
1 
 

1 
 

Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação Intermédia  
Projeto Educativo/Plano melhoria 

Plurianual TEIP/Contrato Autonomia 
 

2015 - 2016 
 

Julho 2016 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Avaliação Projeto Educativo 2015 - 2016 

2 
 

Índice 
 
Introdução .............................................................................................................................................................. 3 
CAPÍTULO   I - Avaliação dos Recursos ....................................................................................................................... 4 

1. Recursos materiais e humanos ..................................................................................................................... 4 

1.1. Espaços físicos ........................................................................................................................................... 4 
1.2. Recursos informáticos............................................................................................................................... 4 
1.3. Recursos humanos .................................................................................................................................... 4 

2. Grau de absentismo dos recursos humanos .................................................................................................. 6 

2.1. Pessoal docente e técnico afeto ao Agrupamento ..................................................................................... 6 
2.2. Pessoal não docente ................................................................................................................................. 6 

3. Caracterização socioeconómica dos alunos e suas famílias ............................................................................. 7 

CAPÍTULO  II - Avaliação dos resultados alcançados .................................................................................................. 8 
1. Avaliação Interna ........................................................................................................................................... 8 

1.1. Resultados da Educação Pré-Escolar ......................................................................................................... 8 
1.2. Resultados do 1.º. 2.º e 3.º Ciclos.............................................................................................................. 9 

1.2.1. Taxa de Sucesso ................................................................................................................................. 9 
1.2.2. Taxa de Retenção ............................................................................................................................. 12 
1.2.3. Taxa de Sucesso Pleno/ Deficitário ................................................................................................... 12 
1.2.4. Taxa de Eficácia das Medidas de Apoio: Assessorias, Planos de Acompanhamento Pedagógico, Apoio 
ao Estudo, Apoio Pedagógico Acrescido, Tutorias....................................................................................... 12 
1.2.5. Taxa Coortal de Conclusão de Ciclos ................................................................................................. 14 

1.3. Resultados Alunos abrangidos pelo D.L. n.º3/ 2008, de 7 de janeiro ........................................................ 14 
1.4. Abandono Escolar/ Absentismo/Indisciplina............................................................................................ 15 

2. Avaliação Externa ........................................................................................................................................ 16 

2.1. Resultados de Provas Finais 2016 ............................................................................................................ 16 
2.3. Comparação Evolutiva Avaliação Interna/ Externa (AESCT)/ Externa Nacional ......................................... 16 

CAPÍTULO III - Outras Análises ............................................................................................................................... 17 
1. Atividades de Enriquecimento Curricular ................................................................................................... 17 
2. Grau de Satisfação dos diversos Intervenientes e Parceiros ........................................................................ 17 
3. Avaliação do contributo do Projeto TEIP no sucesso escolar dos alunos...................................................... 18 
4. Unidade de Ensino Estruturado.................................................................................................................. 18 
5. Ação da Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos BE/CRE ............................................................ 19 
6. Participação dos Pais/Encarregados de Educação ....................................................................................... 19 
7. Contributo da ação do pessoal não docente ............................................................................................... 20 
8. Execução do Plano Anual de Atividades (PAA) ............................................................................................ 20 
9. Formação promovida pela Escola e Centro de Formação para pessoal docente, não docente, discente e 
pais/encarregados de educação .................................................................................................................... 21 
10. Balanço ao Projeto Reflexevolução- Refletir para evoluir .......................................................................... 22 
11. Parcerias e respetiva avaliação ................................................................................................................ 22 
12. Aferição do trabalho nas aulas de substituição ......................................................................................... 23 
13. Follow Up- Prosseguimento de estudos e inserção no ensino secundário ................................................. 23 

Considerações Finais ............................................................................................................................................. 24 
1. Balanço Global Face aos Objetivos e Metas do Projeto Educativo ................................................................. 24 

 
 
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Avaliação Projeto Educativo 2015 - 2016 

3 
 

 

Introdução 

O Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa considera ser sua missão prioritária, dentro do espírito 
de serviço inerente à sua condição de escola pública, proporcionar a todos os seus alunos um ensino de qualidade, 
possibilitando a cada um deles a construção de uma carreira académica de sucesso, no total respeito pelo princípio 
democrático da igualdade de oportunidades. Deve ainda contribuir para a formação de cidadãos íntegros, 
responsáveis, solidários, tolerantes e esclarecidos. 

(Missão pág. 14   Projeto Educativo 2014-2017) 
 
O presente relatório pretende dar a conhecer, de forma global, a execução do Projeto Educativo do Agrupamento 
de Escolas de Santa Cruz da Trapa referente ao ano letivo 2015/2016 e aferir o grau de consecução das suas metas 
e objetivos, nos diversos eixos: EIXO I - “Apoio à melhoria das aprendizagens”; EIXO II - “Prevenção do abandono, 
absentismo e indisciplina”; EIXO III - “Gestão e Organização do Agrupamento” e EIXO IV - “Relação Escola- Família- 
Comunidade e Parcerias”. 
Nas suas considerações finais, expõe um resumo global face aos objetivos e metas traçados no Projeto Educativo 
(PE)/ Plano de Melhoria Plurianual TEIP e Contrato de Autonomia (CA). 
Assim sendo, este relatório organiza-se em três capítulos principais, promotores de uma avaliação dos recursos 
existentes, dos resultados alcançados e de outras análises efetuadas em torno dos vários parâmetros específicos 
definidos no Projeto Educativo (PE). 
A elaboração deste relatório baseou-se nas informações colhidas em múltiplos documentos e relatórios: 

• Registos de avaliação sumativa; 
• Relatórios de execução do Plano Anual de Atividades; 
• Relatório da Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos; 
• Relatórios de Departamentos; 
• Relatório do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família; 
• Relatório de autoavaliação e melhoria de escola; 
• Relatório de evolução do aproveitamento / comportamento / assiduidade / pontualidade ao longo do 

ano; 
• Relatório do grau de concretização dos planos de recuperação e acompanhamento; 
• Relatório de coordenação TEIP; 
• Relatório de Ação Tutorial; 
• Resultados de Inquéritos de Satisfação 2016; 
• Estudo Follow Up; 
• Contactos diretos formais e informais com parceiros e outras instituições. 

Pretende-se  que este documento de Avaliação do Projeto Educativo seja divulgado por toda a comunidade 
educativa, no sentido de todos conhecerem o trabalho desenvolvido na Escola e reflitam sobre aspetos de 
melhoria na certeza de que o envolvimento de cada um conduzirá ao êxito do coletivo e da missão deste 
Agrupamento de Escolas.  
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CAPÍTULO   I - Avaliação dos Recursos 

1. RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 
1.1. Espaços físicos 

Os espaços físicos ao longo deste ano letivo foram, sempre que necessário e possível, alvo de beneficiação por 
parte da escola, e de arranjos pontuais em parceria com a Câmara Municipal de São Pedro do Sul e Juntas de 
Freguesia do Concelho. 

Destacam-se os seguintes melhoramentos: 

- Colocação de cortinados no Auditório; 

- Colocação de quadros brancos em mais salas de aula; 

- Substituição de torneiras comuns por torneiras com dispositivo de poupança de água; 

- Redistribuição da rede de aquecimento; 

- Reparação do gradeamento exterior; 

- Reparação do piso do pavilhão; 

- Requalificação dos jardins exteriores.    
 

 

1.2. Recursos informáticos 
Relativamente às tecnologias de informação e comunicação, de momento, as escolas encontram-se apetrechadas 
com recursos informáticos considerados em número suficiente, no entanto, sente-se uma necessidade urgente de 
aquisição de novos equipamentos, em termos de hardware. Ainda nem todos os estabelecimentos de ensino 
possuem quadros interativos e/ou computadores com acesso à internet (Jardins de Infância de Santa Cruz da 
Trapa, Valadares e serrazes). 
 
Relativamente às tecnologias de informação e comunicação, verifica-se, este ano letivo, o seguinte: 

Nível de ensino 
Com computador Com ligação à internet 

Nº % Nº % 

Pré-escolar 87 ≈91,58% 83 ≈87,37% 

1º Ciclo 90 ≈72,00% 69 ≈55,20% 

2º Ciclo 82 ≈91,11% 66 ≈63,33% 

3º Ciclo 89 ≈91,75% 73 ≈75,26% 
 

No que concerne ao número de alunos com computador, regista-se, comparativamente aos dados obtidos no ano 
anterior, um ligeiro aumento. No que concerne à ligação à internet, verifica-se a mesma tendência. 
 

1.3. Recursos humanos  
 

 

Pessoal Docente* 

Ed. Pré-
Escolar 

Educação 
Especial 1º CEB 2º CEB 3º CEB Total 

QA/QZP 9 5 13 10 17 54 

Contratado - - - 1 7 8 

Total 9 5 13 11 24 62 
 
O corpo docente é constituído por 62 educadores e professores, sendo que 54 pertencem aos quadros e 8 são 
contratados. Quando se verificaram algumas situações de ausência  de docentes, na sua maioria, as aulas de 
substituição foram lecionadas por um docente do mesmo grupo disciplinar.  
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*  foram considerados todos os docentes que estiveram afetos ao agrupamento, a tempo total ou parcial, durante 
o ano letivo, até à data da realização deste documento. 
 

 
Pessoal Docente 

2014/2015 2015/2016 

QA/QZP 52 54 

Contratado 4 8 

Total 56 62 
 

No que respeita à análise da evolução do número total de professores, relativamente ao ano anterior, constata-se 
que  houve alteração um aumento quer no número de professores efetivos, quer no número de professores 
contratados. 

 
Pessoal Não Docente 

EBI 1º CEB JI Total 

Assistentes Técnicos 4 - - 4 

Assistentes Operacionais 15 1 6 22 

SubTotal  no Agrupamento 19 1 6 26 

Contrato (CMSPS) 1 4 9 14 

TOTAL 21 5 15 40 
 
O pessoal não docente pertencente ao Agrupamento é formado por 26 elementos, 4 assistentes técnicos e 22 
assistentes operacionais. O total de pessoal não docente, incluindo os assistentes operacionais com contrato da 
Câmara Municipal de São Pedro do Sul totaliza 40 elementos.  

 
 

 
 
 
 
 

Pessoal Técnico 2015/2016 

Psicóloga 2 (meios horários) 

Animadora sociocultural 1 (meio horário) 

Terapeuta da fala 1 (meio horário) 

Total 4 
 
Relativamente ao ano anterior, o número de pessoal técnico diminuiu, sendo, atualmente, composto por 4 
técnicos superiores: duas psicólogas, com meio horário, uma animadora sociocultural (com meio horário), uma 
terapeuta da fala (com meio horário). No passado ano letivo havia também uma Técnica superior com 6 horas 
letivas.  
É de realçar que para o Centro de Recursos para a Inclusão (CRI), o Agrupamento dispõe de uma Psicóloga (15,5 
h/s), uma Terapeuta da Fala (10,5 h/s) e  uma técnica de  Psicomotricidade (2 h/s).    
 
É fundamental que não haja uma redução de técnicos, em virtude de haver um número representativo de alunos 
que precisam do seu acompanhamento. Torna-se pertinente que o pessoal técnico usufrua de um horário a tempo 
inteiro.  
 
 

Pessoal Não Docente 

2014/2015 2015/2016 

41 40 
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2. GRAU DE ABSENTISMO DOS RECURSOS HUMANOS 
 

2.1. Pessoal docente e técnico afeto ao Agrupamento 
Ao nível dos recursos humanos relativos ao pessoal docente e técnico, num total de 62* elementos afetos a este 
agrupamento, destaca-se o seguinte grau de absentismo: 
 

Tipo de Falta N.º de Pessoas Dias/Tempos % 

Casamento   1 14D 1,61 

Gravidez de Risco 2 132D 3,23 

Maternidade 2 300D 3,23 

Doença  14 668D 22,58 

Tratamento ambulatório - próprio 37 27D/194T 59,68 

Tratamento ambulatório -familiar 21 17D/140T 33,87 

Assistência a filhos <12 anos 4 15D 6,45 

Assistência a filhos - internamento 1 2D 1,61 

Assistência a familiares 3 10D 4,84 

Por conta do período de férias (próprio ano) 9 14D/25T 14,52 

Por conta do período de férias (ano seguinte) 30 30D/111T 48,39 

Formação  2 2D 3,23 

Atividade sindical - reuniões 7 33T 11,29 

Atividade sindical - delegados 1 6T 1,61 

Cumprimento de obrigações 3 1D/15T 4,84 

Exercício de cargo nas autarquias 1 3D 1,61 

Falecimento de familiar 1 5D 1,61 

Doação de Sangue  1 2T 1,61 

 
*  foram considerados todos os docentes que estiveram afetos ao agrupamento, a tempo total ou parcial, durante 
o ano letivo, até à data da realização deste documento. 
 
Pela análise comparativa com os dados colhidos no ano anterior, pode verificar-se que a percentagem de faltas 
apresenta um aumento considerável no parâmetro “Doença”.   Relativamente aos restantes parâmetros não se 
registam alterações significativas, continuando a ser o “Tratamento ambulatório – próprio”, “Por conta do período de férias 
(ano seguinte)” e “Tratamento ambulatório – familiar” os parâmetros com maior percentagem. 
 
