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1. Introdução 
 

 

 

 

A importância de conhecer o contexto da escola, os seus processos e os seus resultados, de forma a não 

só construir mudanças estruturadas, mas também a sinalizar e divulgar boas práticas é vastamente 

reconhecida. Portanto, com o nosso trabalho, pretendemos contribuir para essa dinâmica de melhoria 

contínua, impulsionando processos de autoavaliação mais sistemáticos e enraizados, mas também mais 

participados e envolvendo mais elementos da comunidade escolar. 

No âmbito da intervenção da Inspeção Geral da Educação para a avaliação externa do agrupamento, 

também esta comissão e o seu trabalho desenvolvido desde 2009, foram objeto de apreciação e avaliação. 

Muito nos agradou que o trabalho de autoavaliação tivesse deixado de ser um ponto fraco do agrupamento 

e passasse a ponto forte. 

Estamos, assim, mais experientes e confiantes, mas também mais exigentes em relação ao nosso 

desempenho e plenamente conscientes da complexidade do processo de autoavaliação.  

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. A 

meio do ano letivo, deixamos de ter o apoio da nossa “amiga crítica”, em virtude da cessação do protocolo 

com a Universidade Católica (Porto) - Serviço de Apoio à Melhoria das Escolas (SAME).  

Este relatório expressa um resumo do trabalho desenvolvido pela equipa de autoavaliação, bem como 

dos dados recolhidos e da sua análise. A sua divulgação, mais detalhada, foi realizada ao longo do ano letivo, 

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. 

Finalmente, renovamos o nosso agradecimento a todos os elementos da comunidade escolar que 

contribuem, de forma imprescindível, para o desenvolvimento do processo de autoavaliação. 
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2. Indicadores de contexto 

2.1. Contexto familiar 
 

 

Neste contexto, não foram recolhidos novos dados uma vez que essa recolha e análise se realiza apenas de 

dois em dois anos. 

 

 

2.2. Contexto escolar 
 

2.2.1- População discente 
(Fonte: Serviços Administrativos, janeiro 2014) 

 
 

Evolução da população discente 
 

 
 

Ao contrário do ocorrido no ano letivo anterior, verifica-se um ligeiro aumento do número total de alunos 

do agrupamento (3,3%), reflexo de um aumento em todos os ciclos, com exceção do pré-escolar. 
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Distribuição da população discente por ciclos  
 

 

 

 
 

 

O ensino secundário continua a ser o nível de escolaridade onde existem mais alunos, seguindo-se o 3º 

ciclo.  

 
 

Distribuição da população discente por estabelecimento 
 

 
 

 
Na escola sede verificou-se o aumento do número de turmas (57 para 62) e de alunos (4,4%). Nos outros 

estabelecimentos do agrupamento, não se registaram variações significativas. 

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

básica do Espadanal tem apenas alunos do 1º ciclo. 
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Distribuição da população discente dos Cursos Profissionais 
 

 
 

 

Relativamente ao ano anterior, aumentou ligeiramente o número de alunos (13%) e de turmas do ensino 

profissional, sendo a sua distribuição equitativa pelos anos de escolaridade. 

 
 
 

 

Alunos estrangeiros no agrupamento 
 
 
 

 
 

 

Relativamente ao ano letivo anterior, verifica-se um aumento do número de alunos estrangeiros no 

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

alunos). 

No que diz respeito à diversidade de países de origem, também se verificou um aumento (de 9 para 15 

países), continuando a Ucrânia a ser o país de origem mais representado. 
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Evolução da percentagem de alunos com apoios socioeconómicos 
 
 

 
 

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

beneficia de ação social escolar. Essa redução verificou-se no 3º ciclo e secundário, enquanto no 1º ciclo e 

pré-escolar aumentou. 

Quanto aos escalões atribuídos, verifica-se um ligeiro aumento na percentagem de alunos com escalão A 

(0,3%) e uma diminuição nos alunos com escalão B (1%). 

A percentagem de alunos com bolsas de mérito sofreu um ligeiro aumento (0,6%). 
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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 

17 
EB Ribeiros 10 0 

2º ciclo Escola Básica e Sec. 
Oliveira Júnior 

14 4 18 

3º ciclo e secun. 101 9 110 

  
Bibliotecas escolares* 2 0 2 

Apoio educativo* 2 0 2 

Total de docentes  138 13 151 

* não contabilizados no total 

 

Comparativamente com o ano anterior, verifica-se um ligeiro aumento do número total de docentes no 

agrupamento (143 para 151). Regista-se uma ligeira redução do número de docentes ao nível do pré-escolar, 

e 2º ciclo, mas um aumento significativo de docentes (10%) no 3º ciclo e secundário.  

Diminuiu o número de professores contratados (19 para 13), mas aumentou o número de efetivos (124 

para 138). 

 

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 

Entre 30 e 40 anos 1 4 29 1   35 

Entre 40 e 50 anos     31 51   82 

Entre 50 e 60 anos       19 15 34 

Mais de 60 anos           0 

Total 1 4 60 71 15 151 

 

Acentua-se a tendência, já verificada no ano letivo anterior, de aumento do número de docentes com 

idades compreendidas entre os 40 e os 50 anos (67 para 82) e de decréscimo do número de docentes entre 

os 30 e os 40 anos (44 para 35). No que concerne à experiência profissional, aumentou o número de 

docentes que têm entre 20 e 29 anos de serviço (48 para 71), passando este a ser o grupo maioritário. 
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Habilitações académicas dos docentes 
 

Habilitações 
académicas 

Educadores/Professores 

Número Valores percentuais 

Doutoramento 1 0,7% 

Mestrado 17 11,3% 

Licenciatura 129 85,4% 

Bacharelato 4 2,6% 

Totais 151 100% 

 

A habilitação dominante continua a ser a licenciatura. Aumentou ligeiramente o número de docentes com 

mestrado (13 para 17). 

 

Distribuição do pessoal docente por grupos 
 

Grupo 
Nº de 

docentes do 
quadro 

Nº de docentes que 
entraram até dez/2013 

e cujo contrato termina 
em agosto 2014 

Direção do 
agrupamento (sem 
turmas atribuídas) 

Total de 
docentes 

100 6 
  

6 

110 15 
 

2 17 

200 3 2 
 

5 

220 3 
  

3 

230 5 1 
 

6 

240 2 
  

2 

250 1 
  

1 

290 
 

1 
 

1 

300 10 
  

10 

320 6 
  

6 

330 8 
  

8 

350 
   

0 

400 5 
  

5 

410 7 1 
 

8 

420 5 
  

5 

430 2 
  

2 

500 12 1 
 

13 

510 12 
 

1 13 

520 7 1 
 

8 

530 1 
  

1 

540 
   

0 

550 7 
  

7 

600 2 
  

2 

620 11 
  

11 

910 5 1 
 

6 
TE profissionais 

 
5 

 
5 

Total de docentes 
no agrupamento: 

135 13 3 151 

 

Verifica-se um aumento do número de docentes em 14 grupos docência e uma diminuição em 5 grupos. O 
concurso nacional de professores conduziu à entrada de 38 novos docentes no agrupamento, cerca de 25,2% 
do corpo docente.  
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2.2.3- Pessoal não docente 
(Fonte: Serviços administrativos, janeiro 2014) 

 
 

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   2             

JI Devesa Velha 1   2             

EB1 Ribeiros 3   4             

EB1 Espadanal 4                 

Escola B. e Sec Oliveira Júnior 29     9         1 

Sub-Totais 38 0 8 9 0 0 0 0 1 

Totais CMSJ 8 Agrupamento 48 

 
 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 

 
 

Relativamente ao ano letivo anterior, verifica-se uma diminuição, de 52 para 48, no número de assistentes 

operacionais do agrupamento. Os quatro elementos pertenciam à categoria de CTFP a termo certo. Quanto 

aos profissionais vinculados à Câmara Municipal de S. João da Madeira, o número mantém-se (8). 

 

 

 

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 

Entre 30 e 40 anos 1 6 7     14 

Entre 40 e 50 anos   0 12 1   13 

Entre 50 e 60 anos   3 10 5 2 20 

Mais de 60 anos   1       1 

Total 1 10 29 6 2 48 

 

Relativamente ao ano anterior, não existem muitas variações em termos de idade e antiguidade do pessoal 

não docente. O escalão etário dos 50 aos 60 anos continua a ser o predominante, bem como o grupo 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 3 6,3%   

12º Ano 22 45,8% 7 

11º Ano   0,0%   

9º Ano 18 37,5% 1 

6º Ano 2 4,2%   

4º Ano 3 6,3%   

Outras   0,0%   

Totais 48 100,0 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 no ano letivo 
anterior. Regista-se uma diminuição da escolaridade, resultante da saída de quatro profissionais que se 
encontravam em contrato a termo certo. 
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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 promovam 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 32 41 50 123 99.1 

Iniciação ao 
Inglês 

- - 50 50 100,0 

Educação 
Física 

32 41 50 123 99,1 

Iniciação às TIC - - 50 50 100 

Educação 
Musical 

32 41 50 123 99,1 

Oficina 
Movimento 

Drama * 
- - 50 50 100 

*atividade nova                                      (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 137 127 264 89,2 

Educação 
Física 

123 123 246 83,1 

Expressões 
Artísticas 

102 97 199 67,2 

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

 

Relativamente ao ano anterior, aumentou a diversidade da oferta de atividades de apoio à família e 

diminuiu a diversidade das atividades de complemento curricular, deixando de existir o Apoio ao Estudo e 

Música. Esta alteração resultou do Decreto-Lei nº 91/2013, de 10 de julho, que determinou a redução da 

carga horária semanal de 10 para 5 a 7,5 horas, passando o Apoio ao Estudo a integrar a matriz curricular. No 

agrupamento foram atribuídas 5 horas semanais. 

