Satisfação  

Os docentes estão satisfeitos com os resultados do seu trabalho  X 

A direção da escola mostra-se satisfeita com o trabalho 
realizado pelos docentes 

 X 

Clima Trabalho  

Os docentes sentem existir nesta escola uma liderança que 
aceita a inovação 

 X 

Os docentes sentem-se bem nesta escola  X 

Trabalho com prazer nesta escola  X 

Eficácia Percecionada  

Os objetivos estabelecidos no Projeto Educativo são cumpridos 
por todos 

 X 
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ANEXO A2                         Perspetiva dos não docentes relativamente ao do clima de escola 

Na tabela seguinte são apresentados os resultados da escola para os diferentes itens, de cada uma das 8 variáveis 
analisadas, em comparação com a totalidade de escolas do AVES 
 

Variáveis / Itens 
Ano letivo 2014/2015 

Valores acima da média 
do total de escolas 

Valores abaixo da média 
do total de escolas 

Recursos 
  
  

Locais destinados às atividades letivas adequados  X 

Escola dispõe dos recursos não docentes adequados  X 

O tempo passado pelos alunos na escola é, em regra, ocupado 
com atividades (letivas ou não letivas) 

 X 

Os horários dos não docentes estão bem feitos  X 

Direção  

A escola tem um Projeto Educativo conhecido pela comunidade 
educativa 

 X 

O funcionamento da escola é controlado pela sua direção  X 

A gestão dos assuntos correntes feita pela direção é eficaz  X 

Os processos de controlo usados pela direção são bem aceites 
pelos não docentes 

 X 

Disciplina Interna  

O comportamento disciplinar dos alunos permite o bom 
funcionamento das aulas 

 X 

As normas do Regulamento Interno são cumpridas por todos, 
sem exceção 

 X 

Relacionamento Pessoal  

Os não docentes sentem que o seu trabalho é apreciado pelos 
alunos 

 X 

Os não docentes estão motivados para o seu trabalho  X 

O Trabalho dos não docentes é reconhecido pelos pais e 
encarregados de educação 

 X 

Os não docentes veem o seu trabalho reconhecido pela direção  X 

Sistema Social  

Os não docentes estão satisfeitos com as relações existentes 
entre colegas 

X  

Os não docentes executam com profissionalismo as suas tarefas  X 

Os não docentes têm confiança nos resultados do seu trabalho  X 

Os não docentes têm autonomia na execução das suas 
atividades 

X  

Os não docentes sentem que são ouvidos nas decisões tomadas 
pelos órgãos diretivos 

 X 

Os não docentes sentem que a direção confia no trabalho que 
eles realizam 

 X 

A direção aplica sempre os normativos superiores, não 
tomando decisões próprias adequadas à escola 

 X 

A comunicação entre a direção e os não docentes é adequada  X 

Os não docentes partilham frequentemente momentos de lazer 
e atividades. 

X  

Satisfação  

Os não docentes estão satisfeitos com os resultados do seu 
trabalho 

 X 

A direção da escola mostra-se satisfeita com o trabalho 
realizado pelos docentes 

 X 

Clima Trabalho  

Os não docentes sentem existir nesta escola uma liderança que 
aceita a inovação 

 X 

Os não docentes sentem-se bem nesta escola  X 

Trabalho com prazer nesta escola X  

Eficácia Percecionada  

Os objetivos estabelecidos no Projeto Educativo são cumpridos 
por todos 

 X 

 