 
 
 

2.2. Pessoal não docente 
 
Do total de 26 elementos não docentes (4 assistentes técnicos, 22 assistentes operacionais) afetos ao AESCT e, 
regista-se o seguinte grau de absentismo: 

Tipo de Falta N.º de Pessoas Dias/Tempos % 

Greve 4 4D 15,38 

Falecimento de familiar 4 15D 15,38 
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Doença  6 97D 23,08 

Tratamento ambulatório - próprio 18 1D/171T 69,23 

Tratamento ambulatório - familiar 10 131T 38,46 

Assistência a filhos <12 anos 2 3D 7,69 

Assistência a outros familiares  2 19D 7,69 

Doação de sangue 1 4T 3,85 

Cumprimento de Obrigações 1 3T 3,85 

Por conta do período de férias (próprio ano) 3 3D 11,54 

 
Pela análise comparativa com os dados colhidos no ano anterior, pode verificar-se que a percentagem de faltas 
não apresenta alterações significativas, continuando a ser o “Tratamento ambulatório – próprio” e “Tratamento ambulatório – 
familiar” os parâmetros com maior percentagem. 
 

3. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA DOS ALUNOS E SUAS FAMÍLIAS 
No agrupamento, 220 alunos, aproximadamente 53,9%, são apoiados a 50% ou a 100%, distribuem-se, pelos 
diferentes níveis de ensino da seguinte forma (dados retirados do PAE Junho de 2016): 

 

Nível de ensino 

Alunos Subsidiados Total (por ciclo) 

Escalão A (100%) Escalão B (50%)  

Nº % Nº % Nº % 

Pré-escolar 23 ≈24,2% 19 ≈20% 42 ≈44,2% 

1º Ciclo 45 ≈36,0% 29 ≈23,2% 74 ≈59,2% 

2º Ciclo 90 ≈40,0% 12 ≈13,3% 48 ≈53,3% 

3º ciclo 97 ≈39,2% 18 ≈18,6% 56 ≈57,7% 
 

 Comparativamente aos dados obtidos no ano anterior, o número de alunos subsidiados diminui cerca de 
quatro pontos percentuais.  
 
 
Outros dados socioeconómicos: 
- Serviço de almoço e prolongamento de horário: No que diz respeito ao Pré-escolar, quase todas as crianças 
usufruíram do serviço de almoço (99%), e uma parte considerável frequentara o jardim no prolongamento do 
horário (cerca de 86%) sendo que, neste caso se verifica um ligeiro aumento da percentagem do ano anterior. 
Estes serviços têm decorrido conforme planeado e de acordo com as necessidades das famílias. 
- Suplemento alimentar: Foram contemplados com suplemento alimentar, neste ano letivo, 37 discentes 
carenciados, sendo 6 alunos do 1º ciclo, 18 alunos do 2º ciclo e 13 alunos do 3º ciclo. Não se verificam alterações 
neste parâmetro relativamente ao ano anterior.  
- Alunos de outras nacionalidades: O número de alunos oriundos de outras nacionalidades é residual, havendo um 
total efetivo de 8 alunos (no início do ano letivo) que não têm nacionalidade portuguesa, destes, três foram 
transferidos ao longo do ano letivo. Salienta-se, ainda, a existência de outros três alunos  que foram transferidos 
para outras escolas a meio do ano letivo e de uma anulação de matrícula no pré-escolar.  
- Encarregados de Educação com formação a nível do ensino superior: O número de Encarregados de Educação 
com formação académica de nível superior é de 46, correspondendo, aproximadamente, a 11,3%, revelando-se, 
comparativamente ao ano anterior, uma descida de, aproximadamente, dois pontos percentuais. 
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CAPÍTULO  II - Avaliação dos resultados alcançados 

Os resultados por nível de ensino relativos ao sucesso/insucesso, assim como estudos comparativos encontram-se 
explanados de forma exaustiva no relatório de autoavaliação e melhoria da escola e nos relatórios de 
departamento curricular e de grupos disciplinares. Assim, de forma sucinta, apresentam-se os seguintes 
resultados: 
1. AVALIAÇÃO INTERNA  

1.1. Resultados da Educação Pré-Escolar 
Resumo geral do agrupamento por idades e áreas de conteúdo 

 Formação Pessoal e Social Expressão e Comunicação Conhecimento do Mundo 
Adquirid

a 
Em 

aquisiçã
o 

N/ 
Iniciada 

Adquirid
a 

Em 
Aquisição 

N/Iniciada Adquirid
a 

Em 
Aquisição 

N/Iniciada 

3 Anos 90,00% 10,00% 0,00% 91,80% 8,20% 0,00% 92,31% 7,69% 0,00% 
4 Anos 88,13% 11,87% 0,00% 92,36% 7,64% 0,00% 90,41% 9,59% 0,00% 
5 Anos 89,52% 10,48% 0,00% 91,30% 8,61% 0,09% 89,24% 10,76% 0,00% 
Total 89,22% 10,78% 0,00% 91,82% 8,15% 0,03% 90,65% 9,35% 0,00% 

 
A percentagem de competências consideradas adquiridas ronda valores aproximados dos 90% nas três áreas de 
conteúdo.  
As crianças sinalizadas com algum tipo de dificuldades situam-se nas faixas etárias dos 4 e dos 5 anos. E é nestas 
idades que se centram a maioria dos apoios, para reforço do desenvolvimento de competências, uma vez que a 
maioria das dificuldades detetadas, nestas idades, já podem não ser facilmente ultrapassadas pela criança sem 
apoios especializados.  
Além disso, há um aumento de crianças encaminhadas para a educação especial, sendo já 5 crianças integradas no 
DL nº 3/2008 neste final de ano. À exceção de uma criança de 4 anos, todas elas integram os valores apresentados. 
Estes podem ser fatores relevantes para a diminuição da percentagem de competências consideradas adquiridas 
neste final de ano. Mantém-se como área de maior relevância, em termos das dificuldades apresentadas, a 
Expressão e Comunicação, associada, em muitos casos, à capacidade cognitiva e interpretativa e pobreza de 
vocabulário e vivências.  
 
 
Dados comparativos dos últimos 3 anos (2013 a 2016) 
Percentagem de competências adquiridas 

 
 
 

 
É possível observar que: 

 Formação Pessoal e Social Expressão e Comunicação Conhecimento do Mundo 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

3 Anos 89,76% 84,30% 90,00% 90,48% 89,96% 90,80% 89,27% 88,89% 92,31% 

4 Anos 93,10% 88,48% 88,13% 88,08% 86,88% 92,36% 89,18% 87,76% 90,41% 

5 Anos 90,05% 86,43% 89,52% 91,64% 86,34% 91,30% 88,89% 84,20% 89,24% 

Total 90,97% 86,40% 89,22% 90,07% 87,73% 91,82% 89,11% 86,95% 90,65% 

Evolução Resultados Educação Pré-Escolar 
Competências Adquiridas 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Formação Pessoal e Social 
 91, 52% 90,97% 86,40% 89,22% 

Expressão e Comunicação 
 91, 64% 90,07% 87,73% 91,82% 

Conhecimento do Mundo 
 91,03% 89,11% 86,95% 90,65% 
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- Comparando as crianças pertencentes ao mesmo grupo etário, verifica-se uma descida global, do ano de 
2013/2014 para 2014/2015, o que foi devidamente enquadrado, e uma recuperação significativa no presente ano; 
- Em linha com esses valores estiveram o número de crianças sinalizadas com problemas e a mobilização de 
recursos especializados para ajudar a minimizá-los; 
- Ao longo dos últimos 3 anos foram poucas as variações das competências consideradas adquiridas, em termos 
globais, com uma gradual tendência para a aproximação entre os valores das diversas áreas de conteúdo. No 
mesmo período foram feitos, pelo departamento, sucessivos esforços com vista à uniformização e sintonia da 
aplicação dos critérios de avaliação, bem como a implementação regular de momentos de partilha e discussão dos 
problemas apresentados pelas crianças para encontrar formas alternativas de ajuda no trabalho do dia a dia; 
- Em termos globais, no último ano foi possível encontrar respostas (ainda que em alguns casos ficassem aquém do 
desejável) nos apoios às crianças sinalizadas com dificuldades no seu desenvolvimento. Esta constatação faz-nos 
reforçar a necessidade de se continuar numa grande aposta nos serviços especializados e na complementaridade 
dos apoios nas pequenas idades. 
 
Enquadramento dos resultados relativamente à meta estabelecida no Projeto Educativo 
Tendo em conta que a meta estabelecida para o agrupamento é que, no final da educação pré-escolar, os valores 
de competências adquiridas se situem acima dos 90%, considera-se que a mesma foi alcançada. As crianças que 
terminaram a educação pré-escolar no agrupamento apresentam 92,83% de competências adquiridas na 
Formação Pessoal e Social, 93,50% na Expressão e Comunicação e 90,53% no Conhecimento do Mundo.  
 
 
1.2. Resultados do 1.º. 2.º e 3.º Ciclos 

1.2.1. Taxa de Sucesso 
 
Departamento do 1.º Ciclo 
 

 
 
 
Os resultados globais alcançados em todas as disicplinas, exceto a Matemática, situaram-se acima da meta global 
de sucesso de 94%, como o pretendido nas metas do Projeto Educativo/Plano Melhoria TEIP/Contrato Autonomia 
deste Agrupamento.  A disciplina de Português, ainda que ultrapassando a meta, regista uma das taxas menores 
de sucesso comparativamente às restantes disciplinas, depois de Matemática. Da análise pormenorizada por anos 
e disciplinas constante do relatório de autoavaliação e melhoria de escola, pode-se observar que os valores de 
sucesso mais baixos registam-se no 1.º ano de escolaridade nas disciplinas de Português e Matemática com 87%. 
 
 
 
2.º e 3.º Ciclos 
 
Departamento de Línguas e Humanidades 
 
 

Taxa Global Sucesso 
(Totais níveis positivos)  

1.º Ciclo 

 

97,66% 
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No que concerne ao Departamento de Línguas, verifica-se que no decorrer do ano letivo, uma evolução positiva 
nos resultados escolares de Português, em todos os anos de escolaridade.  O 7.º ano e depois o 6.º ano são os 
anos em que os valores de sucesso foram sempre mais baixos à disciplina, comparativamente aos outros anos de 
escolaridade, no entanto, o 7.º ano acabou com 85,19% superando a meta de 76,70% definida para este ano de 
escolaridade . Não atingiram as metas de sucesso os 5.º e 6.º anos, ainda que o 5.º ano tenha alcançado o valor de 
95%. O 9.º ano, neste ano, alcançou a taxa plena de sucesso. 
A disciplina de Espanhol, este ano, recuperou os valores de sucesso pleno que se verificavam nos anos anteriores.  
As taxas de sucesso a Francês sofreram oscilações ao longo do ano nos 7.º e 8.º anos ainda que estejam acima das 
metas pretendidas, enquanto que no 9.º ano, os valores subiram até atingir a taxa plena.  
A Inglês, os valores de sucesso sofreram pequenas oscilações ao longo do ano letivo, nos 5.º, 7.º, 8.º e 9.º anos de 
escolaridade, acabando por evoluir, recuperar e ultrapassar os valores do 1.º período, alcançando-se as metas 
pretendidas nos 7.º, 8.º e 9.º anos, à exceção dos 5.º e 6.º anos, que ficaram com 90% e 74%, respetivamente. É 
nesta disicplina, onde se verifica o menor valor de sucesso do Departamento com 86,63%, logo seguido pela 
História e Geografia de Portugal com 87,78%. Mas é de salientar que nesta última, houve uma evolução positiva 
nas taxas de sucesso e de qualidade de sucesso, ao longo dos três períodos.  
A História, no 3.º ciclo, verifica-se também uma evolução positiva ao longo do ano apesar da ligeira quebra no 2.º 
período do 7.º ano, mas, no 8.º e no 9.º ano, é conseguida uma taxa plena de sucesso.  
A taxa plena também é conseguida em todos os anos a Geografia. 
EMRC mantém o valor de sucesso pleno em todos os anos de escolaridade, como tem sido nos últimos 4 anos. 
 
Posto isto, a taxa global de sucesso neste Departamento situa-se nos 94,44%, atingindo a meta global de sucesso 
pretendida de 94%. 
 
 
 
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
  

 
 
 

Taxa Global Sucesso 
(totais níveis positivos 2.º e 3.º ciclos) 

Departamento de Línguas e 
Humanidades 

 

94,44% 

Taxa Global Sucesso  
(totais níveis positivos) 

Departamento de Matemática e 
Ciências Experimentais 

 
90,34% 
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No que concerne o Departamento de Matemática e Ciências Experimentais, verifica-se que os resultados 
alcançados às várias disciplinas registaram uma evolução positiva ao longo do ano, ainda que a disciplina de 
Tecnologias de Informação e Comunicação já não tenha a taxa plena de sucesso como no ano anterior, mas situa-
se acima dos 90% com 92,98% de sucesso. A disciplina de Ciências Naturais registou o melhor valor de sucesso, 
com 97,33%.  
Verificou-se uma evolução positiva nos resultados escolares de Matemática  nos 5.º e 6.º anos, com 87,50% e 84% 
de sucesso respetivamente. Nos restantes anos, verificaram oscilações com diminuição do sucesso no 2.º período 
e recuperação no 3.º período. O resultado mais baixo no valor de sucesso regista-se no 8.º ano, com 80%, 
enquanto que o 7.º ano registou 88,89% e o 9.º ano 87,50%. Também se assistiu este ano a uma evolução positiva 
dos resultados de Físico-Química (7.º ano- 85,19%, 8.º ano- 86,67% e 9.º ano- 82,50%). 
Apesar de se ter assistido a esta evolução positiva dos resultados escolares ao longo do ano, é a Físico-Química e a 
Matemática que se encontram os menores valores de sucesso. 
 