A frequência das diferentes atividades continua elevada. 
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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       

126 144 
 

270 

Ling. Est. II 
Francês 

      
126 114 98 338 

Espanhol 
       

30 23 53 

Ensino 
Articulado 

Dança 
    

17 13 2 13 
 

45 

Música 
    

12 10 1 7 
 

30 

Oferta 
complementar 

Educação 
p/Cidadania 

75 75 
  

118 165 126 144 121 824 

Mandarim   76 67      143 
 

 

Curso Vocacional 
 

Com o objetivo de responder às necessidades de formação de alunos com diversas retenções no mesmo 

ciclo ou em ciclo diferentes, que apresentavam dificuldades de aprendizagem e insucesso escolar, 

desinvestimento e desmotivação perante a escolaridade e falta de hábitos e métodos de estudo adequados, 

foi integrado na oferta formativa do agrupamento para o 3º ciclo, o Curso Vocacional Tecnologias e 

Desporto, frequentado por 25 alunos.  

A opção por este percurso formativo, de caráter eminentemente mais prático, afigurou-se potencialmente 

como mais motivante para a generalidade dos alunos e capaz de proporcionar a vivência de uma experiência 

escolar de maior sucesso, promovendo o reinvestimento destes alunos na sua formação escolar e 

profissional. 

 

Português Língua Não Materna  
 

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

que, neste ano letivo, integrou um aluno da Escola EB/JI Ribeiros e, da escola sede, 1 aluno do 2º ciclo, 1 

aluno do 3º ciclo e 1 do ensino secundário. Dos 4 alunos, 1 tem origem espanhola e 3 ucraniana. 

Todos 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. Dos quatro alunos, dois 

mantiveram o nível intermédio, um transitou do nível iniciado para intermédio e um manteve o nível 

iniciado. 
 

Cursos de Oferta Educativa – Ensino Secundário 
 

Cursos Nº de alunos Totais 

Cursos 
Profissionais 

Prof. Téc. Análise Laboratorial 59 

205 

791 

Prof. Téc. Apoio à Gestão Desportiva 20 

Prof. Téc. Fotografia 56 

Prof. Técnico de Multimédia 70 

Cursos 
Científico-

humanísticos 

Ciências e Tecnologias 310 

586 Ciências Socioeconómicas 122 

Línguas e Humanidades 154 
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Distribuição dos alunos pelas ofertas formativas do ensino secundário 
 

 

 
 

                                                                                     (Fonte: Serviços administrativos) 
 

Pelo terceiro ano consecutivo, aumentou a percentagem de alunos nos Cursos Profissionais (de 23% para 

26%). 

 

Distribuição dos alunos pelos diferentes cursos do ensino secundário 
 

 
 

 

 
 

 

A distribuição dos alunos pelos diferentes cursos Cientifico-humanisticos e Profissionais mantém-se 

idêntica à do ano letivo anterior. Os cursos com mais alunos são o de Ciências e Tecnologias, dos Cursos 

Científico-humanístico e o de Técnico Multimédia, dos Cursos Profissionais. 
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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 80 

Atividades pontuais 1080 

Viola 12 

Produção textual e literária 
45 alunos,  
8 docentes 

Teatro TOJ 35 

Projetos 
científicos 

“Plantas em Stresse – um laboratório de diagnóstico 
bioquímico e molecular na sala de aula”  

35 

                                                                                                                   (Fonte: Direção, relatórios das diferentes equipas) 
 

De acordo com o relatório das bibliotecas escolares do agrupamento, verificou-se, na biblioteca da escola 

sede um aumento da frequência e procura dos serviços, tendo sido requisitados, para as aulas, cerca de 5260 

documentos de apoio ao currículo, realizadas 150 sessões/aulas na biblioteca e requeridos 6406 vezes os 

equipamentos informáticos, sobretudo para pesquisa e trabalho de aula. 

Ainda segundo o mesmo relatório, as bibliotecas do 1º ciclo, apesar de se encontrarem num estado de 

organização aceitável, propício à realização de atividades promotoras de aprendizagens diversificadas, 

estiveram abertas em horário de “livre acesso” para os alunos durante um tempo muito reduzido, devido a 

reajustamentos do horário do pessoal docente e não docente e apresentam alguns constrangimentos no que 

diz respeito ao estado de conservação dos documentos. 

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

professores, resultou na edição anual de dois números da revista D’Outrum Lament.  

O projeto científico “Plantas em Stress” foi desenvolvido no âmbito do Projeto Ciência Viva- Escolher 

Ciência, em parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, tendo sido concluído neste ano 

letivo.  

A oferta de atividades lúdicas de frequência regular- clubes – continua a ser pouco diversificada, tendo sido 

confirmada a baixa participação dos alunos, aquando dos inquéritos realizados pela IGE. 
 

3.1.3- Outras atividades do Plano Anual de Atividades 
 

Visitas de estudo  
 

Segundo o relatório anual do PAA, o número total de visitas de estudo realizadas neste ano letivo, 33, é 

muito semelhante ao do ano letivo anterior. A falta de dados impossibilitou a determinação do número de 

alunos envolvidos nestas visitas, bem como a sua diferenciação por ciclos. 
 

Educação para a cidadania e para a saúde 
 

 

Número de atividades  

 

1º período 2º período 3º período Total 

Educação para a cidadania 26 30 61 117 

Educação para a saúde 9 6 19 34 

                                                                          (Fonte: Relatórios trimestrais do PAA e do PES)  



Relatório de autoavaliação 2013-2014 

 

16  Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior 

 
Temáticas desenvolvidas 

Nº de alunos 
envolvidos 

Educação para 
a cidadania 

 Preservação do 
ambiente 

 Simulacro de 
incêndio 

 Família 

 Pessoa com deficiência 

 Leitura 

 Música e dança 

 Internet segura 

 Dias festivos 

 Variável em função 
do grupo alvo 

 38 atividades 
registaram mais de 
200 alunos.  

Educação para 
a saúde 

 Alimentação 

 Dependências 

 Luta contra a SIDA 

 Proteção solar 

 Saúde oral 

 Rastreios de saúde 

 Suporte básico de vida 

 Afetos e educação sexual 

 Métodos contracetivos 
 

 Variável em função 
do grupo alvo 

 15 atividades 
registaram mais de 
200 alunos 

 

A quase totalidade das atividades realizadas no agrupamento foi integrada no âmbito da Educação para a 

cidadania, pelo que se reitera a necessidade de um maior rigor na definição deste conceito e na elencagem 

das atividades desenvolvidas. 

Comparativamente ao ano letivo anterior, diminuiu o número total de atividades realizadas e integradas no 

âmbito da Educação para a cidadania. No entanto, a Comissão do Plano de Atividades salienta no seu 

relatório anual, como ponto forte, a variedade e transversalidade das atividades realizadas. 

No âmbito da Educação para a saúde, registou-se um aumento do número de atividades e do número de 

atividades com mais de 200 participantes. 

De acordo com a coordenadora do Programa de Educação para a Saúde (PES), relativamente à 

implementação da educação para a sexualidade, o trabalho desenvolvido é globalmente positivo, no 

entanto, têm surgido progressivamente mais dificuldades, muitas das quais decorrentes das limitações 

inerentes à reorganização curricular.  

O Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno (GIAA) e o PES dinamiza ainda uma página online com 

informações variadas sobre esta temática. 

 
 

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 
Nº de aulas de 

apoio (50’) 
Nº de alunos 

com apoio 
Nº de alunos que obtiveram 

sucesso na disciplina 

Português 

1ºano 31 3 3 

2ºano 175 7 4 

3ºano 97 6 3 

4ºano 109 10 10 

Total 412 26 20 (77%) 

Matemática 

1ºano 28 3 3 

2ºano 166 6 3 

3ºano 84 13 10 

4ºano 109 6 6 

Total 387 28 22 (78,6%) 
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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 manteve-se a 

Português e aumentou a Matemática, tendo abrangido também alunos do 1º ano. 

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

globalmente muito semelhante nas duas disciplinas. 

 
 

2º ciclo (Aulas de apoio e Tutorias) 
 

Quadro resumo das aulas de apoio  

Disciplina/ano 
Nº de aulas de 

apoio (50’) 
Nº de alunos 

com apoio 
Nº de alunos que 

melhoraram a nota 

Português 

5ºano 164 29 21 

6ºano 206 61 54 

Total 370 90 75 (83,3%) 

Matemática 

5ºano 123 29 27 

6ºano 220 77 34 

Total 343 106 61 (57,5%) 

 

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, regra geral, lecionado pelo 

professor de Português ou Matemática da turma, mas também por um professor de outra disciplina.  

Relativamente ao ano letivo anterior, aumentou ligeiramente o número de alunos que beneficiou de apoio 

a Português e, mais significativamente, a Matemática. Quanto ao sucesso, regista-se um aumento ligeiro a 

Matemática e muito significativo a Português, em cerca de 40%. 
 