Posto isto, a taxa global de sucesso neste Departamento é de 90,34%, tendo evoluído positivamente face ao ano 
anterior que registava 83,73%, ainda que fique aquém da meta global de sucesso pretendida de 94%. 
 
 
Departamento de Expressões 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
Relativamente ao Departamento de Expressões,  todas as disciplinas apresentam uma taxa de sucesso pleno. 
Posto isto, a média global deste departamento situa-se nos 100%, ultrapassando a meta global de sucesso 
pretendida neste Projeto Educativo. 
 
 
Educação para a cidadania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxa de Sucesso Global 
 

 
 

Taxa  Global de Sucesso  
(Totais níveis positivos 2.º e 3.º ciclos) 

Departamento de Expressões 
 

 

100% 

Taxa  Global de Sucesso  
(Totais níveis positivos 2.º e 3.º ciclos) 

Educação para a Cidadania 
 

 

100% 
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1.2.2. Taxa de Retenção 
 

 Ano letivo 2012/2013 Ano letivo 2013/2014 Ano letivo 2014/2015 Ano letivo 2015/2016 
1.º ciclo 1,66% (3 alunos/total 181) 1,71% (3 alunos/total176) 3,60% (5 alunos/total 139) 1,6% (2 alunos/total 125) 
2.º ciclo 0,00% ( 0 aluno/total 79) 11,43% (8 alunos/total 70) 3,80% (3 alunos/ total 79) 1,11% (1 aluno/total 90) 
3.º ciclo 10,68% (11 alunos/total 103) 10,91% ( 12 alunos/total 110) 10,38% (11 alunos/ total 106) 1,03% (1 aluno/total 97) 

 
1.2.3. Taxa de Sucesso Pleno/ Deficitário 

 
 Ano letivo 2012/2013 Ano letivo 2013/2014 Ano letivo 2014/2015 Ano letivo 2015/2016 
1.º ciclo 94,48% (171 alunos/total 

181) 
 91,48% (161 

alunos/total176) 
       94,96% (132 
alunos/total 139) 

93,6% (117 alunos/total 125) 

2.º ciclo 92,41% ( 73 alunos/total 
79) 

65,71% (46 alunos/total 70)     64,56% (51 alunos/total 
79) 

70% (63 alunos/total 90) 

3.º ciclo 53,40% (55 alunos/total 
103) 

50,91% ( 56 alunos/total 
110) 

56,60% (60 alunos/ 106) 69,07% (67 alunos/total97) 

 

1.2.4. Taxa de Eficácia das Medidas de Apoio: Assessorias, Planos de Acompanhamento 
Pedagógico, Apoio ao Estudo, Apoio Pedagógico Acrescido, Tutorias 

 
1.º ciclo  Apoios socioeducativos              

 
 1.º período 2.º período 3.º período 

 Alunos Menções 
positivas 
atribuídas 

Eficácia da 
medida 

Alunos  
 

Menções 
positivas  
atribuídas 

 Eficácia da 
medida 

Alunos Menções 
positivas 
atribuídas 

Eficácia da 
medida 

Português 43 38 88% 42 37   88% 42 37 88% 

Matemática 35 26 74% 36 27   75% 38 31 82% 

Estudo do 
Meio 

31 29 94% 31 30   97% 31 30 97% 

 

2.º ciclo  Apoio ao Estudo            
 

 1.º período 2.º período 3.º período 

 Alunos Níveis 
positivos 
atribuídos 

Eficácia da 
medida 

Alunos  
 

Níveis 
positivos  
atribuídos 

 Eficácia da 
medida 

Alunos Níveis 
positivos 
atribuídos 

Eficácia da 
medida 

A E Port. 44 22 50% 43 18   41,9% 41 39 95,12% 

AE Mat. 48 8 16,7% 51 23   45,1% 50 37 74% 

AE Ing. - 6.º 
ano 

28 8 28,6% 25 11   44% 25 16 64% 

AE HGP - 
5.º ano 

14 4 28,6% 10 5   50% 14 11 78,57% 

 

3.º ciclo  Apoio Pedagógico Acrescido           
 

 1.º período 2.º período 3.º período 

 Alunos Níveis 
positivos 
atribuídos 

Eficácia da 
medida 

Alunos  
 

Níveis 
positivos  
atribuídos 

 Eficácia da 
medida 

Alunos Níveis 
positivos 
atribuídos 

Eficácia da 
medida 

TAXA GLOBAL DO SUCESSO DO 
AGRUPAMENTO ANO LETIVO 

2015/2016                    

                                                 96,09     % 
Meta estabelecida no PE – 94% 
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APA Port. 50 32 64% 49 30   61,2% 46 38 82,6% 

APA Mat. 47 27 54,4% 42 24   57,1% 43 28 65,12% 

APA Ing. 32 19 59,4% 32 15   46,9% 35 29 82,86% 

 

Tutorias 1.º período                       2.º período   3.º período  

 Alunos Dos quais 
transitariam 

Eficácia 
académica 
da medida 

Alunos  
 

Dos 
quais 

transitari
am 

 Eficácia 
académica da 

medida 

Alunos Transitam Eficácia 
académica 
da medida 

1.º ciclo            

2.º ciclo 5 2 40% 5 5   100% 6 6 100% 

3.º ciclo  6 4 66,7% 7 5   71,4% 7 7 100% 

 

 

Plano de Acompanhamento Pedagógico Individual  e  Resultados 

 

1.º ciclo  Total de alunos implicados   

  1.º período 2.º período 3.º período 

Planos de Acomp. 
Pedagógico 

 17 (12,3%) 19 (13,6%)  

Em situação de retenção 

Meta: 7,24% (no 
máx. 9 alunos) 

5 (4,07%) 

2(NEE) + 4 =  6 
(4,80%) 

3 (1.º ano)*+ 1 (NEE) +1= 
2 retidos (1 NEE+1) = 

1,6% 
*não retidos na realidade 

por serem do 1.º ano 

Sucesso Pleno 
Meta: 96,69% (no 
mín. 121 alunos) 
 

107 (86,99%) 
 

116 (92,80%) 
 

117 (93,6%) 

Sucesso Deficitário             16 (13,01%) 9 (7,20%) 8 (6,4%) 

 

 

2.º ciclo  Total de alunos 
implicados 

  

  1.º período 2.º período 3.º período 

Planos de Acomp. 
Pedagógico 

 43 42* 42 

…dos quais teriam ficado 
retidos 

 
22 (51,16% dos PAP) 

12 (28,6% dos PAP) 
 

Eficácia 71,4% 

1 (2,4%dos PAP) 
 

Eficácia 97,6% 

Sucesso Pleno 
Meta: 79,22% 
(no mínimo 72 
alunos) 

43 (47,78%) 
48 (53,33%) 63 (70%) 

Sucesso Deficitário  47 (52,22%) 42 (46,67%) 27 (30%) 

Em situação de retenção 
Meta:  9,47% 
(no máximo 8 
alunos) 

5 (NEE) + 22 = 27 
(30%) 

2 (NEE) + 12 = 14 
(15,56%) 

0(NEE) +1=1 retido 
(1,11%) 

*Um aluno com PAP passou a integrar o DL 3/2008, de 7 de janeiro 

 

3.º ciclo  Total de alunos 
implicados 

  

  1.º período 2.º período 3.º período 

Planos de Acomp. 
Pedagógico 

 48 52 52 

…dos quais teriam ficado 
retidos 

 13 (27,08%) 10 (19,2 % dos PAP)      
 Eficácia 80,8% 

1 (1,92% dos PAP) 
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Sucesso Pleno 
Meta: 58,63% ( 
no mínimo 57 
alunos) 

55 (56,12%) 59 (60,82%) 
67 (69,07%) 

Sucesso Deficitário  43 (43,88%) 38 (39,18%) 30 (30,93%) 

Em situação de retenção 

Meta: 9,61% (no 
máximo 9 

alunos) 
 

1(NEE) + 13 = 14 
(14,28%) 

0(NEE) + 10 = 10 
(10,31%) 

 
0(NEE) +1=1 retido 

(1,03%) 

 

 
 

1.2.5. Taxa Coortal de Conclusão de Ciclos 
A missão de uma Escola é a certificação dos alunos no tempo certo, é a taxa coortal de conclusão de ciclos. 

 
 
Taxa Coortal de Conclusão de Ciclos 2015/2016 
 

• Assim, dos 100% de alunos matriculados no 1.º ciclo em  12/13 quantos terminaram o 4.º ano este ano 
letivo de 2015/16? 

*Retirados 9 alunos transferidos durante o percurso escolar. 
 

• Dos 100% de alunos matriculados no 5.º ano em  14/15 quantos terminaram o 6.º ano este ano letivo 
2015/16? 

*Retirados 1 aluno transferido durante o percurso escolar. 

 
• Dos 100% de alunos matriculados no 7º. ano em  13/14 quantos terminaram o 9.º ano este ano letivo 

2015/16?  

*Retirados 4 alunos transferidos durante o percurso escolar. 

 
1.3. Resultados Alunos abrangidos pelo D.L. n.º3/ 2008, de 7 de janeiro 

 
No final do presente ano, o grupo alvo da educação especial continua a ser de trinta e oito (38) alunos, com 

um número de sucesso pleno (34 alunos) superior ao número de alunos com sucesso deficitário (4 alunos) 
distribuídos de acordo com o seguinte quadro: 

Avaliação 1ºP / 2ºP/3ºP - 2015/16 
 

 Total de alunos CEI Avaliação 15/16 

NÍVEIS 1ºP-2ºP-3ºP 15/16 Sucesso pleno Sucesso 

Taxa Coortal de Conclusão de Ciclos AESCT 

 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Ano Letivo 2013/2014 92,59% 97,37% 80% 

Ano letivo 2014/2015 88,37% 85,16% 73.91% 

Ano letivo 2015/2016 86,21% 94,34% 92,11% 

Alunos matriculados no 1.º ano 
em 2012/2013* 

Alunos retidos no percurso 
escola 

Alunos que concluíram o 1.º 
ciclo no tempo certo 

Taxa Coortal de Conclusão 1.º 
Ciclo 2015/2016 

29 4 25 86,21% 

Alunos matriculados no 5.º ano 
em 2014/2015* 

Alunos retidos no percurso 
escolar 

Alunos que concluíram o 1.º 
ciclo no tempo certo 

Taxa Coortal de Conclusão 2.º 
Ciclo 2015/2016 

53 3 50 94,34% 

Alunos matriculados no 7.º ano 
em 2013/2014* 

Alunos retidos no percurso 
escolar 

Alunos que concluíram o 3.º 
ciclo no tempo certo 

Taxa Coortal de Conclusão 3.º 
Ciclo 2015/2016 

38 3 35 92,11% 
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1ºP-2ºP-3ºP deficitário 
1ºP-2ºP-3ºP 

Pré - escolar        3 -3 -3+2* 0       3-3-3+2* 0-0-0 
1.º ano 1 -1- 1 0                0-0-0 1-1-1 
2.º ano 1 -1- 1 0                1-0-0 0-1-1 
3.º ano 3 -3- 3 0 2-2-3  1-1-0 
4.º ano 5 -5- 5 1 4-4-5 1-1-0 
5.º ano 6 -7- 7 3 2-2-7 4-5-0 
6.º ano 7 -7- 7 1 3-4-6 4-3-1 
7.º ano 1 -1- 1 0 1-1-1 0-0-0 
8.º ano 2 -2- 2                 1 0-1-1 2-1-1 
9.º ano 9 -8- 8 5 6-5-8 3-3-0 

Total 3ºP         38/38/38+2* 

alunos                 11 alunos           22/22/34 
alunos 

         16/16/4 
alunos 

*2 Alunos foram enquadrados no DL nº3/08 de 7 de janeiro a 22/06/2016. 
 

Análise de resultados comparativa 2015/2016 - 1º/2º /3ºP 
 
Partindo dos resultados do quadro, alcançados pelos alunos do pré-escolar, primeiro, segundo e terceiro 

ciclos, em termos globais, verificamos que o número de alunos com sucesso pleno (36 alunos) é superior ao 
número de alunos com sucesso deficitário (4 alunos). 

 
No pré-escolar, continuamos a registar sucesso pleno, à semelhança dos períodos anteriores. Assim sendo, as 

medidas inscritas nos respetivos Programas Educativos Individuais (PEI) estarão a surtir o efeito nos 3 alunos.  
Dois alunos foram enquadrados no DL nº3/08 de 7 de janeiro a 22/06/2016, não sendo por isso possível, 

ainda, avaliar a eficácia das medidas. O PEI deverá continuar a ser implementado no próximo ano letivo. 
 
Relativamente ao primeiro ciclo, dos 10 alunos abrangidos por medidas da educação especial, oito (8) 

tiveram sucesso pleno e apenas dois (2), sucesso deficitário. Um aluno frequenta o 1º ano e outro, o 2º ano. A 
professora referiu que a aluna do primeiro ano continua a revelar enormes dificuldades no processo ensino-
aprendizagem, apesar dos progressos evidenciados ao longo do ano letivo. Propõe-se a revisão do PEI. O aluno que 
frequentou o segundo ano, ficou retido. 

 
No segundo ciclo, registaram-se 14 alunos com respostas educativas da educação especial. Destes, treze (13) 

registaram sucesso pleno. Apenas um (1) aluno apresenta ainda sucesso deficitário (do 6º ano). 
Neste ciclo, voltamos a verificar evidentes melhorias, pelo que se considera que as medidas implementadas 

estão adequadas a quatro dos alunos.  Um aluno que terminou o 2.º CEB, foi proposto para Diploma de Mérito. 
 
No terceiro ciclo, em que 11 alunos com têm NEE, 10 alunos atingiram sucesso pleno e 1 sucesso deficitário 

(do oitavo ano). 
Sublinhamos que nesta data, dos 8 alunos do 9º ano, três ainda aguardam os resultados da avaliação externa.  
Os restantes cinco alunos, abrangidos por CEI, transitaram para o 10º ano com bom aproveitamento. Um 

deles é candidato a diploma de mérito.  
Em termos globais, o NEEAE considera que, sendo o número total dos alunos abrangidos pelas medidas da 

educação especial o mesmo do 1ºP (38) e 2ºP (38), passiveis de análise, assim como o número de alunos com CEI 
(11), o total de discentes com sucesso pleno aumentou para trinta e quatro (34).  

 
Dos dez alunos com CEI, um continuou a realizar a componente de Transição para a Vida Adulta (TVA+PIT) e 

outros cinco iniciaram o processo transicional neste último período (TVA+PIT), todos com sucesso. 
 
 

1.4. Abandono Escolar/ Absentismo/Indisciplina 
A taxa de abandono escolar situa-se em 0%. 
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60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

No que respeita ao absentismo, as faltas registadas encontram-se devidamente justificadas pelos 
pais/encarregados de educação, sendo de salientar que houve três alunos no 3.º ciclo que ultrapassaram o limite 
de faltas (apesar de justificadas), o que deu origem a três processos de recuperação de atrasos na aprendizagem, 
de acordo com as normas do Regulamento Interno. As restantes  
Ao nível das medidas educativas disciplinares, verificaram-se quatro participações de ocorrência, ao longo de 
todo o ano letivo, das quais resultaram 3 medidas disciplinares corretivas e 1 medida disciplinar sancionatória de 
suspensão por 3 dias úteis a um aluno.   
 

2. AVALIAÇÃO EXTERNA 

2.1. Resultados de Provas Finais 2016     Em Atualização 

 
Taxa de sucesso Classificação média 

 
Metas previstas no PE 

2015/2016 

% de 
classificaçõe
s superiores 

a 3 

Média 
Nacional de % 

de 
classificações 

Diferencial
Metas previstas no PE 

2015/2016 
Classificação 

média 

Média 
Nacional de 

classificações 
Diferencial 

Português 
9.º ano 

O valor da distância da 
taxa de sucesso para o 

valor nacional deve 
manter-se maior ou 

igual a -5,00% 

77,14% 73% 4,14 

O valor da distância da 
classificação média para 

o valor nacional deve 
manter-se maior ou 

igual a -0,05 

3,5 
  

Matemática 
9.º ano 

O valor da distância da 
taxa de sucesso para o 

valor nacional deve 
manter-se maior ou 

igual a -5,00% 

54,3% 50% 4,3 

O valor da distância da 
classificação média para 

o valor nacional deve 
manter-se maior ou 

igual a -0,05 

2,9 
  

 
 
 
 

Prova Final 
Português 9.º 

ano 

Taxa de sucesso 
Nìveis positivos 

Nacional Diferencial Média %  das 
classificações 

Média nacional das 
classificações 

Diferencial 

2012/13 56,0%      
2013/14 68,75% 69% -0,25% 56,47% 56,00% 0,47% 
2014/15 86,95% 77,00% 9,95% 60,00% 58,00% 2,00% 
2015/16 77,14%   61,00% 57,00% 4,00% 

 
 
 

Prova Final 
Matemática 

9.ºano 

Taxa de sucesso 
Nìveis positivos 

Nacional Diferencial Média %  das 
classificações 

Média nacional das 
classificações 

Diferencial 

2012/13 36,0%      
2013/14 43,8% 53% -9,2% 52,5% 53,00% - 0,5% 
2014/15 37,5% 50,00% -12,5% 46,3% 48,00% -1,7% 
2015/16 54,3%   52,6% 47,00% 5,6% 

 
 

2.3. Comparação Evolutiva Avaliação Interna/ Externa (AESCT)/ Externa Nacional 

Comparação avaliação interna / externa (AESCT) / externa nacional - 9.º Ano 

Português Matemática 

 

 

  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/15 

Interna 77,50% 61,54% 82,35% 65,52% 

Ext.(AESCT) 72,97% 52,17% 68,75% 86,95% 

Ext. Nac. 65,41% 50,10% 69,04% 77,00% 
 

 

  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/15 

Interna 82,05% 76,92% 76,47% 62,07% 

Ext.(AESCT) 54,05% 39,13% 43,75% 37,5% 

Ext. Nac. 55,51% 39,34% 52,51% 50,00% 
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CAPÍTULO III - Outras Análises 

1. Atividades de Enriquecimento Curricular 

Nível de Ensino Taxa de participação 
AEC´s/Clubes e Projetos 

1.º ciclo 98,4%  

2.ºciclo 
57,78% 

 
3.º ciclo 74,23% 

 
No 1.º ciclo, as atividades de enriquecimento curricular promovidas pelo Agrupamento neste último ano, foram: 
Atividade Física e Desportiva, Atividades Lúdico-Expressivas, Ensino do Inglês, Ensino da Música, Oficina de Artes e 
Tecnologias de Informação e Comunicação.  
Os Clubes e Projetos oferecidos pela escola foram: Ginástica acrobática, Atletismo, Boccia, Futsal infantis 
masculinos, Clube de teatro Trapaopalco, Clube de Música, Clube de Artes, Clube Jogos de Tabuleiro; Clube do 
Ambiente, Musicoterapia, Rádio Escola, Psicomotricidade, Eco Escolas, E-Twinning, Oficina de Artes, Turma do 
Ano, Parceria com AMI, Semear a Ciência, PES/Porta Aberta, Núcleo de Informação e Comunicação, Oficina de 
Leitura e Escrita, Oficina TIC, Oficina Conhecimentos funcionais e Quem não trabuca não manduca. Verificaram-se 
taxas de participação nas AEC´s/Clubes e Projetos reveladoras de um bom índice de adesão. 
No que diz respeito ao Pré-escolar, quase todas as crianças usufruíram do serviço de almoço (99%), e uma parte 
considerável frequentara o jardim no prolongamento do horário (cerca de 86%) sendo que, neste caso se verifica 
um ligeiro aumento da percentagem do ano anterior. Estes serviços têm decorrido conforme planeado e de acordo 
com as necessidades das famílias. 
A avaliação feita ao trabalho realizado pelos professores que lecionaram as AECs no 1.º Ciclo, este ano letivo, foi 
positiva. Porém concluíram que tem que haver maior responsabilização por parte dos encarregados de educação, 
no sentido de respeitarem os horários.  
 

2. Grau de Satisfação dos diversos Intervenientes e Parceiros 
Foram aplicados inquéritos de satisfação dirigidos aos alunos, com o objetivo de conhecer  o seu grau de 
satisfação com as assessorias, apoio ao estudo, apoio pedagógico acrescido, clubes/ Projetos, atividades, Turma do 
Ano. 
 A avaliação efetuada pelos alunos situou-se quase totalmente nos parâmetros 3 e 4, correspondendo, 
respetivamente ao satisfeito e muito satisfeito. 
Foram aplicados inquéritos de satisfação dirigidos ao Pessoal Não Docente no que respeita à  organização da 
Escola, aos Resultados e Serviços disponibilizados e ao seu Envolvimento e Participação nas atividades da Escola. 
Todas as questões apresentadas mereceram por parte do uma apreciação positiva, com definição maioritária do 
grau de satisfação nos parâmetros 4 e 5, correspondentes respetivamente a Concordo e Concordo Totalmente. 
 As únicas questões objeto de atribuição de grau 1 e 2, respetivamente correspondentes a Discordo 
Totalmente e Discordo e que merecem alguma reflexão são as seguintes: 
-" A escola preocupa-se em desenvolver o respeito pelos outros e o espírito de tolerância entre os trabalhadores" 
(10 assinalaram os parâmetros 1 e 2). - " A informação circula na escola de forma eficaz." (13 assinalaram 
discordância). 
- "O Pessoal não docente participa na construção do Projeto Educativo, Regulamento Interno, Plano de Atividades 
e no Plano de Formação"  (12 discordam e discordam totalmente).  
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Outras questões também conhecem atribuições nos graus de satisfação 1 e 2, ainda que em valores residuais, 
nomeadamente: 
- "As minhas opiniões são tidas em consideração nas várias situações da vida escolar para sugerir melhoria dos 
processos da escola" com 8 pessoas que discordam e discordam totalmente. 
- "Sou ouvido no meu próprio processo de avaliação", com 9 pessoas discordam e discordam totalmente. 
- "Na escola, existem formas adequadas (caixas de sugestões ou outras...) para efetuar reclamações ou sugestões 
sobre a sua organização e funcionamento", com 8 pessoas que discordam e discordam totalmente. 
- "O meu trabalho é reconhecido e valorizado", com 10 pessoas que discordam e discordam totalmente. 
  
3. Avaliação do contributo do Projeto TEIP no sucesso escolar dos alunos 
O Programa TEIP, fruto das dinâmicas internas que lhe são inerentes, constitui-se como elemento estruturante da 
mobilização da comunidade educativa em torno das prioridades e metas pedagógicas claramente definidas no 
Projeto Educativo (PE) do Agrupamento. Deste modo, o Programa apresenta-se como referencial na orientação 
educativa, permitindo assegurar a continuidade dos seus projetos e estabelecer novos desafios educativos, 
funcionando como uma ferramenta fundamental na operacionalização do PE. 
As ações constantes neste Programa permitiram aperfeiçoar o desempenho do agrupamento, com reflexos diretos 
nos resultados académicos dos alunos e nas diversas componentes da vivência escolar. A estratégia de 
implementação ao assentar no trabalho colaborativo entre as equipas responsáveis pela execução das ações e no 
envolvimento dos intervenientes para a melhoria do serviço educativo do Agrupamento, contribuiu para a criação 
de uma organização sustentável e reflexiva, quer nos posicionemos ao nível da sala de aula, quer ao nível da 
organização como um todo. 
 

4. Unidade de Ensino Estruturado  
Ao longo do ano letivo, a Unidade de Ensino Estruturado (UEE) constituiu um recurso pedagógico especializado 
para cinco alunos com Perturbação do Espetro do Autismo (PEA), consubstanciando uma resposta educativa 
específica para estes alunos, oriundos de diferentes níveis de ensino. Esta UEE privilegiou o ensino estruturado, no 
âmbito da filosofia TEACCH, que se revelou adequado às dificuldades dos discentes, baseando-se na diferenciação 
pedagógica necessária; no ajuste do transporte para os alunos que frequentam outras escolas desta unidade 
orgânica (UO); proporcionando a existência do espaço físico /sala adequada e preocupando-se com a garantia da 
continuidade, no âmbito do processo de transição entre ciclos destes. 
Foi implementado um trabalho de equipa, indo além das docentes de Educação Especial, incluindo os 
Encarregados de Educação/ Famílias dos alunos, o Órgão de Gestão da UO, os docentes do grupo/ turma de cada 
aluno, Terapeuta da Fala e Psicóloga do Centro de Recursos para Inclusão (CRI) da ASSOL ou do GAAF (dependendo 
do aluno em causa), assim como Serviços da Comunidade que se consideraram necessários para às respostas 
educativas individuais. 
Em termos práticos, o trabalho efetuado procurou respeitar o grau de severidade, nível de desenvolvimento 
cognitivo, linguístico e social, nível de ensino e idade dos discentes, tendo sido programadas atividades de acordo 
com o seu Programa Educativo Individual. O apoio especializado seguiu uma metodologia de ensino estruturado e 
organizador, baseado em informação visual, com limites, regras e rotinas bem estabelecidas. O objetivo foi de 
dotar cada aluno das ferramentas adequadas ao seu perfil de funcionalidade, promovendo a interiorização de 
estratégias e metodologias suscetíveis de minorar os défices cognitivos, sociais, comunicacionais e 
comportamentais (que condicionam, em diferentes graus, a aprendizagem), promovendo o progressivo 
desenvolvimento e superação nas áreas deficitárias de cada um. 
De acordo com o que já foi aludido, os alunos beneficiaram de apoio especializado centrado na filosofia do modelo 
TEACCH, onde todo o seu trabalho foi organizado através de uma metodologia de ensino estruturado e 
organizador, com limites e regras muito claras e rotinas bem estabelecidas, com o objetivo de ajudar os alunos 
com autismo a crescerem da melhor maneira possível, de modo a atingirem o máximo de autonomia na idade 
adulta, procurando compensar os défices cognitivos, sensoriais, sociais, comunicacionais e comportamentais, que 
conduzem a grandes dificuldades de aprendizagem. Esta metodologia de ensino compensou, de alguma forma, 
essas dificuldades. 
A UEE promoveu parcerias e protocolos com associações e serviços relevantes da comunidade (APPDA, ASSOL, 
Consulta de Desenvolvimento e de Pedopsiquiatria do Centro Hospitalar de Tondela-Viseu, Câmara Municipal de 
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São Pedro do Sul). Assim, os alunos desta unidade têm beneficiado de Hipoterapia, terapia da fala, apoio 
psicológico, apoio pedopsiquiátrico, BOCCIA, psicomotricidade, musicoterapia, oficina de artes e natação. 
É de mencionar que a UEE tem proporcionado grandes progressos e benefícios aos alunos com PEA, na capacidade 
de relacionamento, entre pares e com os adultos.  
Paralelamente, esta Unidade foi frequentada por discentes de todos os ciclos de escolaridade, que, apesar de não 
apresentarem a Perturbação do Espectro do Autismo, beneficiaram de um ensino estruturado próprio do modelo 
TEACCH, que se revelou adequado e uma mais-valia, tendo em conta as suas dificuldades. 
Considera-se a UEE uma referência e um modelo exemplar na inclusão e participação destas crianças, preparando 
o seu desenvolvimento académico, a sua autonomia e independência. 
 