Quadro resumo das tutorias  

 
Ano/Ciclo 

Alunos propostos 
para tutoria no 

final do 1º período 

Alunos com 
tutoria no  
2º período 

Alunos com 
tutoria no  
3º período 

Alunos  
com tutoria 

não aprovados 

5º - - 1 - 

6º 6 6 10 - 

Total  6 6 11 0 
 

Todos os alunos propostos pelos Conselhos de Turma para tutoria tiveram esse apoio educativo, tratando-

se dos discentes que mais necessitavam de acompanhamento, de acordo com a disponibilidade de horário 

dos docentes. 

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 
Nº de aulas de 

apoio (50’) 

Alunos que 
frequentaram mais de 
50% das aulas de apoio 

Alunos que 
melhoraram a nota* 

Matemática 8ºano 137 55 (38,5%) 15 (27,3%) 

         * Percentagem em função dos que frequentaram mais de 50% das aulas de apoio. 
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Em virtude da implementação de outras estratégias de apoio à melhoria dos resultados escolares no 3º 

ciclo, apenas beneficiaram de aulas de apoio os alunos do 8º ano, à disciplina de Matemática. A percentagem 

dos alunos que frequentaram mais de 50% das aulas de apoio resulta do caráter facultativo desta medida. 
 

Quadro resumo das tutorias  

 
Ano/Ciclo 

Alunos propostos 
para tutoria no final 

do 1º período 

Alunos com 
tutoria no  
2º período 

Alunos com 
tutoria no  
3º período 

Alunos  
com tutoria 

não aprovados 

7º 11 6 - 1 

8º 30 20 12 1 

9º 13 - - - 

Total 3º ciclo 54 26 12 2 

 

No 3º ciclo, dos 58 alunos propostos pelos Conselhos de Turma, 54 no 1º período e mais 4 no 2º período, 

apenas 30 alunos beneficiaram dessa medida, 26 no 2º período e mais 4 no terceiro. Verificou-se que as 

propostas de alunos para tutoria ultrapassaram largamente a disponibilidade de docentes, pelo que, muitas 

delas, não foram efetivamente concretizadas. 

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 

Nº de aulas de apoio 
(50’) totais / período 

Nº de alunos que 
frequentaram o apoio / 

período 

Nº de alunos que 
frequentaram mais de 

50% das aulas de apoio/ 
período 

1ºP 2ºP 3ºP 1ªP 2ºP 3ºP 1ºP 2ºP 3ºP 

Matemática (10º, 11º,12º) 79 194 125 110 119 67 34 47 29 

Biologia e Geologia (10º) - 36 36 - 47 18 - 15 - 

Totais 79 230 161 110 166 85 34 62 29 

 

Tal como no 3º ciclo, a implementação de outras estratégias de apoio à melhoria dos resultados escolares 

originou que apenas existissem aulas de apoio educativo na disciplina de Matemática e Biologia/Geologia. 

A frequência foi facultativa e muito irregular ao longo do ano, variando entre 17 e 29% dos alunos na 

disciplina de Matemática e entre 47 e 18% dos alunos na disciplina de Biologia/Geologia. 

 
 

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 10 sessões de 

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

Dos 101 alunos que se inscreveram (69,7% dos alunos do 9ºano), cerca de 89 concluíram o 

programa, tendo recebido um relatório individual que foi entregue ao encarregado de educação. 
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Neste programa foram aplicados os questionários de avaliação da ação, previstos pelo Plano Anual 

de Atividades, tendo os resultados evidenciado uma avaliação bastante positiva; 

 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 52 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 que salientaram a 

mais-valia de que estas avaliações se revestem, na identificação de áreas prioritárias de intervenção 

em cada aluno e na adequação das estratégias educativas. 
 

 Intervenção psicológica de grupo para desenvolvimento de competências de estudo e de construção 

ativa da aprendizagem – Turma Mais Sucesso do 6ºA; 
 

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

sociais – Turma Mais Sucesso do 7ºA; 
 

 Avaliação e acompanhamento psicológico e psicopedagógico no Gabinete de Psicologia  
 

Nº de alunos atendidos/ 
nível de ensino 

Em continuidade do 
ano letivo 2012/2013 

Novos alunos Total 

1º ciclo 5 2 7 

2º ciclo 9 9 18 

3º ciclo 17 13 30 

Secundário 12 33 45 

Totais 43 57 100 
 

Em termos globais, diminuiu o número de alunos acompanhados. Registe-se que nos 2º e 3º ciclos, na 

maior parte das vezes, os pedidos são oriundos dos diretores de turma/ Conselhos de Turma e/ou dos 

encarregados de educação, enquanto no ensino secundário uma grande parte dos pedidos surge também da 

iniciativa própria dos alunos. 

 

Tipo de intervenção/ Categoria Nº Alunos 

Avaliação psicológica (Av) 9 

Acompanhamento psicológico (Ac) 29 

Avaliação psicológica e acompanhamento psicológico (Av +Ac) 21 

Orientação Vocacional Individual (OEP- indiv) 9 

Monitorização  6 

Atendimentos pontuais  26 

Totais 100 
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Tipo de problemática/ Categoria Nº Alunos 

Dificuldades de Aprendizagem 17 

Problemas Comportamentais/ Emocionais 46 

Psicopatologia 5 

Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção 7 

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

Outros – não especificado 16 

Totais 100 

 

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

à comunidade educativa, através da participação em Conselhos de Turma, articulação com o Departamento 

da Educação Especial e com outras entidades e instituições da comunidade, nomeadamente Comissões de 

Proteção de Crianças e Jovens e Serviços de saúde. 

De realçar ainda a colaboração com o programa PES, nomeadamente na conceção, planeamento e 

avaliação de uma ação de sensibilização sobre educação sexual em meio escolar, para assistentes 

operacionais. 

 
 

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 0 

Visão 0 1 

Audição e visão 0 0 

Motor 0 3 

Cognitivo 1 13 

Emocional e da personalidade 1 6 

Saúde física 0 1 

Comunicação, linguagem e fala 5 2 

Cognitivo, motor e/ou sensorial 
(Multideficiência) 

1 3 

Outros 0 0 

Total 8 29 
 

Alunos com programa educativo individual (PEI) 
 

Tipo de ensino Feminino Masculino Total 

Pré-escolar 0 1 1 

1ºCEB 1 5 6 

2ºCEB 3 11 14 

3ºCEB 5 8 13 

Ensino secundário 1 2 3 

Cursos profissionais 0 0 0 

Totais 10 27 37 

Tipificação das medidas educativas 
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Medidas educativas 
Nº de alunos 

JI/ EB EBSOJ 

Apoio pedagógico personalizado 8 21 

Adequações no processo de avaliação 4 12 

Currículo específico individual 0 8 

Adequações curriculares individuais 3 12 

Plano individual de transição 0 2 

Tecnologias de Apoio 1 2 
 
 

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. 

Com o objetivo de perceber o grau de satisfação relativamente a estes serviços, foi realizado um 

questionário a pais dos alunos apoiados e professores. A maioria dos inquiridos qualifica o trabalho do CRI 

como bom e fundamental para a aprendizagem/desenvolvimento dos alunos. 

 

 

 

3.2. Contexto de aprendizagem em sala de aula 
 

3.2.1- Análise dos inquéritos do ano letivo anterior 
 

Com o objetivo de conhecer o clima de aprendizagem da sala de aula para, através da voz dos alunos, 

poder avaliar os contextos do seu desenvolvimento nas diferentes disciplinas, iniciou-se no ano letivo 

anterior um projeto que envolveu a elaboração e aplicação de um inquérito, constituído por questões 

fechadas sobre o clima e contexto da sala de aula a uma amostra aleatória de 5 alunos de cada uma das 

turmas da escola sede (do 5º ao 11ºano), totalizando 234 alunos, o que correspondeu a 16,4% da sua 

população discente. Neste inquérito, os alunos posicionaram-se opinativamente num leque de 1 

(Discordância total) a 4 (Concordância total). 

Os resultados foram organizados por ciclo e por curso, tendo sido realizado um tratamento estatístico das 

respostas a cada questão/disciplina e que suportou uma análise qualitativa de contextualização, tendo as 
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questões sido agrupadas nas seguintes categorias: envolvimento, coesão, satisfação, inovação, comunicação, 

responsabilidade e disciplina. 

Dada a quantidade de informação recolhida, a disponibilização da análise dos resultados aos diferentes 

departamentos/grupos disciplinares foi realizada apenas no decurso do atual ano letivo. 

De uma forma global, os resultados revelaram uma opinião bastante satisfatória sobre o clima e contexto 

da sala de aula. No entanto, a reflexão mais aprofundada sobre estes resultados foi realizada em contexto de 

grupo disciplinar/ departamento. 

 
 

3.2.2- Programa Aves 
 

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.  

No agrupamento foi criada uma equipa interna (com a direção e os órgãos de coordenação pedagógica) 

cuja função é analisar e interpretar os resultados obtidos, definindo também vias de atuação. 

A função do programa orienta-se pela preocupação de fornecer uma informação relevante e 

contextualizada que permita fomentar a análise da situação da própria escola, a deteção dos principais 

problemas e o início ou prosseguimento das mudanças necessárias.  

O programa realiza-se ao longo de vários anos para analisar e comprovar o “valor acrescentado” da escola 

e valorizar a incidência das mudanças realizadas. 

Durante o ano letivo 2013/2014 a recolha de dados decorreu em três fases: 

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

 2ª fase, aplicação de provas de Estratégias de Aprendizagem, Valores e Opinião sobre a escola 

(discentes) e Questionário (docentes e não docentes e encarregados de educação); 

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

Até ao momento, foram enviados, pela Fundação, os relatórios relativos à 1ª fase e 2ªfase (discentes). Estes 

relatórios estão a ser analisados pela equipa interna. 