Observações: O número de alunos que beneficiaram da UEE poderiam ter continuado a ser seis (6), se 
contabilizássemos uma aluna do JI de Santa Cruz da Trapa, cuja Encarregada de Educação não autorizou que viesse 
à escola sede do agrupamento, a fim de frequentar a UEE, durante o ano letivo que agora terminamos.  
 
 
5. Ação da Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos BE/CRE 
A Biblioteca Escolar (BE/CRE) é parte integrante do processo educativo.  
Na área destinada à «Dinamização /animação da BE», sobretudo, a «Promoção da leitura /escrita», na Biblioteca 
do Agrupamento, destaca-se um conjunto muito variado de projetos e atividades relacionados com a leitura e 
escrita. 
O projeto «Todos a Ler» que tem como objetivos promover e incentivar o gosto pela leitura, como forma de 
apropriação da escrita. Inclui, também, a distribuição de livros Plano Nacional de Leitura (PNL), pelas escolas do 1.º 
ciclo e pré-escolar para leitura orientada, através do “Bibliomóvel Itinerante”, percorrendo os jardins-de-infância e 
as escolas do 1.º ciclo do Agrupamento, a dinamização de sessões de leitura com os alunos dos 2.º e 3.º ciclos, no 
âmbito do PNL e a articulação de atividades com os professores de Português. Para a dinamização deste projeto 
estão envolvidos as educadoras, professores do 1.º ciclo e professores do Departamento de Línguas e 
Humanidades. 
Realçamos, assim, a dinamização de atividades no âmbito do Plano Nacional de Leitura (PNL), as atividades da 
Semana da Leitura e a promoção conjunta de atividades pela Biblioteca e pelos docentes, como por exemplo: a 
Hora do Conto, os concursos, feiras do livro (novos e usados); o encontro com escritores e ilustradores/contadores 
de histórias, atividades que têm como objetivo essencial divulgar o livro e convidar à leitura.  
Relacionando ainda, com a «Promoção da leitura /escrita» e ainda no campo da «Dinamização /animação da BE», 
na «Comemoração de datas festivas /efemérides» relacionadas com o livro e a leitura: destaca-se a celebração do 
«Mês Internacional das Bibliotecas Escolares», a comemoração do «Dia da Poesia», do «Dia Mundial do Livro», e 
«Dia do Autor Português», atividades que, para além de terem como objetivo motivar a comunidade escolar para a 
utilização da Biblioteca Escolar, através de visitas guiadas à biblioteca pretendem promover a partilha de leituras 
realizadas, o gosto pela poesia, divulgar o valor do livro e sensibilizar para os direitos de autor.  
O projeto «Conto Contigo» dirigido ao pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos incentiva à participação dos Pais/Encarregados 
de Educação em atividades de promoção da leitura (Feira do Livro, Semana da Leitura).            
 A Biblioteca Escolar contribui para a aquisição e desenvolvimento de métodos de trabalho e de estudo autónomos 
pelos alunos, praticando um horário contínuo e coincidente com a permanência dos alunos na escola e 
proporciona condições necessárias para a iniciativa e intervenção livre dos alunos. 
 
 

6. Participação dos Pais/Encarregados de Educação 
Educação Pré- escolar 
De uma forma global, os pais contactam, com frequência, a escola, quer seja por sua iniciativa, quer quando 
solicitados e participam nas reuniões para as quais são convocados. 
Mais de metade (59 pais) leva os filhos diariamente à escola e a maioria dos restantes contacta, por iniciativa 
própria, a instituição para tratar de assuntos relacionados com o seu filho. Os mesmos compareceram nos jardins 
de infância para as reuniões de final do período relativas ao desenvolvimento do seu filho, quase na sua 
totalidade. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Avaliação Projeto Educativo 2015 - 2016 

20 
 

Em alguns casos os pais colaboram e envolvem-se de forma bastante ativa na resolução de problemas e na 
dinamização de eventos. 
 
 

Participação dos Pais/Encarregados de Educação – 1.º ciclo   

Total de pais convocados Compareceram por convocatória* Compareceram por Iniciativa própria 

1.º período 2.º período 3.º período 1.º período 2.º período 3.º período 1.º período 2.º período 3.º período 

30 22 23 29 18 21 51 50 57 

24,4%/total 
de pais 

18% 18% 97%/ pais 
convocados 

82% 91% 41,5%/total de 
pais 

40% 46% 

*Comparência na 1.ª convocatória 

 
Participação dos Pais/Encarregados de Educação – 2.º ciclo  

Total de pais convocados Compareceram por convocatória* Compareceram por Iniciativa própria 

1.º período 2.º período 3.º período 1.º período 2.º período 3.º período 1.º período 2.º período 3.º período 

39 21 29 25 12 26 39 38 24 

43,3% /total 
de pais 

23,3% 32,22% 64,1% pais 
convocados 

57,1% 89,65% 43,3% /total 
de pais 

42,2% 26,66% 

 
 Participação dos Pais/Encarregados de Educação – 3.º ciclo  

Total de pais convocados Compareceram por convocatória* Compareceram por Iniciativa própria 

1.º período 2.º período 3.º período 1.º período 2.º período 3.º período 1.º período 2.º período 3.º período 

41 29 5 35 14 3 34 37 21 

41,8% /total 
de pais 

29,9% 5,15% 85,4%/pais 
convocados 

48,3% 60% 34,7% /total 
de pais 

38,1% 21,64% 

 
No 1.º e 2.º ciclos, cerca de 90% dos pais convocados comparecem logo após a 1.ª convocatória, sendo que no 3.º 
ciclo este valor desce para 60%. 
Também é no 3.º ciclo onde é menor a percentagem dos pais que comparecem na escola por iniciativa própria. 
 

7. Contributo da ação do pessoal não docente 
A ação do pessoal não docente reveste-se de grande importância para a consecução das atividades letivas e não 
letivas. Estes têm um papel preponderante relativamente a todo o funcionamento do agrupamento quer direta ou 
indiretamente. 
É de salientar o contributo prestado no desempenho de múltiplas funções assegurando a manutenção 
organizacional e o normal funcionamento do Agrupamento, no que respeita ao: 

• acompanhamento e dinamização dos tempos de acolhimento aos alunos, 
• orientação no refeitório para o serviço de almoço,  
• vigilância nos intervalos e no período das atividades de enriquecimento curricular,  
• limpeza dos espaços interiores e exteriores,  
• receção aos encarregados de educação, alunos,  
• telefone no PBX,  
• acompanhamento de alunos em idas ao Centro de Saúde,  
• acompanhamento de alunos com necessidades educativas especiais, 
• atendimento na papelaria/reprografia, nos bares dos alunos e professores, na sala de convívio, no 

pavilhão desportivo, na portaria e nos corredores 
• Participação em atividades do PAA, nomeadamente, Sarau, Festa de Natal, Arraial Fim de Ano, Semana da 

Primavera…  
 

8. Execução do Plano Anual de Atividades (PAA) 
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O balanço do Plano Anual de Atividades pode considerar-se muito satisfatório, uma vez que praticamente todas as 
atividades que figuram no referido plano foram realizadas e cumpriram os seus objetivos. Apenas não se 
realizaram duas atividades, uma (Día de muertos) por falta de disponibilidade por parte da docente (cujo horário é 
de cinco horas por semana) e outra (Ida ao teatro assistir à peça Hello, Hello) devido à desistência da outra escola, 
com qual a atividade seria dinamizada. 
Como outro aspeto bastante positivo, salienta-se o facto de que praticamente todas as atividades realizadas foram 
noticiadas no site da escola. 
Relativamente ao balanço do Plano Anual de Atividades feito em sede dos Departamentos da Educação Pré-escolar 
e do 1.º ciclo, globalmente não houve menção à ocorrência de limitações significativas. Todas as visitas de estudo 
se desenvolveram satisfatoriamente, tendo em conta os diversos roteiros previamente estabelecidos, com 
interesse e envolvimento de todas as crianças, sem constrangimentos dignos de menção. Realçam-se, ainda, as 
seguintes atividades/projetos: a Expressão Físico Motora e Adaptação ao Meio Aquático, dinamizadas pela Câmara 
Municipal; o projeto “Pequeno Cinema” (envolvendo os jardins de Serrazes, Valadares e Manhouce); o projeto 
“Ciência na Escola” (do jardim de Santa Cruz da Trapa); o Projeto "Semear a Ciência" e o Projeto de 
Empreendedorismo "A Aventura do Gaspar", em parceria com a Gesentrepreneur e com os municípios de Viseu 
Dão Lafões, que, além de proporcionarem atividades enriquecedoras para os participantes, envolvem outros 
parceiros e valorizam as escolas envolvidas e o agrupamento. 
 

9. Formação promovida pela Escola e Centro de Formação para pessoal docente, não 
docente, discente e pais/encarregados de educação 
- Pessoal docente - formação acreditada 
 

Ação Duração Organizado por: 
Monitorizar a relação pedagógica – a importância do trabalho 
entre pares 

25h AESCT 

TIC e Tecnologias de Apoio na Educação de Alunos com NEE 25h CFAECDL 
Trabalho colaborativo com o Google Drive 12h CFAE/AESCT 
Organização e gestão de eventos 15h CFAECDL 
Biblioteca escolar: partilhar conhecimentos e saberes 14h CFAECDL 
Construção de materiais de desenvolvimento da leitura 25h CFAECDL 
Expressão Plástica – abordagem com materiais simples 12h CFAECDL 
Planeamento da Ação Estratégica de Promoção da Qualidade 
das Aprendizagens 

18h DGE em 
colaboração com 
o CFAE 

 
 
- Pessoal docente - ações de sensibilização 

Ação Duração Organizado por: 
Estratégias de intervenção nas dificuldades de aprendizagem da 
leitura e escrita 

2H GAAF/BE-CRE 

Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção  2h GAAF 
Perturbações do Espetro de Autismo 2h NEEAE 

 
 
Pessoal não docente 
 

Ação Duração Organizado por: 
Estratégias de atuação com alunos em contexto escolar 3h GAAF em 

colaboração 
com a Psicóloga 
da ASSOL 

O Desenvolvimento e a Personalidade de Crianças e Jovens 15h CFAECDL 
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com NEE 
 
 
Pais e encarregados de educação 
 

Ação Organizado por: 
A comunicação em família! GAAF 
Naveg@s em Segurança – Perigos da Internet GAAF 
Violência Doméstica GAAF 
Doenças na infância e na adolescência GAAF 
Tertuliando em família GAAF/BE-CRE 
Transição escolar do pré-escolar para o 1.º Ciclo e do 1.º ciclo para o 2.º ciclo GAAF 
Que escolhas fazer após o 9.º ano? GAAF 

 

10. Balanço ao Projeto Reflexevolução- Refletir para evoluir 
O Projeto Reflexevolução teve na sua génese constrangimentos referenciados ao nível dos processos de supervisão 
pedagógica, os quais constavam do último Relatório de Avaliação Externa do Agrupamento, quando a IGEC 
constatou que não existiam “mecanismos institucionalizados de acompanhamento e supervisão da prática letiva 
em sala de aula, enquanto processo de melhoria da qualidade de ensino e de desenvolvimento profissional”. Neste 
sentido, o projeto tem como propósitos subjacentes: consensualizar formas de estar em sala e padrões de 
qualidade na atuação docente, através da identificação e partilha de boas práticas, e criar mecanismos de 
supervisão pedagógica.  
Durante o presente ano letivo efetuou-se um trabalho de experimentação da grelha de observação e dos 
procedimentos estabelecidos, de modo a detetar constrangimentos e a identificar fatores de melhoria do 
processo. Numa reunião de reflexão conjunta, foram partilhados os resultados das observações, salientando as 
vantagens encontradas, os problemas identificados e as melhorias necessárias à otimização do projeto.  
Esta dinâmica, assente na reflexão e no trabalho cooperativo docente, teve a participação, durante o presente ano 
letivo, de dezanove docentes, pretendendo-se alargar futuramente essa dinâmica aos restantes professores do 
agrupamento. 
 
 
11. Parcerias e respetiva avaliação 
Ao longo deste ano letivo, denotou-se uma estreita ligação entre a escola e o meio envolvente, ligação, esta, que 
esteve sempre presente no desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem e em atividades de 
complemento curricular. Após a análise da efetiva participação dos parceiros que colaboraram com a escola, 
podemos concluir que estas parcerias foram um sucesso no caso de vinte e duas das instituições elencadas no 
Projeto Educativo, nomeadamente:  
- Câmara Municipal de S. Pedro do Sul - revelou-se um dos principais parceiros do Agrupamento ao nível de 
transportes, no fornecimento de refeições para todas os jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo, exceto o 1.º ciclo 
da Escola Sede, em assegurar pessoal para o prolongamento de horário e disponibilidade de docentes e espaços 
para a concretização de atividades como Expressão Físico-Motora e Adaptação ao Meio Aquático nos Jardins de 
Infância, na comemoração de efemérides como o Dia da Floresta/Árvore, no convite para a participação dos 
alunos em atividades culturais (teatro…), no empréstimo de materiais para a realização de atividades como é o 
caso do Sarau Gimnodesportivo e Arraial de Final de Ano; 
- Biblioteca Municipal de S. Pedro do Sul - que manteve uma parceria com o Agrupamento ao nível de empréstimo 
interbibliotecário; 
- Comunicação Social da Região (jornais e rádios) - contribuiu com a divulgação de várias atividades dinamizadas 
pelo Agrupamento e participação enquanto membros de júri no Festival da Canção; 
- Juntas de Freguesia do Agrupamento - sempre se disponibilizaram para colaborar, por exemplo, com as ofertas 
de Natal e Festival da Canção, participou enquanto membro de júri no Festival da Canção e contribuiu para a 
limpeza dos espaços envolventes à escola. Algumas juntas ainda patrocinaram visitas de estudo para os alunos da 
educação pré-escolar e do 1.º ciclo; 
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- Casa do Povo de Santa Cruz da Trapa - espaço utilizado para várias ações nomeadamente Feira do Livro, vinda de 
escritores, apresentação de peças de teatro destinadas à comunidade; 
- Empresas e escolas da região -  participaram na Feira de Orientação Profissional e Vocacional, divulgando junto 
dos alunos do Agrupamento, as saídas profissionais a que poderão ter acesso; 
- Centro de Formação Castro Daire/Lafões - promoveu várias ações de formação acima elencadas; 
- Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti - foi através da colaboração com a Escola Superior de Educação 
de Paula Frassinetti que o referencial de capacitação foi levado a cabo. Esta instituição promoveu várias ações de 
capacitação para os docentes;  
- Centro de Promoção Social de Carvalhais; 
- APPDA – Associação Portuguesa para as Perturbações de Desenvolvimento de Autismo – Viseu - assegurou, 
durante o ano letivo, sessões semanais de Hipoterapia para alunos autistas; 
- APPC – Associação de Paralisia Cerebral – Viseu; 
- ASSOL/CRI - Associação de Solidariedade Social de Lafões e Centro de Recursos para a Inclusão trabalhou em 
parceria com a Educação Especial, na cedência de técnicos especializados para apoio aos alunos com Necessidades 
Educativas Especiais; 
- ARCA – Associação de Solidariedade Social – Santa Cruz da Trapa; 
- CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens; 
- Forças de Segurança da Região; estiveram presentes em atividades do agrupamento e dinamizaram palestras 
dirigidas aos alunos; 
 - GesEntrepreneur – Empreendedorismo Sustentável, Lda.- Municípios de Viseu Dão Lafões;  
- IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional; 
- Hospital de São Teotónio – Viseu - através do seu serviço educativo, partilhou informações sobre os alunos da 
educação especial; 
- Centro de Saúde de S. Pedro do Sul - dinamizou a palestra "Doenças na infância e na adolescência " em parceria 
com o PES; 
- Escola Profissional de Carvalhais - contribuiu com a cedência de espaços para a Festa de Natal do Polo 
Pedagógico de Carvalhais; 
- Bombeiros Voluntários de Santa Cruz da Trapa - participaram em atividades dinamizadas no agrupamento, como 
por exemplo no simulacro de incêndio; 
- Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa - tem vindo a contribuir na elaboração de 
documentos orientadores da Escola e apoio a atividades dinamizadas no âmbito do Plano Anual de Atividades; 
- AMI – Assistência Médica Internacional - foi um parceiro capital com o Agrupamento, tendo decorrido dois 
peditórios para angariação de fundos pelos alunos da escola e aquela instituição promoveu, em contrapartida, um 
curso básico de socorrismo júnior e educação para a saúde; 
- Editoras (Porto Editora e Areal Editores) colaboraram com pequenas ações de sensibilização e o patrocínio de 
prémios para concursos internos da escola. 
 
12. Aferição do trabalho nas aulas de substituição 
   
Ao longo do ano, foram monitorizadas os tempos de ocupação dos alunos, conforme estudos retratados  nos 
Relatórios trimestrais de Autoavaliação de Escola. 
Em situação de falta, a maioria das aulas foi assegurada por docentes do respetivo grupo disciplinar.  
Verificou-se sempre uma preocupação por parte dos docentes/técnicas em fazer a reposição, antecipação ou 
permuta de aulas/serviço, quando viável.  
Quando a falta era previsível, houve o cuidado em deixar Plano de Aula ou de Ocupação antecipadamente.  
Observou-se também um decréscimo bastante acentuado de aulas de substituição sem Plano de Ocupação. Foram 
residuais as faltas nas quais não foi possível assegurar a Ocupação Plena dos Alunos. 
 
 
13. Follow Up- Prosseguimento de estudos e inserção no ensino secundário 
De acordo com estudo realizado ao longo de três anos, verifica-se que os alunos que se inscrevem em Cursos 
Científicos-Humanísticos são, normalmente, os que obtiveram sucesso pleno no 9.º ano.  
A maioria desses alunos prossegue sem problemas mantendo os seus resultados, registando-se pontuais subidas e 
também algumas descidas, mais significativas a Matemática e FQ.  
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Os alunos que se inscrevem em Cursos Técnicos, que na maioria apresentavam sucesso deficitário no 9.º ano, 
melhoram os seus resultados no Secundário, apresentando, na totalidade, sucesso pleno. 
 
Do ponto de vista global, os alunos que deixam a EBI de Santa Cruz da Trapa prosseguem o seu percurso escolar 
com regularidade, assinalando-se um número bastante significativo de casos de sucesso, qualquer que seja o 
Curso Secundário em que se inscreveram. 
 

Considerações Finais 

1. BALANÇO GLOBAL FACE AOS OBJETIVOS E METAS DO PROJETO EDUCATIVO 
Estas considerações finais procuram apresentar uma conclusão global face aos objetivos e metas constantes do 
Projeto Educativo/ Plano de Melhoria Plurianual TEIP/Contrato de Autonomia, tecendo uma análise do grau de 
consecução atingido através das ações planificadas e desenvolvidas no âmbito dos quatro Eixos de Intervenção. 
 
EIXO I – Apoio à melhoria das aprendizagens 

OBJETIVO GERAL 

1. Consolidar um agrupamento de escolas que concorra para o sucesso de todos os alunos, em busca dos mais elevados níveis 
de rendimento escolar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.1. Melhorar o sucesso educativo, tendo em conta, nomeadamente, as metas educativas definidas;  
1.2. Promover o mérito valorizando os saberes escolares; 
1.3. Fomentar contextos potenciadores do desenvolvimento integral da criança, na educação Pré-Escolar (1.ª etapa da 
educação básica). 

METAS E RESULTADOS ALCANÇADOS/ AÇÕES DESENVOLVIDAS 

• Atingir média global de sucesso de 94%. 
 

 
 
 
Pelo gráfico, podemos constatar uma evolução positiva da Taxa de Sucesso Global que este ano se situou nos 96,09%,  assim a meta foi 
ultrapassada. 
 

• Atingir a percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas, isto é, de Sucesso Pleno, de 96,69% (1º 
ciclo), de 79,22% (2º ciclo) e de 58,63% (3º ciclo). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Relativamente às taxas de sucesso pleno, há a registar que não foram atingidas as metas no 1.º ciclo  nem no 2.º ciclo.  
No 1.º ciclo, a taxa alcançada ficou a 3,09 pontos percentuais aquém do esperado, correspondendo a 4 alunos; no 2.º ciclo, ficou 9,22 pontos 

 Ano letivo 2015/2016 METAS Sucesso Pleno 

1.º ciclo 93,6% (117 alunos/total 125) 96,69% (no mín. 121 alunos) 
2.º ciclo 70% (63 alunos/total 90) 79,22% (no mín. 72 alunos) 
3.º ciclo 69,07% (67 alunos/total97) 58,63% (No mín. 57 alunos) 
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percentuais abaixo num diferencial correspondente a 9 alunos. No 3.º ciclo,  a meta foi atingida e superada  em  10 alunos.  
 
 
 
 
 
 

• Situar a taxa de retenção (insucesso escolar) a 7,24% (1.º ciclo), 9,47% (2.º ciclo) e 9,61% (3º ciclo). 
 

 
 
 
 
 
* Existem 3 alunos do 1.º ano com insucesso escolar, mas não são retidos. 
 
Relativamente às taxas de insucesso escolar, há a registar que as metas foram atingidas em todos os ciclos.  
 
• Na Avaliação Externa, melhorar a distância da taxa de sucesso para o valor nacional  
• Melhorar a distância da classificação média para o valor nacional segundo as metas constantes da tabela  abaixo: 

 
Disciplina Ano escolaridade Metas Diferencial Taxa de sucesso (%) Metas Diferencial Classificação 

média 

Português 9.º ano - 5,00%  -0,05  
Matemática 9.º ano - 5,00%  -0,05  

 
Da análise da tabela, pode-se concluir que em relação ao PE/ Plano de Melhoria TEIP, foram atingidas/ultrapassadas 5 das 
metas parcelares e não atingida 1 (Matemática 9.º ano).  
Pela análise da tabela, verifica-se que se melhorou a distância da classificação média para o valor nacional, tendo em alguns 
casos superado bastante as metas, à exceção da Matemática 9.º ano. 
 
• Apresentação de análises do grau de eficácia de medidas de recuperação e de desenvolvimento dos resultados dos 

alunos: assessorias, aulas de apoio ao estudo, apoio pedagógico acrescido, planos de acompanhamento pedagógico, 
tutorias; 

 
Eficácia do Apoio ao Estudo e Apoio Pedagógico Acrescido 

 Ano letivo 2013/2014 Ano letivo 2014/2015 Ano letivo 2015/2016 

1.º ciclo 
 
 
 

Português 91% 
Matemática 83% 
Estudo do Meio 100% 

Português 83% 
Matemática 89% 
Estudo do Meio 91% 

Português 88% 
Matemática 82% 
Estudo do Meio 97% 

2.º ciclo 
Português 72,5% 
Matemática 67,44% 
Inglês 68,57% 

Português 76,6% 
Matemática 70,9% 
Inglês 100% 
História 73,3% 

Português 95,12% 
Matemática 74% 
Inglês 64% 
História 78,57% 

3.º ciclo 
Português 63,63% 
Matemática 56,86% 
Inglês 92,30% 

Português 76,11% 
Matemática 58,20% 
Inglês 82,75% 

Português 82,6% 
Matemática 65,12% 
Inglês 82,86% 

 
No que concerne ao 1.º ciclo, as medidas de Apoio viram a sua eficácia diminuir a Matemática e aumentar a Português e 
Estudo do Meio, relativamente ao ano transato.  
No caso do 2.º ciclo, verificou-se que a eficácia das aulas de Apoio ao Estudo aumentou nas várias disciplinas exceto a Inglês, 
tendo nesta disciplina diminuído bastante face ao ano passado. 
Quanto ao 3.º ciclo, a taxa de eficácia subiu nas três disciplinas. 
 

Eficácia dos Planos de Acompanhamento Pedagógico 
 Ano letivo 2012/2013 Ano letivo 2013/2014 Ano letivo 2014/2015 Ano letivo 2015/2016 
1.º ciclo  86,4% 75,76% 79% 79% 

 Ano letivo 2015/2016 METAS Retenção 

1.º ciclo 1,6% (2 alunos - 1NEE+1/total 125)* 7,24% (no máx. 9 alunos) 
2.º ciclo 1,11% (1 aluno/total 90) 9,47% (no máx. 8 alunos) 
3.º ciclo 1,03% (1 aluno/total 97) 9,61% (No máx. 9 alunos) 
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2.º ciclo 100% 80,96% 94,65% 97,6% 
3.º ciclo 83,87% 80,96% 85,26% 98,1% 

 
No 1.º ciclo, o grau de eficácia dos Planos de Acompanhamento Pedagógico manteve-se igual ao ano anterior, enquanto que no 
2.º e no 3.º ciclo, o grau de eficácia tem aumentado. 
 

Eficácia das tutorias 
 Ano letivo 2012/2013 Ano letivo 2013/2014 Ano letivo 2014/2015 Ano letivo 2015/2016 
1.º ciclo  -- -- -- -- 
2.º ciclo 100% 50% 100% 100% 
3.º ciclo -- 50% 60% 100% 

 
 
• Promover o mérito valorizando os saberes escolares 

Aumentar de 23,75% para 25% o número de alunos com diploma de mérito e excelência. 
 

Esta Escola promove e incentiva o mérito escolar, através do reconhecimento pessoal e público do mesmo com atribuição de 
Diplomas de Excelência, de Mérito, de Desempenho Relevante e de Participação Relevante. 
 