 

 

3.3. Plano Gradual de Melhoria 
 

Tal como no ano letivo anterior, foi elaborado um Plano Gradual de Melhoria para o ano letivo de 2013-

2014, 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 a avaliação final da implementação das medidas do Plano Gradual de Melhoria, de 

acordo com as diferentes áreas nele definidas: 
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1. Cantina 
 O projeto de Educação Alimentar foi implementado em colaboração com a equipa do PES e integrou 

diversas atividades que se desenvolveram ao longo do ano letivo, sendo umas de caráter pontual (Dia 

Mundial da Alimentação, sessões de sensibilização para uma alimentação equilibrada) e outras de 

caráter contínuo. 

A atividade de acompanhamento dos alunos na cantina visava sensibilizar os alunos para a importância 

de fazerem refeições equilibradas e completas. Foi constituída uma equipa de seis professores, 

fundamentalmente da área das ciências, que acompanharam a cantina durante os períodos de almoço.  

Além da sensibilização dos alunos, os professores destacados para a atividade em causa tiveram ainda 

a responsabilidade de registar, em documento próprio, diversas características associadas às refeições 

servidas (qualidade da confeção, adequabilidade das porções servidas, tempero, etc.) e à eficiência do 

serviço, entre outras. 

Mais tarde, foi constituída uma equipa destinada a fazer a prova diária das refeições e respetivo 

registo das observações efetuadas. Essa equipa integrou elementos da Direção do agrupamento, 

professores, assistentes administrativos e assistentes operacionais. 

Tendo em conta os registos efetuados, verificou-se uma melhoria em termos de adequação das 

porções servidas, adequação da confeção, eficiência e apresentação do serviço, bem como na higiene 

das instalações. No entanto, segundo a coordenadora do projeto, “muitos dos alunos não mostram 

abertura para mudar os seus hábitos alimentares, ainda que dispensem alguma atenção ao que lhes é 

transmitido”, sendo pouco recetivos a refeições de peixe e ao consumo de sopa. 
 

2. Resultados escolares 
 No intuito de reduzir a taxa de retenção:  

 Foram criadas as turmas “+ sucesso” (6ºA e 7ºA), ao longo do primeiro e segundo períodos, 

verificou-se uma diminuição significativa no número de níveis inferiores a 3, quando se 

comparava as classificações dos alunos em anos anteriores com as deste ano.  

No final do ano letivo, verificou-se que no 6º A não ocorreram retenções e que no 7ºA se 

registou apenas 1 retenção, pelo que se pode inferir que a medida teve os resultados 

pretendidos. 

 Foi criado o curso vocacional 3º ciclo (9ºF), constituído por alunos com elevado número de 

retenções. Da análise das pautas do 1º e 2º períodos, pudemos constatar que só 2 alunos 

tinham 3 ou mais módulos por concluir, aferindo-se assim, que a medida estava a ter os 

resultados pretendidos. No final do ano letivo, todos os alunos concluíram com sucesso o 

curso. 

 Foram implementadas as tutorias que visaram sobretudo o acompanhamento e a orientação 

do percurso dos alunos que apresentavam um baixo rendimento escolar.  

Segundo o relatório da docente responsável por esta área, desta medida não beneficiaram 

todos os alunos que apresentavam resultados negativos, mas apenas aqueles que, pelas suas 

características, foram indicados pelos conselhos de turma a que pertenciam, por ter sido 

considerado que poderiam beneficiar deste tipo de intervenção. 

Estas tutorias foram concretizadas por docentes dos alunos, indicados pelos conselhos de 

turma, que, numa hora semanal, marcada com o aluno, ou de forma menos formal, foram 

dando orientações (organização do caderno diário, organização do estudo, técnicas e 

métodos de estudo e de trabalho), supervisionando as tarefas escolares, acompanhando a 

evolução do aluno, e/ou promovendo a interiorização de regras de convívio e a criação de 

laços de afeto. 
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No 2º ciclo, todos os alunos propostos pelos conselhos de turma para tutoria (11) tiveram 

esse apoio educativo e transitaram de ano. 

No 3º ciclo verificou-se que, dos 58 alunos propostos, apenas 30 beneficiaram dessa medida, 

por falta de disponibilidade de docentes, tendo 2 alunos não transitado. 
 

 No intuito de aumentar a taxa de sucesso às disciplinas de Português e Matemática: 

Foram criadas assessorias pedagógicas nas disciplinas de Português e Matemática, nas turmas em 

que foram evidenciadas maiores dificuldades (5ºC, 6ºA, 7ºA, 8ºA, 9ºF), e que consistem em ter em 

simultâneo, o professor da turma e um segundo professor do mesmo grupo disciplinar.  

Nesta medida de intervenção, foram envolvidos 8 professores e utilizadas 21 horas semanais. 

Em termos de resultados, verificou-se na disciplina de Português um aumento do sucesso 

(classificação positiva de frequência no 3º período), relativamente ao ano letivo anterior, em todos 

os anos de escolaridade, com exceção do 10º. Na disciplina de Matemática, o aumento do sucesso 

verificou-se no 5º, 7º, 9º, 10º e 12º anos. 

 

 Com o propósito de aumentar a taxa de conclusão dos cursos profissionais: 

Foi realizada, através do gabinete de Psicologia, a orientação vocacional e profissional dos alunos, 

quer através do Programa de Grupo de Orientação Vocacional – 9ºano, quer através de 

intervenções pontuais de orientação e aconselhamento junto de alunos identificados pelos seus 

Diretores de Turma, ou pelos seus encarregados de educação, quer ainda através de 

acompanhamento dos alunos que, na sequência de encaminhamento realizado pelo gabinete de 

psicologia no ano letivo transato, se tinham efetivamente inscrito nos cursos profissionais do 

agrupamento. 

Em termos de resultados, constata-se que a taxa de conclusão dos cursos profissionais aumentou, 

relativamente ao ano letivo anterior. 

 

 Com a intenção de aumentar a percentagem de alunos com sucesso pleno: 

Foi proposta a realização de acompanhamento psicológico dos alunos, por parte do Gabinete de 

Psicologia. Para além do que já foi referido no item anterior, o gabinete de psicologia acompanhou 

também alunos que tinham divergido do aconselhamento realizado por este mesmo gabinete, no 

ano letivo transato e, em vez de optar pelos cursos profissionais, se tinham matriculado nos cursos 

científico-humanísticos 

Segundo a psicóloga, esta monitorização, enquanto mais um recurso para promover o sucesso 

escolar dos alunos, mostrou-se adequada e deve ser continuada nos próximo anos letivos, mas 

talvez deva ser enfatizada a articulação em maior proximidade com os diretores de turma dos 

alunos monitorizados para se tentar assegurar uma maior eficácia da atuação realizada. 

Comparativamente com o ano letivo anterior, em termos globais, manteve-se percentagem de 

alunos que transitaram com sucesso pleno. Em termos mais específicos, registou-se uma 

diminuição no 6º, 8º, 9º e 11º anos e um aumento no 5º, 7º, e 10º anos de escolaridade, bem como 

em todos os cursos do ensino profissional. 

 

 Com o objetivo de melhorar as médias nos exames nacionais (secundário): 

Foi implementado o reforço de 50 minutos nas disciplinas sujeitas a avaliação externa e nos anos 

de exame, com exceção de MACS e Literatura Portuguesa. 

Em termos de classificações de frequência, verificou-se um aumento do sucesso relativamente ao 

ano letivo anterior (classificação superior a dez no 3º período) em Biologia e Geologia- 11º ano, 

Geografia A-11ºano, Matemática A-12ºano e Português-12ºano.  
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Nas disciplinas de Física e Química A-11ºano e História A verificou-se uma diminuição do sucesso na 

sua frequência. 

Quanto aos resultados nos exames, 1ªFase, verificou-se uma melhoria absoluta e relativa 

(comparando com a média nacional), nas disciplinas de Biologia e Geologia, Filosofia, Física e 

Química A e Geografia A. As disciplinas de Economia A e História A baixaram a média, mas 

mantiveram-se acima da média nacional. 

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

média do agrupamento melhorou, a Literatura Portuguesa a média se manteve e a Matemática A e 

MACS a média baixou relativamente ao ano anterior. Tal como no ano transato, em Matemática, a 

média do agrupamento continua 4 décimas abaixo da nacional. 

 

3. Indisciplina 
 Com o objetivo de melhorar as condições de aprendizagem dentro da sala: 

Foram implementadas 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.  

Estas assessorias foram sendo implementadas ao longo do ano, de acordo com as necessidades e as 

disponibilidades de docentes. 

Em termos de recursos humanos, esta medida de intervenção envolveu 16 docentes, abrangendo 

24 horas semanais. 

De um modo geral, evidenciou-se uma alteração positiva do comportamento dos alunos.  

 

 Com o fim de registar as ocorrências disciplinares, no 1º ciclo: 
Foi implementado um mecanismo de registo destas ocorrências, tendo-se constatado que no 1º 

período foram realizados 19 registos de ocorrências, no 2º período 8 e nenhuma no 3º período. 

 

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

melhoria foi significativa, tendo sido atingidos quase todos os objetivos estabelecidos. 
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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, diminuiu a taxa de aprovação dos 2º e 3º anos. 
Relativamente ao 2º ciclo, verificou-se um aumento significativo da taxa de aprovação no 6º ano. 

 

 
 

 

Ao nível do 3º ciclo, verifica-se um aumento generalizado da taxa de aprovação. 

No ensino secundário, os 11º e 12º anos mantêm a tendência de subida da taxa de aprovação, mais 

significativa no 12ºano. No 10º ano, verifica-se uma ligeira diminuição deste parâmetro. 
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Comparação entre as taxas de aprovação do agrupamento e as taxas nacionais  
 

 
 
 
 

Mantém-se, para todos os anos de escolaridade, taxas de aprovação do agrupamento superiores aos 
valores nacionais. 

 
 

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 atingiu-se o valor nulo para todas as idades referenciadas. 
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4.3. Taxas de conclusão e abandono – Cursos Profissionais e Curso 
Vocacional 

               (Fonte: Coordenadora dos Cursos Profissionais) 

 

  Cursos Profissionais 
Curso Vocacional 

1º ano 2º ano 3º ano Total  

Taxa de abandono (%)* 3,5 5,6 0,0 3,1 0,0 

Taxa de conclusão (%) - - 71,3 - 100 

Taxa de não conclusão (%) - - 28,7 - 0,0 

*Alunos que anularam a matrícula 

 

A taxa de conclusão dos Cursos Profissionais aumentou significativamente, relativamente ao ano letivo 

anterior. A taxa de abandono também aumentou, ainda que ligeiramente. 

No curso vocacional a taxa de conclusão é máxima. 
 
 

Evolução das taxas de conclusão dos Cursos Profissionais 
 

 
 

 

 
Este ano letivo foi ano de conclusão, pela primeira vez no agrupamento, dos cursos de Técnico de 

Fotografia e de Apoio à Gestão Desportiva. A taxa de conclusão destes cursos foi relativamente baixa.   

Relativamente aos cursos Técnico de Multimédia e Técnico de Análise Laboratorial, as taxas de conclusão 

subiram, relativamente a anos letivos anteriores. 
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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 2011 /2012 Ano Letivo 2012 /2013 Ano Letivo 2013 /2014 

Ano 
Disciplinas / 

área disciplinar 
Percentagem de 

insucesso (%) 
Disciplinas/ 

área disciplinar  
Percentagem de 

insucesso (%) 
Disciplinas / 

área disciplinar 
Percentagem de 

insucesso (%) 

1º ano Português 5,9 Português 8,0 Português 9,3 

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

3º ano Port. /Mat. 3,1 Matemática 1,5 Port. / Mat. 6,8 

4º ano Matemática 4,9 Português 4,6 Port. / Mat. 3,0 

5º ano Inglês / Mat. 15,9 Inglês 14,6 Inglês 6,9 

6º ano Matemática 15,8 Inglês 14,0 Inglês 18,0 

7º ano Matemática 23,9 Matemática 27,9 Matemática 16,3 

8º ano Matemática 41,6 Matemática 30,8 Matemática 36,4 

9º ano Matemática 21,4 Matemática 26,4 Matemática 20,0 

10º ano Hist. A 34,5 Física Quím. A 23,3 Lit. Portuguesa 34,5 

11º ano Matemática A 23 MACS 14,8 MACS 19,0 

12º ano Hist. A 30,6 Matemática A 11,2 História A 8,7 

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

e Matemática no 3º ciclo. 
 

Disciplinas teóricas com mais sucesso por ano de escolaridade 
 

  Ano Letivo 2011/2012 Ano Letivo 2012/2013 Ano Letivo 2013/2014 

Ano 
Disciplinas / Área 

disciplinar 
Percentagem 

de sucesso (%) 
Disciplinas/ área 

disciplinar 
Percentagem 

de sucesso (%) 
Disciplinas/ área 

disciplinar 
Percentagem 

de sucesso (%) 

1º ano Estudo do Meio 99 Estudo do Meio 98,7 Estudo do Meio 97,3 

2º ano Estudo do Meio 96,8 Estudo do Meio 94,8 Estudo do Meio 98,7 

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

4º ano Português. 99,2 Estudo do Meio 98,5 Estudo do Meio 100 

5º ano Ciências Naturais 94,7 Ciências Naturais 97,4 Ciências Naturais 99,1 

6º ano Ciências Naturais 95,7 Ciências Naturais 97,8 Ciên. Nat. / Port. 98,1 

7º ano Espanhol 100 Espanhol 100 Ciências Naturais 99,2 
8º ano Espanhol 100 Espanhol 96,2 Espanhol 100 
9º ano Espanhol 100 Espanhol 98,6 Espanhol / Geog. 100 

10º ano Lit. Port. / Espanh. 100 Economia A 100 Economia A 100 

11º ano Português/Inglês 98,7 
Econ. A / Hist. B/ Lit. 

Port. / Espanhol 
100 

Econ. A / Lit. 
Portuguesa 

100 

12º ano Psico./ Física e 
Geog. C 

100 Todas, exceto Mat. 
A,Port. e Física. 

100 Todas, exceto 
Mat. A e Hist. A 

100 
 

Estudo do Meio, Espanhol e Ciências Naturais continuam a ser as disciplinas que mais se destacam entre 

aquelas que registam mais sucesso. 
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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 

Port. /Matemática 6 Inglês / Ed. Física / P. P.mult 0 

Técn. de Análises 
Lab. 

Matemática 11 Quim. Aplic / T. Química  0 

Técn. de Fotografia Área de integração 12 Matemática 0 

Tecn. de Apoio à 
Gestão Desportiva 

Psicologia 15 
A. Integr./Est. Mov./ Org. G. Desp. /G. 

Prog. Proj.D. /Prát. A.F.P./G.I. Desp. 
0 

 

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 Não Satisfaz à 
oferta complementar e 

apoio ao estudo) 

Transição com mais de 
dois níveis negativos 

(incluindo Não Satisfaz à 
oferta complementar e 

apoio ao estudo)  

Nº % Nº % Nº % Nº % 

4.º Ano 67 8 11,9 54 80,6 5 7,5 0 0,0 

Total 67 8 11,9 54 80,6 5 7,5 0 0,0 
 

Pela primeira vez foi realizado o levantamento destes dados no 1º ciclo. 
 
 

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 119 9 7,6 103 86,6 13 10,9 3 2,5 

6º Ano 160 15 9,4 115 71,9 45 28,1 0 0,0 

7º Ano 123 4 3,3 96 78,0 22 17,9 5 4,1 

8º Ano 140 6 4,3 84 60,0 46 32,9 10 7,1 

9º Ano 118 3 2,5 80 67,8 38 32,2 0 0,0 

Total 660 37 5,6 478 72,4 164 24,8 18 2,7 

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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A alteração dos critérios de inclusão no quadro de excelência, relativamente ao ano anterior, teve como 

consequência a diminuição percentagem de alunos com menção de excelente em todos os anos de 

escolaridade, com exceção do 8º ano.  

De uma forma geral diminuiu também a percentagem de alunos que transitaram com sucesso pleno, 

verificando-se, no entanto, um aumento deste valor no 5º e 7º ano.  
 

 

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 164 8 4,9 132 80,5 18 11,0 14 8,5 

11º Ano 187 12 6,4 149 79,7 28 15,0 10 5,3 

12º Ano 161 20 12,4 161 100,0         

Total 512 40 7,8 442 86,3 46 9,0 24 4,7 

 

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

 

Tal como no ano letivo anterior, aumentou a percentagem de alunos do secundário com menção de 

excelência, em todos os anos de escolaridade, continuando o 12ºano a registar o valor mais elevado. 

A percentagem de alunos com sucesso pleno também aumentou globalmente, devido ao seu aumento no 

10º ano e ténue diminuição no 11º ano. 
 
 

Ensino profissional 
 

Cursos 

 

Excelência - 
Classificação média de 

frequência ≥ 15 

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 10,7 36 67,9 4,9 8,9 

Técn. Multimédia 10 14,7 62 81,6 1,0 3,9 

Técn. de Fotografia 9 17,0 45 72,6 3,2 8,4 

Técn. A. Gestão Desp. 1 5,0 15 71,4 1,0 3,8 

Total  26 13,2 158 74,5 2,5 6,9 

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

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

 

Devido à alteração dos critérios de inclusão no quadro excelência do ensino profissional, a percentagem de 

alunos com menção de excelente aumentou em todos os cursos, sendo o Técnico de Fotografia o que 

apresenta valores mais elevados. 

Comparativamente com o ano letivo anterior, verificou-se um aumento do sucesso pleno em todos os 

cursos, mas aumentou significativamente a percentagem de módulos em atraso, bem com a média de 

módulos em atraso por aluno. Este aumento do insucesso foi mais significativo no curso Técnico de Análise 

Laboratorial e de Fotografia. O curso de Multimédia é o que apresenta maior sucesso. 
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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 verificou-se, no agrupamento, um aumento da percentagem de aprovação na 

disciplina de Português e uma ligeira diminuição a Matemática, atingindo valores inferiores aos nacionais. 

Nas duas disciplinas os alunos do agrupamento obtiveram uma média superior aos valores nacionais. 
 

Exames nacionais - 2º ciclo 
 

 
 

Nas duas disciplinas verificou-se um aumento da percentagem de aprovação, mais expressivo na disciplina 

de Português e contrariando a tendência nacional, na disciplina de Matemática. 

As médias nos exames das duas disciplinas são também superiores aos valores nacionais. 