Nível de Ensino Diplomas de 
Excelência 

Diplomas de Mérito Diplomas de 
Desempenho 

Relevante 

Diplomas de 
Participação 

Relevante 

1.º ciclo (4.º ano) 
Total alunos 34 

1 13 0 0 

2.º ciclo 
Total alunos 90 

4 22 1 0 

3.º ciclo 
Total alunos 97 

3 16 1 15 

Total alunos: 221 8 51 2 15 
 
No 4.º ano e nos 2.º e 3.º ciclos, neste ano letivo, foram conferidos 51 Diplomas de Mérito e 8 de Excelência num total de 221 
alunos. Posto isto, a percentagem de diplomas atribuídos foi de 26,69 % ficando acima dos 25% pretendidos. Ainda foram 
atribuídos, no total, 2 Diploma2 de Desempenho Relevante bem como 15 Diplomas de Participação Relevante, que não foram 
contabilizados na taxa acima referida.  
 

EVOLUÇÃO TAXA ALUNOS DIPLOMA MÉRITO/EXCELÊNCIA 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
23,14% 23,75% 22,37% 26,69 

 
Verifica-se que a taxa de diplomas de mérito/excelência atribuídos neste Agrupamento manteve-se constante até subir do ano 
passado para este ano. 
 
 
 
• Atingir no final da Educação Pré-Escolar (EPE) 90% de competências adquiridas para a faixa etária dos 5 anos. 

 
Tendo em conta que a meta estabelecida para o agrupamento é que, no final da educação pré-escolar, os valores de 

competências adquiridas se situem acima dos 90%, considera-se que a mesma foi alcançada.  

 

 

Competências Adquiridas Educação Pré - Escolar- alunos 5 anos 
Ano Letivo 2015/16 

 
Formação Pessoal e Social Expressão e Comunicação Conhecimento do Mundo 

Adquiridas Adquiridas Adquiridas 

5 Anos 92,83% 93,50% 90,53% 
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 Ano letivo 14/15 Ano letivo 15/16 

Formação Pessoal e Social 86,43% 92,83% 

Expressão e Comunicação 86,34% 93,50% 

Conhecimento do Mundo 84,20% 90,53% 

 

  

 
EIXO I – Apoio à melhoria das aprendizagens 

OBJETIVO GERAL 

2. Formar os alunos para o respeito pelos valores da dignidade da pessoa humana, o direito à diferença e à inclusão e pela luta 
pela democracia, solidariedade e cidadania. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
2.1. Promover a formação integral dos alunos nas vertentes física, intelectual, cultural, cívica e social; 
2.2. Promover a igualdade de oportunidades dos alunos, atendendo à diversidade da sua condição humana, social e económica; 
2.3. Consolidar o processo de inclusão das crianças/alunos com Necessidades Educativas Especiais. 

METAS E RESULTADOS ALCANÇADOS/ AÇÕES DESENVOLVIDAS 
 
 
• Aumentar a taxa de participação nas atividades de enriquecimento curricular  no 1.º Ciclo para 95%; 
• Aumentar a taxa de participação dos alunos nos clubes/Projetos nos 2.º e 3.º ciclos para 75%; 
 
A taxa de participação dos alunos do 1.º ciclo nas Atividades Enriquecimento Curriculares foi evoluindo atingindo 98,4% 
atualmente, superando a meta pretendida. 
Verificaram-se taxas de participação nos Clubes e Projetos reveladoras de um bom índice de adesão, apesar de no 2.º Ciclo, a 
taxa de participação ter diminuído para 57,78% mas, no 3.º ciclo, aumentou face ao ano passado registando uma adesão de 
74,23%. 

 
Evolução Taxa de Participação Alunos 1.º Ciclo nas AEC/ 2.º e 3.º Ciclos nos Clubes 

/Projetos 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1.º CICLO      93% 98 % 98,4% 

2.º CICLO      75% 67,09% 57,78% 

3.º CICLO      72% 68,87% 74,23% 

 
 
 
• Análise  à Taxa de execução do Plano Anual de Atividades; 
 
O Plano Anual de Atividades foi rico em quantidade e variedade de atividades que complementaram o currículo. Foram 
efetuadas de modo bastante participado, salientando-se a grande abertura à comunidade educativa. 
  
Das 109 atividades constantes do PAA,  realizaram-se 107, pelo que a taxa de execução é muito positiva, no valor de 98,2%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Análise  aos resultados dos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro; 
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 Total de alunos CEI Avaliação 

 Sucesso pleno Sucesso deficitário 
Pré-escolar 3+2* 0 3+2* 0 

1.º ano 1 0 0 1 
2.º ano 1 0 0 1 
3.º ano 3 0 3 0 
4.º ano 5 1 5 0 
5.º ano 7 3 7 0 
6.º ano 7 1 6 1 
7.º ano 1 0 1 0 
8.º ano 2 1 1 1 
9.º ano 8 5 8 0 

 38+2* alunos 11 alunos 34 alunos 4 alunos 

*2 Alunos foram enquadrados no DL nº3/08 de 7 de janeiro a 22/06/2016. 
 

Avaliação Alunos com NEE 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
1 retenção 0 retenções 2 retenções 1 retenção 

 
Apesar das medidas implementadas junto dos alunos com Necessidades Educativas Especiais se terem revelado adequadas, não 
foram completamente eficazes no caso particular de 1 aluno. 
 

 
EIXO I – Apoio à melhoria das aprendizagens 

OBJETIVO GERAL 

3. Promover a implementação de práticas inovadoras, fornecendo ao aluno uma resposta educativa adequada às exigências 
futuras enquanto estudante, trabalhador e cidadão. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
3.1. Cultivar o desenvolvimento de práticas inovadoras, rentabilizando os conhecimentos adquiridos; 
3.2. Promover atividades tendentes à consciencialização da comunidade educativa para as questões cívicas, ambientais e da 
promoção da educação para a saúde e segurança. 

METAS E RESULTADOS ALCANÇADOS/ AÇÕES DESENVOLVIDAS 
 
• Manter projetos implementados e desenvolver novos projetos/atividades; 
 
Os Clubes e Projetos oferecidos pela escola foram: Ginástica acrobática, Atletismo, Boccia, Futsal infantis masculinos, Clube de 
teatro Trapopalco, Clube de Música, Clube de Artes, Clube Jogos de Tabuleiro; Clube do Ambiente, Musicoterapia, Rádio 
Escola, Psicomotricidade, Eco Escolas, E-Twinning, Oficina de Artes, Turma do Ano, Parceria com AMI, Semear a Ciência, 
PES/Porta Aberta, Núcleo de Informação e Comunicação, Oficina de Leitura e Escrita, Oficina TIC, Oficina Conhecimentos 
funcionais e Quem não trabuca não manduca.  
Verificaram-se taxas de participação nas AEC´s/Clubes e Projetos reveladoras de um bom índice de adesão. 
A existência destes Clubes/ Projetos contribuiu para o desenvolvimento de práticas inovadoras, rentabilizando os 
conhecimentos adquiridos. Todos os alunos participantes foram avaliados maioritariamente com as menções de Bom e Muito 
Bom e procederam à avaliação dos mesmos também em parâmetros muito positivos, nomeadamente Satisfeito e Muito 
Satisfeito. 
Foram monitorizados os consumos de energia através da Missão PowerUp e do projeto Eco Escolas, tendo sido discutidos com 
os alunos diferentes estratégias de poupança e economia, bem como os impactos ambientais. Efetuou-se o levantamento e 
foram apresentadas como propostas na Missão PowerUp, a substituição de lâmpadas de halogéneo pelas Led´s; a divisão do 
sistema de aquecimento central, em que será possível ligar o aquecimento separadamente para as salas orientadas a sul e para 
as salas orientadas a norte. Face aos orçamentos da substituição de lâmpadas, é previsível uma poupança de cerca de 10mil € 
anuais. 
 
• Realização de ações de Benchmarking com escolas de boas práticas e com características idênticas ao AESCT; 
 
Durante este ano letivo, foram realizadas várias ações de Benchmarking com vários agrupamentos TEIP tendo sido criada uma 
microrrede com os Agrupamentos de Escolas de Mundão, Valongo do Vouga e Pardilhó em que se promoveu uma partilha de 
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boas práticas entre estes diferentes agrupamentos.  
 
• Contributo da Biblioteca Escolar/ Centro de Recursos Educativos; 

 
Revelou-se um polo central de dinamização de atividades pedagógicas no âmbito da promoção da leitura e aprendizagem 
autónoma, com a articulação com as diferentes estruturas da escola. 
 

 
EIXO II – Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina 

OBJETIVO GERAL 

4. Promover no agrupamento um clima de segurança e um ambiente propiciador do gosto de estar na escola.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
4.1. Manter o abandono escolar nulo; 
4.2. Reduzir o absentismo; 
4.3. Reduzir a indisciplina. 

METAS E RESULTADOS ALCANÇADOS/ AÇÕES DESENVOLVIDAS 
 

• Manter o abandono escolar nulo (Taxa de interrupção precoce do percurso escolar  no 0,00%) 
 

A taxa de abandono situa-se em 0%, mantendo esta meta atingida há vários anos consecutivos. 
 

• Manter uma taxa de absentismo nula 
 

No que respeita ao absentismo, houve três alunos no 3.º ciclo que ultrapassaram o limite de faltas (apesar de justificadas), o 
que deu origem a três processos de recuperação de atrasos na aprendizagem, de acordo com as normas do Regulamento 
Interno. As restantes faltas registadas encontram-se devidamente justificadas pelos pais/encarregados de educação, tendo 
sido norma há vários anos consecutivos.  
A avaliação global das turmas em todos os ciclos situou-se na menção de Muito Bom nos parâmetros da assiduidade e da 
pontualidade. 
 

 
• Reduzir a indisciplina 
• Obter uma taxa de indisciplina menor ou igual a 0,10. 

 
Ao nível da indisciplina, verificou-se um total de 4 participações de ocorrência (3 medidas corretivas e 1 sancionatória com 3 
dias de suspensão), registando-se uma diminuição considerável, em relação ao ano passado, permitindo corresponder à meta 
definida uma vez que o valor da indisciplina se traduziu este ano no quociente de 0,01. 
 

 
• Aumentar para 40% o número de turmas com avaliação de comportamento “Bom”  
 

Avaliação Comportamento Turmas 

 
1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Total 

Insatisf 0 0 0 0 
Pouco Satisf. 0 0 0 0 
Satisfatório 2 0 1 3 

Bom 4 3 5 12 
Muito Bom 2 2 1 5 

Totais 8 5 7 20 turmas 

 
Num total de 20 turmas, constataram-se 17 turmas avaliadas com, pelo menos, bom comportamento pelo que a taxa é de 85%, 
superando largamente o valor pretendido. 
 

EVOLUÇÃO TAXA DE COMPORTAMENTO “BOM/MUITO BOM” 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

42,85% 65% 85% 
 
Um olhar atento à evolução das taxas de comportamento “Bom” e "Muito Bom" ao longo dos anos anteriores permite-nos 
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verificar um aumento substancial da taxa de turmas com Bom e Muito Bom comportamento, mantendo-se nula a taxa de 
turmas com comportamento insatisfatório e Pouco Satisfatório. 
 
 
• Contributo da ação do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 
 
O GAAF dinamizou várias ações de prevenção e combate à indisciplina através do envolvimento de alunos em risco e famílias 
em ações de educação parental, como por exemplo: 
- "Violência Doméstica"; 
- "Comunicação em família"; 
- “Naveg@s em Segurança – Perigos da Internet“; 
-“Doenças na infância e na adolescência“; 
- “Tertuliando em família”; 
-“Que escolhas fazer após o 9.º ano?”; 
- “Transição do Pré-escolar para o 1º ciclo e do 1º ciclo para o 2º ciclo”, entre outras. 
 
Também foram dinamizadas ações de prevenção e combate ao abandono e absentismo com animação dos recreios, tempos 
livres e interrupções ou integração de alunos na transição de nível de ensino, como por exemplo: 
- Ação de sensibilização/formação para alunos: transição escolar – visita ao Agrupamento; 
- Ações de intervenção para alunos do 6º B (desenvolvimento do relacionamento interpessoal e aumento da capacidade de 
inclusão) - ASSOL; 
- Organização da visita ao Museu do Caramulo em articulação com o Núcleo de Educação Especial e Apoios Educativos  - ASSOL; 
- Gabinete Porta Aberta; 
- Feira de Orientação Escolar e Profissional; 
- Colaboração com Docentes/Técnicos de Outros Serviços (CPCJ, Escolas Profissionais, reuniões do Núcleo de Educação Especial 
e Apoios Educativos (NEEAE), Conselhos de Turma, Centro de Saúde de S. Pedro do Sul, Centro Hospitalar Tondela-Viseu, 
Associação de Pais, Associação de Solidariedade de Lafões (ASSOL), Equipa Local de Intervenção de Lafões (ELI) do Sistema 
Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI), Câmara Municipal de S. Pedro do Sul e de Vouzela, Agrupamento de 
Escolas de São Pedro do Sul, Casa do Povo de Santa Cruz da Trapa, Escola Profissional de Carvalhais, Escola Profissional Mariana 
Seixas, Escola Profissional de Vouzela, Escola Profissional de Torredeita, IEFP, Bioparque de Carvalhais, Centro Social de Arões, 
Centro Social de Manhouce, Hospital de Oliveira de Azeméis.; 
- Animação em tempo de férias (Atividades desportivas; sessões de cinema; culinária; expressão plástica; peddy-paper; 
Bioparque de Carvalhais (campismo, Arvorismo Junior, escalada na torre); visitas a Vouzela; jogos tradicionais; karaoke; Caça ao 
Tesouro; ateliê de multimédia); 
- Clube de Teatro Trapaopalco;  
- Animar Acompanhando (Animação de recreios- visualização de filmes atividades lúdicas e plásticas e outras atividades). 
 