 

Exames nacionais – 3º ciclo 
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Em termos gerais, nas duas disciplinas, os resultados dos alunos do agrupamento têm acompanhado a 

tendência nacional, mantendo-se acima.  

Neste ano letivo, a percentagem de aprovação, tal como a média, aumentou nas duas disciplinas, 

continuando acima dos valores nacionais. 

 

Exames nacionais – Ensino secundário  
 

1ª Fase - alunos internos: 715 provas realizadas 
 

 
 

O agrupamento apresenta, em 6 disciplinas, médias superiores ou iguais às nacionais: Biologia e Geologia, 

Economia A, Filosofia, Física e Química A, Geografia A, História A e Espanhol. 

Nas outras 4 disciplinas, o agrupamento apresenta uma média inferior à nacional: Literatura Portuguesa, 

Matemática A, MACS e Português. 

 

2ª Fase - alunos internos: 266 provas realizadas 
 

Em virtude da falta de dados oficiais sobre os valores nacionais referentes à 2ª fase dos exames do ensino 

secundário, não são apresentadas aqui as médias do agrupamento. 

 

 

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 Biologia e Geologia, Física e Química A e Geografia 

A aumentou a média do agrupamento e o diferencial relativamente à média nacional. As disciplinas de 

Economia A e História A baixaram a média, mas ficaram acima da média nacional. 

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

agrupamento melhorou, a Literatura Portuguesa a média se manteve e a Matemática A e MACS a média 

baixou relativamente ao ano anterior.  
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4.6. Acesso ao ensino superior (1ª fase)  
(Fonte: Programa Exames Nacionais Ensino Secundário (ENES) 

 

  2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Nº de alunos que concluiu o 
12º ano 

123 % 126 % 132 % 161 % 

Alunos que apresentaram 
candidatura 

113 91,9 119 94,4 95 72,0 132 82,0 

Alunos colocados 105 85,4 107 84,9 88 66,7 113 70,2 

Alunos colocados na 1ª 
opção 

59 48,0 44 34,9 46 34,8 45 28,0 

Opção média de colocação 1,81   2,28   1,95   2,27   

A percentagem é calculada em função dos 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 e a opção média de colocação.  
 

 

Curso / Área de colocação N.º ALUNOS 

Gestão 11 
Contabilidade / Administração 9 
Economia 8 
Biologia / Biomédica / Biotecnologia/ Bioengenharia 7 
Química / Bioquímica 6 
Informática / Eletrotecnia/ TIC 6 
Saúde (várias áreas) 6 
Engenharia Mecânica / Física 5 
Desporto 5 
Ciências da Comunicação  5 
Línguas 4 
Ciências farmacêuticas 4 
Direito/ Justiça 4 
Enfermagem 4 
Design 4 
Educação básica 4 
Psicologia 3 
História/Arqueologia 3 
Educação Social 3 
Medicina 2 
Arquitetura 2 
Turismo/Ambiente 2 
Geografia 1 
Teatro 1 
Antropologia 1 
Relações internacionais 1 
Arquivo/biblioteca 1 
Ciências da engenharia 1 
Total 113 
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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 2011/2012. 

Este procedimento permitiu ampliar a base de dados (relativa aos 3 últimos anos letivos) acerca da situação 

destes alunos um ano após o término do ensino secundário. 
 

 
 

 

Continua a existir uma percentagem considerável de alunos que não foi contactada, uma vez que os 

números de contacto já estavam desatualizados ou desligados. 

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

que 14% se encontra no mundo do trabalho. 

 

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

 

 

Não foi possível contactar 20% dos 39 alunos que concluíram os cursos profissionais em 2011-2012. 

Verifica-se que a taxa de empregabilidade (após um ano de conclusão do curso) é mais significativa nos 

cursos Técnico Multimédia e Química Industrial, tendo este último valores mais elevados de empregabilidade 

na área do curso.  

Os cursos Técnico Multimédia e Animador Sociocultural têm valores mais elevados, relativamente a alunos 

que prosseguiram estudos. A percentagem de alunos desempregados é maior no curso de Sociocultural. 
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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 89% 95,3 % 

Matemática - 4º ano 62% 92,4 % 

Português - 6º ano 79% 92,0 % 

Matemática - 6º ano 59% 80,1 % 

Português - 9º ano 75% 74,7 % 

Matemática - 9º ano 68% 54,8 % 

Português - 12º ano 76% 64,4 % 

Matemática A - 12º ano 48% 69,8 % 

Os resultados que atingiram a meta estão sublinhados 
 

Relativamente ao ano letivo anterior, verifica-se um aumento da percentagem de aprovação em todos os 

exames de Português e Matemática, com exceção de Matemática – 4º ano.  

Assim, os resultados do agrupamento aproximaram-se das metas nacionais para 2015, tendo estas sido 

alcançadas em Português -9ºano, Matemática - 9ºano e Português – 12º ano. 
 

Taxa de retenção por ciclo 
 

Ciclo 
Resultados do 
agrupamento 

Metas Nacionais 
Ensino público 2015 

1º ciclo 2,7% 2% 

2º ciclo 0,7% 5% 

3º ciclo 2,1% 10% 

Secundário 11,3% 12% 
Os resultados que atingiram as metas estão sublinhados 

 

Tal como no ano letivo anterior, no 2ºciclo e secundário foram atingidas as metas nacionais 2015.  

A diminuição significativa das taxas de retenção do 3º ciclo permitiu que o agrupamento voltasse a alcançar 

estas metas, nestes níveis de escolaridade. 

Relativamente ao 1º ciclo, o aumento significativo da taxa de retenção levou a que o agrupamento não 

tivesse atingido, ao contrário do ano letivo anterior, a meta nacional 2015. 
 

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 0,0% <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 primeiro ano de implementação do novo Projeto Educativo do agrupamento a 

vigorar até 2016. Assim, esta é uma primeira e parcial abordagem ao seu grau de concretização, que se 

pretende aprofundar nos próximos anos letivos. 
 
 

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. 
 

Assinala-se que este objetivo esteve também em foco no Plano de Melhoria. Para além do reforço semanal 

nas disciplinas/anos com avaliação externa, foram também implementadas aulas/sessões de preparação 

para o exame. 

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

os exames do ensino básico, 1º, 2º e 3º ciclos, com exceção do exame de Matemática do 1º ciclo.  

Nos exames do secundário (1ªfase), o agrupamento apresenta, neste ano letivo, médias superiores ou 

iguais às nacionais em 6, das 10, disciplinas: Biologia e Geologia, Economia A, Filosofia, Física e Química A, 

Geografia A, História A e Espanhol. 

Comparativamente com o ano letivo anterior, e ainda ao nível de avaliação externa, constata-se uma 

melhoria global dos resultados do agrupamento, na maioria das situações em sintonia com a tendência a 

nível nacional.  

 

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

Todos os anos de escolaridade apresentam uma taxa de aprovação superior aos valores nacionais. No 

entanto, verifica-se uma diminuição das taxas de aprovação do agrupamento, relativamente ao ano anterior, 

nos seguintes anos de escolaridade: 2º, 3º e 10º anos. 

Quanto ao sucesso pleno, ou seja aprovação em todas as disciplinas, verifica-se que este diminuiu no 2º e 

3º ciclos, embora tenha aumentado no 5º, 7º anos. No ensino secundário, aumentou o sucesso pleno no 

ensino regular, bem como em todos os cursos do ensino profissional. 

 

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

Quanto aos alunos do quadro de excelência, constata-se que este parâmetro diminuiu no 2º e 3º ciclos, em 

todos os anos de escolaridade, com exceção do 8ºano. No ensino secundário aumentou a percentagem de 

alunos com menção de excelência, em todos os anos de escolaridade, pelo segundo ano consecutivo.  

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

significativamente em todos os cursos. 

 

Meta 2 - Incentivar a cooperação entre docentes: 

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

 
Relativamente ao número de aulas partilhadas/ observadas por pares não foi realizado nenhuma recolha 

de dados. 
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2.2. Aumentar o tempo para partilha e articulação pedagógica. 
 

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 6 

Projeto Educação para a Saúde (PES) 2 1 

Plano Anual de Atividades (PAA) 2 2 

Comissão de Disciplina e Gestão de Conflitos 2 1 
 

Comparativamente com o ano letivo anterior aumentou ligeiramente o tempo comum para trabalho de 

várias equipas / comissões, bem como o número de docentes abrangidos por esta medida. 

Formalmente, não se verificou 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. No entanto, 

como esta partilha é incentivada pela escola e efetivamente realizada pelos docentes, será pertinente 

futuramente fazer um levantamento mais aprofundado destes dados. 

Tal como já foi referido no Plano Gradual de Melhoria (3.3), a partilha e a articulação pedagógica foi 

desenvolvida também 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, em algumas das turmas com maiores dificuldades, tendo 

sido envolvidos 8 professores e utilizadas 21 horas semanais.  

 
 

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, 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.  

Tal como já foi referido no Plano Gradual de Melhoria (3.3.3), esta medida de intervenção envolveu 16 

docentes, tendo sido atingidos 24 tempos semanais, o que indicia um incremento relativamente ao ano 

letivo anterior. 

 
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 da Direção com todas as turmas do 5º ano para divulgação e explicitação das regras 

de funcionamento do agrupamento; 

 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; 
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 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.  
 

Com o objetivo de avaliar o impacto da disciplina de Educação para a Cidadania, foram indagados os 

diretores de turma que salientaram a extrema importância desta disciplina, já que constituí uma mais-valia 

para trabalhar temas como “Bullying”, regras e comportamentos em sala de aula, bem como direitos e 

deveres dos alunos, para além possibilitar o tratamento de assuntos da direção 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, registando-se uma diminuição, ao longo do ano letivo, em todos os ciclos. 
 

Segundo a Comissão de Disciplina e Gestão de Conflitos, o perfil do aluno indisciplinado é o seguinte: 
 

 Aluno do 2º ciclo 

o Recebe orientações pedagógicas familiares aparentemente de superproteção, mas desfasadas das 

orientações pedagógicas da escola;  

o Lida de forma pouco correta com o facto de ter espaços muito grandes para convívio, 

comparativamente ao da escola do 1º ciclo, sem a supervisão de um adulto;  

o Entende poder resolver os seus conflitos com as suas próprias mãos, não acionando os meios 

adequados de participação. 
 

 Aluno do 3º Ciclo 

o Frequenta pela segunda vez o mesmo ano de escolaridade, portanto, é um aluno com insucesso 

escolar; 

o Tem pais pouco presentes ou que estão separados;  

o Recebe orientações pedagógicas familiares aparentemente de superproteção, mas desfasadas 

das orientações pedagógicas da escola;  

o É subsidiado economicamente;  

o Não havendo empatia com o professor, gera conflito na sala de aula. 
 

• Aluno do secundário 

o Tem interesses divergentes dos da escola;  

o Revela-se pouco motivado para o prosseguimento de estudos;  

o Não gosta do curso que frequenta;  

o Não havendo empatia com o professor, gera conflito na sala de aula. 
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Evolução do número de ocorrências disciplinares  
 

 
 

O número de ocorrências disciplinares tem vindo a diminuir significativamente ao longo dos últimos dois 

anos, em todos os ciclos. 
 

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

 Realização de tarefas/atividades de integração na escola: 144 situações 

 Mudança de turma: 5 

 

Medidas disciplinares sancionatórias  
 

 1 Suspensão da escola por um dia 

 6 Suspensões da escola por dois dias 

 1 Suspensão da escola por três dias 

 1 Suspensão da escola por oito dias 

 1 Suspensão da escola por doze dias 

Relativamente ao ano anterior aumentou a duração das suspensões aplicadas, embora tenha diminuído o 

número de alunos que foi sujeito a medidas disciplinares sancionatórias. 

 
 

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 - informações de início de 

ano letivo; 

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 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; 
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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 1 2 

Software didático / Sistemas de resposta Docentes 1 2 

Quadros interativos  Docentes 0 2 

Folha de cálculo (excel) Docentes 1 2 

Key of School Docentes Inglês 5 8 

Jornadas da Educação Docentes 18 2 dias 

4.º ciclo de seminários de aprofund. em 
administração e organização escolar 

Docentes 5 meio dia 

Metas Curriculares de Português Docentes 1º ciclo 11 4 

Metas Curriculares de Matemática Docentes 1º ciclo 11 4 

Metas Curriculares de Matemática Docentes 2º ciclo 5 4 

Metas Curriculares de Matemática Docentes 3º ciclo 15 5 

Primeiros socorros Assist. operacionais 1 21 

Combate a incêndios com meios 1ª 
intervenção 

Assistentes 
operacionais 

12 4 

CGE - Encerramento e Conta de Gerência 
Eletrónica 

Assistentes técnicos 2 6 

LCPA - Cabimentos e Lei dos 
Compromissos 

Assistentes técnicos 2 6 

POCE_2-POC - Educação Assist. técnicos 6 12 

Winga (Aplicação de BackOffice) Assist. técnicos 2 6 

Presse  Assist. operacionais 15 1 dia 

C
re

d
it

ad
as

 

Contributos para a melhoria das práticas 
educativas de alunos com N. E. E. 

Docentes 12 25+25 

Práticas Educativas para alunos com N.E.E Docentes 11 50 + 50 

Metas Curriculares de Português Docentes 1º ciclo 2 16 

Metas Curriculares de Matemática Docentes 1º ciclo 2 16 

Metas Curriculares de Português Docentes 3º ciclo/ sec 1 25 

Metas Curriculares de Matemática Docentes 2º /3º ciclos 2 15 

Avaliação externa da dimensão científica 
e pedagógica 

Docentes 3 15 

Oficina de formação de professores em 
empreendedorismo 

Docentes 1 25+25 

Bibliotecas escolares: Parcerias e trabalho 
colaborativo 

A. operacionais / 
Docentes  

1 / 3 50h 

 

Constata-se variedade nas ações propostas / realizadas, no entanto salienta-se a 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. 
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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 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 85,7% 50,8% 61,6% 77,0% 

1
º 

ci
cl

o
 

1º ano 84,2% 92,1% 92,0% 99,0% 

2º ano 94,4% 80,8% 86,0% 97,0% 

3º ano 78,4% 90,5% 95,0% 93,0% 

4º ano 87,9% 91,0% 91,0% 99,0% 

 1º ciclo 85,6% 88,5% 91,0% 97,0% 

2
º 

ci
cl

o
  5º ano 76,9% 89,8% 80,5% 93,3% 

6º ano 77,7% 79,0% 80,7% 82,0% 

 2º ciclo 77,4% 83,6% 80,6% 86,8% 

3
º 

ci
cl

o
 7º ano 78,0% 77,2% 83,0% 87,0% 

8º ano 81,6% 91,4% 85,0% 84,0% 

9º ano 81,2% 83,6% 87,0% 77,0% 

 3º ciclo 80,3% 84,3% 84,0% 84,0% 

Se
cu

n
d

ár
io

 10º ano 79,3% 86,2% 82,0% 84,0% 

11º ano 76,6% 79,5% 73,0% 66,00% 

12º ano 53,1% 73,2% 67,0% 62,0% 

 Secundário 69,7% 79,4% 74,0% 71,0% 

Vocacional 9ºF 62.5% 70.8% 62,5% 84,0% 

P
ro

fi
ss

io
n

ai
s 10º ano 64,9% 76,1% 54,8% 77,0% 

11º ano 59,2% 75,4% 71,6% 73,8% 

12º ano 57,7% 60,6% 53,5% 60,6% 

 Profissionais 60,7% 70.5% 60,0% 70,1% 

                                                                             (Fonte: coordenadores de D.T. e de Cursos Profissionais) 
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Embora se verifiquem oscilações nas presenças dos encarregados de educação nas reuniões ao longo do 

ano letivo, em termos gerais continua a verificar-se um aumento na percentagem destes presentes nas 

reuniões com os titulares / diretores de turma. 
 
 

Atividades envolvendo encarregados de educação  
 

Número de atividades  

1º período 2º período 3º período Total 

10 10 8 28 

 

Relativamente ao ano letivo anterior, aumentou 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 

5 7 13 25 

 

Relativamente ao ano letivo anterior, diminuiu o número de atividades do agrupamento incluídas no Plano 

Educativo Municipal.  

No entanto, constituem já tradição do agrupamento a realização de atividades/ eventos com uma forte 

componente de participação comunitária. A salientar:  
 

 XV Sarau Gimnodesportivo – 777 participantes, 2558 espetadores. 

 Dia Aberto – 1904 participantes. 

 Semana da Leitura – 1904 participantes. 

 Mostra Cultural e Gastronómica (Dia de S. Martinho) – 1904 participantes. 

 Natal Desce à Rua – 50 participantes. 

 Carnaval das Escolas – 499 participantes. 

 Marchas de S. João – 419 participantes. 

 Festival de Teatro – 45 participantes e 1000 espetadores 

Registamos também a implementação do canal AEOJ TV (canal Meo) com o objetivo de divulgar e 

promover as atividades do agrupamento e da comunidade em parceria com o agrupamento. Os materiais 

são realizados, produzidos e editados pelos alunos do Curso Profissional Técnico de Multimédia. 
 

Em termos de reconhecimento pela comunidade destacamos: 

 1º e 3º lugar do Jardim de Infância das Travessas no Concurso “Conta-me uma história”, iniciativa 

promovida pelo Ministério da Educação e Ciência. O projeto foi realizado em articulação com a 

biblioteca, curso profissional Multimédia e famílias. 

 1º e 2º prémios no concurso de criação do logótipo do Banco de Tempo de S. João da Madeira. 

 3º prémio no concurso escolar “A água que nos une”, no âmbito do programa Gea-Terra Mãe, 

Década Internacional para Ação “Água, Fonte de Vida” com uma investigação experimental sobre 

“As potencialidades dos coentros na purificação da água, através da remoção de iões níquel” e 

realização de um vídeo. Neste projeto estiveram envolvidos alunos dos cursos Profissionais Técnico 

de Análise Laboratorial e Técnico Multimédia. 
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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 Paços de Brandão 

 Academia de Música de S. João da Madeira 

 Associação Desportiva Sanjoanense (ADS) 

 Associações de Pais do AEOJ 

 Biblioteca Municipal de S. João da Madeira 

 Bombeiros Voluntários de S. João da Madeira 

 Câmara Municipal de S. João da Madeira 

 Centro Comercial Oitava Avenida 

 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 

 Fundação Manuel Leão  

 Fundação Vox Populi (FVP) 

 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. 

 Universidade Católica do Porto 

 Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (UTAD) 

 
 

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

 

Empresa Localidade 

 

Empresa Localidade 

Pronutrimedative, Lda São João da 
Madeira 

Copotextil São João da 
Madeira 

CTC – Centro Tecnológico do 
Calçado 

São João da 
Madeira 

Flexipol Espumas 
Sintéticas S.A. 