• Cultura de tolerância, respeito e aceitação das regras definidas pelo AESCT   
  
Maioritariamente, os elementos desta comunidade educativa aceitaram e cumpriram  as regras do Regulamento Interno e dos 
critérios de atuação comuns. Salientam-se apenas os casos já referidos na avaliação do objetivo 4.3. 
 
• Grau de satisfação dos alunos 
 
A avaliação efetuada pelos alunos, no âmbito do questionário de Satisfação aos Clubes/Projetos, Turma do Ano, Assessorias, 
Apoio ao Estudo, Apoio Pedagógico Acrescido situou-se maioritariamente, correspondendo, respetivamente ao satisfeito e 
muito satisfeito. 

  
 

EIXO III – Gestão e Organização do Agrupamento 

OBJETIVO GERAL 
5. Assegurar práticas de organização interna adequadas ao desenvolvimento do AESCT e do seu projeto educativo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
5.1. Incentivar ações e processos de melhoria contínua da qualidade, do funcionamento e dos resultados da escola, através da 
promoção de mecanismos de autoavaliação; 
5.2. Melhorar a eficácia dos circuitos de comunicação e informação, a nível interno e externo. 
 

METAS E RESULTADOS ALCANÇADOS/ AÇÕES DESENVOLVIDAS 
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• Desenvolvimento de um projeto de autoavaliação e melhoria da escola; 
 
A Escola tem investido numa melhoria contínua da qualidade dos processos de autoavaliação, decorrente nomeadamente do 
projeto TEIP que tem implicado novos processos de planeamento e monitorização, além de práticas reiteradas de reflexão 
institucional que são transversais à organização educativa mas convergem na ação sistematizadora da Equipa de 
Autoavaliação, assumida como um processo contínuo (recolha e análise de dados, produção de um relatório pela Equipa de 
autoavaliação para consequente divulgação, no sentido de suscitar reflexão e construção de melhoria nos resultados alcançados 
e na prestação do serviço educativo. 
De facto, de um modo transversal, em reuniões de Departamento e outras estruturas tais como Conselhos de Diretor de Turma 
e Conselhos de Turma, Equipa de Autoavaliação, Conselho Pedagógico e Conselho Geral foram periodicamente, com caráter 
trimestral e anual, promovidas reflexões em torno da qualidade dos progressos ao nível da avaliação dos recursos e 
resultados alcançados interna e externamente. Também foram promovidas avaliações periódicas dos níveis de execução dos 
documentos de referência (PAA). 
Dessas reflexões resultaram ajustamentos dos recursos quando necessários. No que respeita às assessorias, estas foram 
reajustadas tendo em conta a avaliação feita às turmas, de forma a otimizar os recursos existentes. Foram, ainda, elaborados e 
monitorizados Planos de Melhoria às disciplinas de Português, Matemática e Inglês.  
 
Com a realização da ação de capacitação "Monitorizar a relação pedagógica: a importância do trabalho entre pares" e a 
implementação do Projeto de Reflexevolução- Refletir para evoluir tem-se investido no aprofundamento de mecanismos de 
acompanhamento e supervisão da prática letiva e do trabalho colaborativo. 

 
• Melhoria da eficácia dos circuitos de comunicação e informação 
  
Com a difusão, em tempo útil, da informação veiculada, foi possível divulgar o fundo documental do Agrupamento a toda a 
comunidade educativa, estimular o gosto pela leitura, pela escrita e pela literacia digital, melhorar as comunicações internas e 
externas e rentabilizar os recursos por forma a servir a comunidade educativa no geral, valorizar as atitudes proativas e o 
trabalho de excelência desenvolvido neste Agrupamento de Escolas. Foi também possível colaborar na construção permanente 
de uma cultura de identidade e de pertença ao Agrupamento. 
O docente responsável pela manutenção da página WEB considerou esta atividade muito relevante e francamente positiva. 
A criação do Núcleo de Informação e Comunicação permitiu uma melhoria dos circuitos na medida em que centralizou a 
informação e o encaminhamento da mesma para uma melhor divulgação nomeadamente na página e no Boletim em formato 
papel. Este objetivo foi  conseguido, pois o índice de publicação das atividades na página eletrónica, referentes aos 
Projetos/Clubes foi de 100% e uma grande parte das atividades previstas no PAA , apresentaram, pelo menos, um registo para 
publicação na página WEB. 
 

 
 
EIXO III – Gestão e Organização do Agrupamento 

OBJETIVO GERAL 
6. Promover o desenvolvimento de competências pessoais, relacionais e profissionais de todos os elementos da comunidade 
educativa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
6.1. Proporcionar aos diversos elementos da comunidade educativa uma oferta diversificada de ações de formação/ 
sensibilização devidamente enquadradas no plano de formação do AESCT e ajustadas às necessidades diagnosticadas; 
6.2. Promover nos atores educativos sentimentos de motivação e pertença pela escola. 
 

METAS E RESULTADOS ALCANÇADOS/ AÇÕES DESENVOLVIDAS 
• Implementação do Plano de Capacitação/ Formação 

 
De acordo com legislação entretanto publicada, foi feita nova abordagem ao ponto da situação relativamente à necessidades 
de formação dos elementos da comunidade escolar e construído novo documento, em articulação com o centro de formação. 
Esse documento foi coordenado pelo responsável (figura criada pela nova legislação, que coordena a formação dinamizada no 
agrupamento e faz a ligação com o centro de formação, onde está representado na Comissão Pedagógica). Este trabalho foi 
feito no primeiro semestre. 
Foi dinamizado um leque de formação, em articulação com as outras escolas do CFAE, na qual participaram os elementos 
deste agrupamento de escolas, de acordo com as suas necessidades e preferências. 
De acordo com o levantamento de necessidades o agrupamento dinamizou alguma formação, tendo em conta os recursos 
possíveis e disponíveis, de longa e de curta duração, conforme os casos. 
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A avaliação do Plano de Formação foi feita com o propósito de aferir o contributo da formação em termos de capacitação e 
melhoria quer ao nível do desempenho individual, quer em termos globais, do agrupamento de escolas. 
Para o efeito foram recolhidos os dados estatísticos relativos à participação nas diversas ações de formação/capacitação 
organizadas pelo Agrupamento de Escolas ou pelo Centro de Formação, pelo pessoal docente, pessoal não docente e pais e 
encarregados de educação. 
Além do inquérito feito individualmente no final de cada ação acerca da satisfação dos formandos/participantes, as diversas 
estruturas da escola, nomeadamente os departamentos curriculares, implementaram um tempo de avaliação da formação 
realizada ao longo do presente ano letivo, bem como dos seus contributos para a melhoria do desempenho dos docentes. No 
caso do pessoal docente foi também elencada a formação realizada, de iniciativa individual, em outros locais, que foi 
igualmente tida em conta nessa avaliação.  
Tendo por base o documento orientador criado para o efeito, foram revistos os dados de partida, as problemáticas 
diagnosticadas, a formação realizada e respetivas taxas de participação, bem como os seus efeitos. Além disso foram aferidas 
as necessidades de formação ainda não contempladas e apresentadas novas necessidades em função dos resultados e de 
novas problemáticas, que integrarão as propostas para o próximo ano, em articulação com o Centro de Formação. 
As ações organizadas no agrupamento tiveram níveis de participação bastante consideráveis, o que pode ter correlação direta 
com os assuntos abordados e as dificuldades sentidas pelos docentes no trabalho do dia a dia com os alunos, tendo sido 
avaliadas como muito positivas. 
Os dados globais relativos à participação e envolvimento do pessoal docente em ações de formação/capacitação mostram, 
sobretudo, uma grande mobilização e esforço pessoal para o desenvolvimento e melhoria do desempenho profissional. 
No que respeita às ações dinamizadas para pais e encarregados de educação foram também avaliadas como muito positivas, 
tendo aumentado o número de participantes. Além disso, as mesmas pessoas participaram em diversas formações, o que 
reforça o seu interesse. 

 

EIXO IV – Desenvolvimento Organizacional 

OBJETIVO GERAL           

 
7. Promover uma escola em permanente ligação com o meio envolvente, numa dialética construtiva com a comunidade local. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
7.1. Promover o envolvimento e responsabilização dos pais/encarregados de educação no percurso escolar e no sucesso 
educativo dos seus educandos; 
7.2. Maximizar o intercâmbio entre a escola e os parceiros educativos; 
7.3. Garantir o apoio socioeconómico e a segurança necessários ao bem-estar do aluno. 

AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS/ AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 
• Envolvimento e Participação dos Pais / Encarregados de Educação 
 
No 1.º ciclo,  compareceram na escola por iniciativa própria 41,5% no 1.º período, 40% no 2.º período e 46% no 3.º período. 
No 2.º ciclo, fizeram-no 43,3% dos pais no 1.º período, 42,2% no 2.º período e 26,6% no 3.º período. 
No 3.º ciclo, compareceram por iniciativa própria 34,7% no 1.º período, 38,1% no 2.º período e 21,64% no 3.º período. 
Verifica-se ainda a existência de pais que, mesmo convocados, não comparecem na escola, sobretudo nos 2.º e 3.º ciclos. No 
entanto, é notório que este número tem vindo a diminuir ao longo dos anos letivos. 

• Análise da participação dos pais/encarregados de educação nas atividades da escola 
 
Os Pais/Encarregados de Educação participaram nas ações de sensibilização promovidas especificamente para estes: 
- Ação de Educação Parental: “A Comunicação em Família“-  Adesão por parte de 10 Pais/Encarregados de Educação. 
- Ação de Educação Parental: “Violência Doméstica“-  Adesão por parte de 13 Pais/Encarregados de Educação. 
- Ação de Educação Parental: “Naveg@s em Segurança – Perigos da Internet “-  Adesão por parte de 14 Pais/Encarregados de 
Educação. 
- Ação de Educação Parental: - “Doenças na infância e na adolescência“- Adesão por parte de 17 Pais/Encarregados de 
Educação. 
- Ação de Educação Parental: “Tertuliando em família” - Adesão por parte de 25 Pais/Encarregados de Educação. 
- Ação de Educação Parental: “Que escolhas fazer após o 9.º ano?”- Adesão por parte de 8 Pais/Encarregados de Educação. 
-  Ação de Educação Parental: “Transição do Pré-escolar para o 1º ciclo e do 1º ciclo para o 2º ciclo” ?”- Adesão por parte de 8 
Pais/Encarregados de Educação. 
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• Parcerias estabelecidas e  participação em atividades do AESCT 

 
Ao longo deste ano letivo, denotou-se uma estreita ligação entre a escola e o meio envolvente, ligação, esta, que esteve 
sempre presente no desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem e em atividades de complemento curricular. Após 
a análise da efetiva participação dos parceiros que colaboraram com a escola, podemos concluir que estas parcerias foram um 
sucesso no caso de vinte e duas das instituições elencadas no Projeto Educativo (Ver acima ponto 11). 
 
• Apoio a todos os alunos com necessidades diagnosticadas 
 
Neste ano letivo, continuaram a realizar-se estudos aprofundados e atualizados da origem sociofamiliar e da condição 
económica dos alunos.  
Foram implementadas as medidas de ação social escolar superiormente estabelecidas, havendo no agrupamento, 220 alunos, 
aproximadamente 53,9%, são apoiados a 50% ou a 100%, sendo que, 187 discentes não usufruem de qualquer modalidade 
de apoio.  
Sempre que necessário foi feita uma articulação com os serviços de apoio social da Câmara Municipal e houve um contacto 
estreito com a CPCJ, nomeadamente através da ação do seu interlocutor na escola. 
A nível pedagógico, desenvolveram-se mecanismos que permitam diagnosticar as dificuldades de base, os diferentes ritmos 
de aprendizagem ou outras necessidades que exijam medidas de compensação ou formas de apoio nos vários domínios: 
psicológico, pedagógico e socioeducativo através do GAAF. Para além disso, todos os alunos referenciados com dificuldades 
de aprendizagem usufruíram de apoio socioeducativo, de acordo com as horas atribuídas a cada turma. 
 
• Segurança do Agrupamento 
 
No ano letivo 2012/13, registaram-se 47 incidentes nos recreios escolares, no ano letivo 13/14, registaram-se 31 incidentes, 
no ano letivo 14/15 registaram-se 33 casos, contrapondo com os 36 casos ocorridos este ano, maioritariamente no ginásio e 
nos recreios. Verifica-se assim um ligeiro aumento  da ocorrência de incidentes. Manteve-se a inexistência de incidentes 
graves. 
O acompanhamento dos alunos pelos assistentes operacionais nos recreios e espaços comuns foi sempre assegurado e 
reajustados de acordo com as necessidades sentidas. 
Houve ao longo deste ano uma preocupação em zelar pela segurança do Agrupamento, tendo-se procedido este ano a uma  
atualização do plano de segurança da EBI. Foi realizado 1 simulacro de incêndio e acidentes e 1 simulacro de tremor de terra. 
Foi garantida a segurança na EBI com o controlo de entradas e saídas através da utilização do cartão magnético. 
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