São João da 
Madeira 

Hermilton – Etiquetas e artes 
gráficas, Lda 

Arrifana CELAR -Alumínios Cesar, 
Lda 

Cesar 

Apronet – Soluções Empresariais  Milheirós de 
Poiares 

BEL, Fromageries 
Portugal  

Vale de Cambra 

Screen In Lda São João de Ver Centro Médico da Praça São João da 
Madeira 

Kit D’ideias – Unipessoal, Lda São João da 
Madeira 

Simoldes Plásticos, S.A. Oliveira de Azeméis 

Foto NovaImagem Nogueira do 
Cravo 

CIPADE – colas e adesivos São João da 
Madeira 

DigitaLab 
São João da 

Madeira 
Casa da Criativ. /Paços da 
Cultura - CMSJM 

São João da 
Madeira 

Tecmacal São João da 
Madeira 

Easy Software São João da 
Madeira 

Dinâmica Virtual São João da 
Madeira 

Exerlife São João da 
Madeira 

Easycópia São João da 
Madeira 

Inforádio Comunicação 
Social S.A. 

São João da 
Madeira 

Zig Zag César Carlos Santos Fotografia e 
Video 

São João da 
Madeira 

Minimalphoto - Unipessoal Lda São João da 
Madeira 

Estúdio Fotográfico 
Almeida Ovar 

Ovar 
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Empresa Localidade 

 

Empresa Localidade 

Jornal Terras da Feira - Feirapress 
Santa Maria da 

Feira 
Cores Escondidas Lda 

Santa Maria da 
Feira 

Correio de Azeméis – 
Globinóplia, Unipessoal Lda 

Oliveira de 
Azeméis 

Olhoshot – Tiago Silva 
Sousa 

Ovar 

Olhares - Fotografia de Estúdio 
São João da 

Madeira 
O Regional - José da Silva 
Lda 

São João da 
Madeira 

Foto Nogueirense - Fotografia 
digital Unipessoal Lda 

Oliveira de 
Azeméis 

A.Henriques 
São João da 

Madeira 

IDEPA etiquetas e passanamarias 
São João da 

Madeira 
Heliotêxtil,etiquetas e 
passamanaria 

São João da 
Madeira 

Joaquim Isidro-Eletrozincagem 
Unipessoal, Lda 

São João da 
Madeira 

Energia Ginásio 
Musculação Lda 

Escapães 

Rogério Leal e Filhos Arrifana 
Associação Estamos 
Juntos 

São João da 
Madeira 

Tintas Neuce-Indústria de tintas , 
S.A. 

Romariz Associação Shaolin Si 
São João da 

Madeira 
Câmara Municipal de São João da 
Madeira 

São João da 
Madeira 

Gimnofisico 
São João da 

Madeira 

Câmara Municipal de Arouca Arouca Gimnogandara César 

Cerci 
São João da 

Madeira 
União Desportiva 
Oliveirense 

Oliveira de Azeméis 

 

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

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

 

 Projeto Comunidade de Escolas eTwinning. Em continuidade com o ano letivo anterior, o Jardim de 

Infância das Travessas participou no projeto eTwinning “Every day is a fairy tale” com escolas da 

Grécia, Roménia e Hungria. Além disso, o agrupamento, em parceria com a Câmara Municipal e a 

Junta de Freguesia, organizou o Seminário Multilateral eTwinning “Digital Citizenship and 

Education” que contou com a participação de professores de vários países da comunidade 

Europeia. 

 Programa de aprendizagem ao longo da vida (Proalv) 

 COMENIUS – Mobilidades Individuais para Pessoal Educativo.  

O agrupamento recebeu uma assistente, originária da Bélgica durante seis meses. Este 

intercâmbio teve como objetivo proporcionar à futura professora a possibilidade de reforçar a 

qualidade e a dimensão europeia no processo ensino-aprendizagem, de enriquecer os seus 

conhecimentos de língua portuguesa, trocar experiências relativamente a sistemas de ensino, 

bem como de melhorar as suas competências pedagógicas.  

A assistente foi plenamente integrada na vida escolar, desempenhou diversas atividades 

específicas em contexto letivo e interveio na comunidade local, desenvolvendo um conjunto 

muito diversificado de atividades.  

 LEONARDO DA VINCI 

Este projeto visa atender às necessidades de ensino e aprendizagem de todos os intervenientes 

no ensino e formação profissional, bem como às necessidades dos estabelecimentos e 

organizações que fornecem ou promovem esse ensino e formação. 

Seis alunos do Curso Profissional Técnico de Multimédia realizaram um estágio de duas semanas 

em Londres, tendo desenvolvido diversas competências adquiridas ao longo do curso.   
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6. Outras ações da equipa de autoavaliação 
 
 
 

Com o objetivo de desenvolver processos de autoavaliação em diferentes órgãos / estruturas do 

agrupamento, foram elaborados mini-inquéritos que poderiam ser utilizados pelos docentes e pelos 

diretores de turma para conhecerem a opinião dos seus alunos relativamente a variados aspetos da sua 

atividade e do funcionamento das aulas. Estes inquéritos eram anónimos e os alunos posicionavam-se 

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

Os inquéritos foram enviados a todos os docentes e diretores de turma, juntamente com indicações para a 

sua aplicação. Esta foi facultativa e a análise dos resultados foi realizada pelo próprio docente / diretor de 

turma, 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 / diretor de turma que comunicasse a sua eventual aplicação e 

opinião. 

Relativamente aos inquéritos dos docentes, a equipa constatou, ainda que de modo informal, um grande 

número de utilizações, embora a maioria não o tenha comunicado formalmente. As opiniões sobre o 

inquérito foram díspares, registando-se algumas muito favoráveis e outras menos favoráveis. 

Relativamente aos inquéritos dos diretores de turma, os poucos que comunicaram a utilização do inquérito 

revelaram que apenas o utilizaram parcialmente, somente no que dizia respeito ao trabalho do diretor de 

turma. 

 

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

processo de autoavaliação, através do contacto e troca de experiências com as equipas de autoavaliação das 

escolas do concelho. Devido a falta de tempo esta ação não foi concretizada. 
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7. 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 da organização que ajudam a alcançar os seus objetivos;  

Pontos fracos – atributos da organização que prejudicam 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 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); 

 Criação de estratégias diversificadas de apoio educativo; 

 Significativo sucesso do apoio educativo, no 1º, 2º e 3º ciclos; 

 Apoio prestado pelo Gabinete de Psicologia; 

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

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

 Aumento significativo das taxas de aprovação do 6º, 7º, 8º, 9º e 12º ano; 

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

 Diminuição da taxa de desistência para valores nulos, nos 3 escalões etários; 

 Aumento das taxas de conclusão dos cursos profissionais; 

 Aumento da taxa de Excelência dos alunos do ensino secundário (segundo ano consecutivo); 

 Aumento da percentagem de alunos com sucesso pleno no ensino secundário (terceiro ano 

consecutivo); 

 Aumento da percentagem de aprovação nos exames do 1º ciclo (Português) e nos exames do 2º e 3º 

ciclos - Português e Matemática, mantendo-se superiores aos valores nacionais; 

 Melhoria das médias de exame do ensino secundário (1ªfase), nas disciplinas de Biologia e Geologia, 

Filosofia, Física e Química A e Geografia A, em termos absolutos e relativos (comparando com a 

média nacional);  

 Aproximação dos resultados do agrupamento, relativamente às metas nacionais 2015; 
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 Redução das ocorrências disciplinares em todos os ciclos, nos últimos dois anos letivos; 

 Redução das ocorrências disciplinares, ao longo do ano letivo; 

 Elaboração de um perfil do aluno indisciplinado, por ciclo; 

 Elevada percentagem de presenças de pais e EE nas reuniões com os titulares / diretores de turma; 

 Participação dos encarregados de educação e associações de pais nas atividades do agrupamento; 

 Diversidade de atividades realizadas em conjugação com a comunidade educativa; 

 Aumento da diversidade de parcerias e protocolos estabelecidos com diferentes entidades; 

 Desenvolvimento de projetos internacionais. 

 

 

Pontos fracos: 

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

 Diminuição significativa das taxas de aprovação no 2º e 3º anos; 

 Redução da percentagem de alunos com sucesso pleno, no 2º e 3º ciclos; 

 Diminuição da percentagem de aprovação do exame de Matemática do 1º ciclo, para valores 
inferiores aos valores nacionais; 

 Médias de exame inferiores às médias nacionais em quatro disciplinas do ensino secundário (1ª 

fase): Literatura Portuguesa, Matemática A, MACS e Português; 

 Diminuição da percentagem de alunos colocados na 1ª opção do curso superior. 

 Fragilidades nas rotinas de reflexão e de formalização das medidas a desenvolver;  

 Inexistência de marcação formal de tempo comum de trabalho de partilha e articulação pedagógica 

entre docentes do mesmo grupo disciplinar; 

 Ausência de levantamento formal das necessidades de formação dos diferentes grupos disciplinares; 

 

 

Constrangimentos  

 Diminuição da percentagem de alunos que beneficia de ação social escolar; 

 Redução do número de profissionais não docentes. 

 

 

Oportunidades 

 Informação recolhida no Programa AVES 

 Qualidade das instalações e equipamento escolar. 

 

 

 

S. João da Madeira, 22 de outubro de 2014 

 

Pel’ Equipa de Autoavaliação 

Rosabela Ramos 


